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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi öljysuojarahas-
tosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
öljysuojarahastosta, jolla kumottaisiin vuon-
na 1974 annettu, osin vanhentunut samanni-
minen laki. Esityksen tarkoituksena on uudis-
taa erityisesti öljysuojarahastosta maksettavia 
korvauksia koskevat säännökset selventämäl-
lä rahaston toissijaista velvollisuutta korvata 
öljyvahingoista ja niiden torjunnasta sekä 
ympäristön ennallistamisesta aiheutuvat kus-
tannukset. Sen sijaan rahaston käyttötarkoi-
tukseen ja öljytuotteista perittävään öl-
jysuojamaksuun ei ehdoteta muutoksia. 

Ehdotetulla lailla taattaisiin öljyvahingosta 
kärsimään joutuneelle oikeus saada korvaus 
öljysuojarahastosta silloin, kun öljyvahingon 
aiheuttajalta ei saada korvausta perityksi tai 
kun vahingon aiheuttajaa ei saada selville. 
Samoin edellytyksin rahastosta korvattaisiin 
myös öljyvahingon torjunnasta ja pilaantu-
neen ympäristön ennallistamisesta aiheutu-
neet kustannukset. Laki mahdollistaisi myös  
ennakkokorvausten maksamisen suurissa ja 
vastuukysymyksiltään hankalissa öljyvahin-
goissa.  

Öljysuojarahastosta korvattaisiin edelleen 
kunnallisille öljyvahinkojen torjuntaviran-
omaisille torjuntakaluston hankinnasta ja tor-
juntavalmiuden ylläpidosta aiheutuneet kus-
tannukset vahvistetun öljyvahinkojen torjun-

tasuunnitelman mukaisesti. Korvaukset mak-
settaisiin kuntien pelastustoimen tehtävistä 
vastaaville alueellisille pelastusviranomaisil-
le, joille myös kunnille kuuluvat öljyvahin-
kojen torjuntatehtävät ehdotetaan siirrettä-
viksi.   

Öljysuojarahastosta voitaisiin myös edel-
leen harkinnanvaraisesti myöntää korvauksia 
öljyn pilaaman maa-alueen puhdistamiskus-
tannuksiin sekä korvata valtiolle ja Ahve-
nanmaan maakunnalle alusöljyvahinkojen 
torjuntakaluston hankintakustannuksia. Li-
säksi rahastosta voitaisiin harkinnanvaraisesti 
myöntää avustuksia muuhun öljyvahinkojen 
torjunnan tai torjuntavalmiuden ylläpidon 
kannalta tarpeelliseen toimintaan. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös   
öljyvahinkojen torjuntatehtäviä koskevia 
säännöksiä siten, että kunnat huolehtisivat öl-
jyvahinkojen torjunnasta yhteistoiminnassa 
pelastustoimen alueen puitteissa. Tätä koske-
vat muutokset tehtäisiin maa-alueilla tapah-
tuvien öljyvahinkojen torjumisesta annettuun 
lakiin ja aluksista aiheutuvan vesien pilaan-
tumisen ehkäisemisestä annettuun lakiin. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian sen jälkeen kun 
ne on hyväksytty ja vahvistettu.  

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Suomen alueella tapahtuvien öljyvahinko-
jen korvaamisjärjestelmässä öljysuojarahasto 
on keskeisessä asemassa. Rahaston perusta-
minen vuonna 1974 oli kansallisesti omape-
räinen ratkaisu, jolla ei silloin ollut esikuvaa 
muualla Euroopassa eikä ole vieläkään. Eu-
roopan ulkopuolellakin vain Kanadassa on 
samankaltainen kansallinen rahasto. Euroo-
pan yhteisön lainsäädäntö ei myöskään tois-
taiseksi sisällä säännöksiä öljyvahinkojen 
korvaamisesta. Euroopan unionin neuvosto ja 
Euroopan parlamentti ovat kuitenkin äsket-
täin päässeet sopimukseen ympäristövahin-
kovastuuta koskevasta direktiivistä, jonka 
tarkoituksena on säätää ympäristövahinkojen 
ehkäisemistä ja korjaamista koskevasta vas-
tuusta. Direktiivi ei sen sijaan koske lainkaan 
varsinaisia vahingonkorvauksia.   

Öljysuojarahasto on ympäristöministeriön 
hoidossa oleva valtion talousarvion ulkopuo-
linen rahasto, jonka varoja käytetään öljyva-
hinkojen ja niiden torjuntakustannusten kor-
vaamiseen. Rahastosta on säädetty öljysuoja-
rahastosta annetulla lailla (379/1974), jäl-
jempänä öljysuojarahastolaki. Laki sisältää 
säännökset öljysuojamaksusta, sen keräämi-
sestä öljysuojarahastoon ja korvausten mak-
samisesta rahaston varoista.  

Öljysuojarahaston varat muodostuvat maa-
hantuodusta ja Suomen kautta kuljetetusta öl-
jystä perittävästä öljysuojamaksusta sekä öl-
jyjätemaksukertymästä rahastoon siirretyistä 
varoista. Öljysuojarahastosta annetun lain 2 
ja 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetul-
la lailla (1012/2002) öljysuojamaksua koro-
tettiin vuosiksi 2003 ja 2004 siten, että mak-
su on 0,60 euroa jokaiselta täydeltä öljyton-
nilta. Hallituksen tarkoituksena on esittää 
määräaikaisen lain voimassaolon jatkamista 
vielä vuodella eli vuoden 2005 loppuun. 
Maksu palautuisi siten vuoden 2006 alusta 
takaisin 0,37 euroksi tonnilta. Korotuksen 
taustalla on öljykuljetusten lisääntymisestä 
johtunut tarve tehostaa öljyntorjuntavalmiut-

ta Suomenlahdella lisäämällä valtion ja kun-
tien öljyntorjuntakaluston hankintoja. Näiden 
hankintojen korvaaminen öljysuojarahastosta 
on jo lisännyt ja lisää lähivuosina tuntuvasti 
rahaston menoja. 

Öljysuojarahastosta maksetaan korvauksia 
maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen tor-
jumisesta annetussa laissa (378/1974), jäl-
jempänä maa-alueiden öljyvahinkolaki, ja 
aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen 
ehkäisemisestä annetussa laissa (300/1979), 
jäljempänä alusjätelaki, tarkoitettujen öljyva-
hinkojen ja niiden torjunnasta sekä torjuntaan 
varautumisesta aiheutuneiden kustannusten 
korvaamiseksi. Mainituissa  laeissa on sään-
nökset, jotka takaavat näiden lakien mukais-
ten kustannusten korvaamisen öljysuojara-
hastosta. Rahastosta voidaan myös harkin-
nanvaraisesti korvata öljyn saastuttamien 
maa-alueiden puhdistamiskustannuksia. Kor-
vauksista päättää rahaston johtokunta, jossa 
on valtion viranomaisten, kuntien, luonnon- 
ja ympäristönsuojelujärjestöjen sekä öljyalan 
edustus. 

Öljysuojamaksun kertymä vuonna 2002 oli 
noin 5,6 miljoonaa euroa. Pidemmän aikavä-
lin tarkastelussa maksun kertymä on ollut 
noin 5,3—5,6 miljoonaa euroa vuodessa. 
Kertymä kasvoi vuonna 2003 pääasiassa ko-
rotetun maksun ansioista 9,2 miljoonaan eu-
roon, mutta kertymään vaikuttaa myös ylei-
nen taloudellinen kehitys ja öljyn maail-
manmarkkinahinnan kehitys. Vuonna 2003 
siirrettiin öljyjätemaksun kertymästä rahas-
toon 2,9 miljoonaa euroa. 

Öljysuojarahaston vuoden 2003 toiminta-
kertomuksen ja tilinpäätöksen mukaan rahas-
tosta maksettiin korvauksia vuonna 2003 yh-
teensä noin 8 miljoonaa euroa. Tästä sum-
masta kunnille maksettiin noin 3,3 miljoonaa  
euroa, josta valtaosa kohdistui öljyvahinko-
jen torjuntakaluston hankinnasta ja torjunta-
valmiuden ylläpidosta aiheutuvien kustan-
nusten korvaamiseen. Varsinaisia öljyvahin-
kojen torjuntakustannuksia korvattiin 0,1 
miljoonalla eurolla. Vanhojen polttonestei-
den jakeluasemakiinteistöjen kunnostusoh-
jelman (ns. Soili-ohjelma) mukaisista öljyllä 
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pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksista 
maksettiin vuonna 2003 lopullisia korvauksia  
noin 1,4 miljoonaa euroa. Valtion torjuntaka-
luston hankinnoista maksettiin korvauksia 
noin 3,3 miljoonaa euroa. 

Maa-alueiden öljyvahinkolaissa ja alusjäte-
laissa säädetään öljyvahinkojen torjumiseksi 
tarvittavista toimenpiteistä ja torjuntaviran-
omaisista. Kummankin lain mukaan kunnan 
on alueellaan huolehdittava öljyvahinkojen 
torjunnasta. Sitä varten kunnalla on oltava öl-
jyvahinkojen torjuntasuunnitelma, jonka alu-
eellinen ympäristökeskus vahvistaa. Suunni-
telman mukaisen torjuntakaluston hankkimi-
sesta ja torjuntavalmiuden ylläpidosta aiheu-
tuneista kustannuksista kunnalla on oikeus 
saada korvaus öljysuojarahastosta. Alueelli-
nen ympäristökeskus ohjaa ja valvoo torjun-
nan järjestämistä kunnassa ja tarvittaessa 
osallistuu torjuntaan. Suomen ympäristökes-
kus vastaa avomerellä tapahtuvien öljyvahin-
kojen torjunnan järjestämisestä ja johtamises-
ta.   

 
1.2. Kansainvälinen öljyvahinkojen kor-

vausjärjestelmä 

Öljytankkereiden aiheuttamien öljyvahin-
kojen korvaamiseksi on olemassa kansainvä-
lisiin yleissopimuksiin perustuva korvausjär-
jestelmä. Järjestelmää sovelletaan pysyvän 
öljyn (raakaöljy, raskas poltto- ja dieselöljy,  
voiteluöljy sekä muut pysyvyydeltään näihin 
verrattavat öljyt) kuljettamisesta aiheutuvaan 
vahinkoon, joka tapahtuu sopimuspuolena 
olevan valtion aluemerellä tai talousvyöhyk-
keellä, sekä torjuntatoimenpiteisiin siitä riip-
pumatta, missä niihin on ryhdytty. Suomi on 
mukana tässä järjestelmässä.  

Aluksen omistaja vastaa ensisijaisesti va-
hingosta öljyn aiheuttamasta pilaantumisva-
hingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vas-
tuusta vuonna 1969 tehdyn kansainvälisen 
yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuo-
den 1992 pöytäkirjan nojalla (SopS 43/1996). 
Aluksen omistajan vastuuta koskevat kansal-
liset säännökset ovat merilain (674/1994) 10 
luvussa, sellaisena kuin se on laissa 
421/1996. Vastuu on ankara ja sen kattami-
seksi omistajalla tulee olla vakuutus silloin, 
kun aluksella kuljetetaan enemmän kuin 
2000 tonnia pysyvää öljyä lastina. Vastuu on 

aluksen koosta riippuen rajoitettu tiettyyn 
määrään.     

Aluksen omistajan vastuurajan ylittävien 
korvausten maksamiseksi on olemassa kan-
sainvälinen öljyvahinkojen  korvausrahasto 
(International Oil Pollution Compensation 
Fund, IOPC), joka on perustettu öljyn aiheut-
tamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen 
korvausrahaston perustamista koskevan vuo-
den 1971 kansainvälisen yleissopimuksen 
muuttamisesta tehdyllä vuoden 1992 pöytä-
kirjalla (SopS 42/1996). Yleissopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset on 
saatettu Suomessa voimaan lailla 424/1996, 
jäljempänä IOPC-laki. Rahasto kerää tarvit-
tavat varat toimintaansa ja maksettaviin kor-
vauksiin sopimusvaltiossa toimivilta maksu-
velvollisilta öljyn vastaanottajilta. Myös ra-
hastosta maksettavat korvaukset on rajoitettu 
tiettyyn enimmäismäärään.  

Tankkeriöljyvahingon sattuessa Suomen 
merialueella vahingoista vastaa ensisijaisesti 
aluksen omistaja vakuutuksensa nojalla. 
Kansainvälinen öljyvahinkojen korvausra-
hasto maksaa omistajan vastuun ylittäviä 
korvauksia omaan vastuurajaansa saakka. 
Kansallinen öljysuojarahasto voi suurissa öl-
jyvahingoissa toimia vahingonkärsijän eduk-
si maksamalla ennakkokorvauksia, jotka se 
perii takaisin ensisijaiselta korvausvelvolli-
selta.   

 
1.3. Nykytilan arviointi 

Öljysuojarahastolakia on sen säätämisen 
jälkeen muutettu useita kertoja. Merkittävin 
muutos tehtiin vuonna 1997, kun lakiin lisät-
tiin uusi 5 a §. Pykälä mahdollistaa korvaus-
ten maksamisen öljyn saastuttaman maa-
alueen kunnostamisesta aiheutuviin kustan-
nuksiin myös silloin, kun pilaantuminen on 
tapahtunut pitkän ajan kuluessa ilman, että 
sitä voidaan yhdistää johonkin tiettyyn öljy-
vahinkoon. Lain perusrakenne sekä rahastos-
ta maksettavia korvauksia koskevien sään-
nösten kytkeminen maa-alueiden öljyvahin-
kolakiin ja alusjätelakiin ovat kuitenkin py-
syneet ennallaan lähes 30 vuotta. Öljyvahin-
kojen korvausjärjestelmää koskevia säännök-
siä ei voida selkeydeltään ja kirjoitustaval-
taan enää pitää hyvän lainsäädännön vaati-
mukset täyttävinä.  
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Arvioitaessa öljysuojarahastolain toimi-
vuutta ja uudistamistarvetta on otettava huo-
mioon muussa ympäristövahinkojen korvaus-
lainsäädännössä viime vuosina tapahtunut 
kehitys. Aiheuttajan ankaraan vastuuseen pe-
rustuva laki ympäristövahinkojen korvaami-
sesta (737/1994), jäljempänä ympäristöva-
hinkolaki, tuli voimaan vuonna 1995.  Aluk-
sista aiheutuvien öljyvahinkojen  korvausvas-
tuusta säädetään vuonna 1996 voimaan tul-
leessa merilain 10 luvussa, joka perustuu 
kansainvälisten sopimusten edellyttämään 
aluksen omistajan ankaraan vastuuseen. Ym-
päristövahinkojen korvaamista koskevaa la-
kia täydentää vuonna 1999 voimaan tullut  
ympäristövahinkovakuutuksesta annettu laki 
(81/1998), jossa säädetään pakolliseen va-
kuutukseen perustuvasta toissijaisesta ympä-
ristövahinkovastuusta. Laki ei kuitenkaan 
koske öljyvahinkoja, sillä näiden korvaami-
sesta säädetään öljysuojarahastolaissa. Ym-
päristövahinkojen toissijainen korvausvastuu 
Suomessa perustuu siis öljyvahinkojen osalta 
öljysuojarahastoon ja muiden ympäristöva-
hinkojen osalta pakolliseen vakuutukseen.  

Öljysuojarahastolain korvaussäännökset 
eivät terminologialtaan ja kirjoitustavaltaan 
vastaa edellä mainittuja ympäristövahinko-
vastuuta koskevia lakeja ja uusimpia kan-
sainvälisiä sopimuksia. Tämä seikka vaikeut-
taa järjestelmän hallittavuutta ja on omiaan 
johtamaan korvausperusteiden erilaisuuteen 
myös käytännössä sen mukaan, onko kysy-
mys ensisijaisesta vai toissijaisesta korvaus-
vastuusta. Korvausperusteissa ei tulisi olla 
eroja myöskään sillä perusteella, onko kysy-
mys öljyvahingon vai jonkin muun ympäris-
tövahingon korvaamisesta. 

Eräs öljysuojarahaston perustarkoituksista 
on mahdollistaa korvausten maksaminen no-
peasti öljyvahingoista kärsimään joutuneille 
ja torjuntaan osallistuneille. Rahaston korva-
uskäytännössä on kuitenkin kuntien öljyntor-
juntakustannusten korvaushakemusten käsit-
telyssä ollut nimenomaisten säännösten puut-
tuessa jonkin verran horjuvuutta siinä, miten 
pitkälle meneviä perintäyrityksiä kunnilta on 
voitu edellyttää ennen korvauksen maksamis-
ta öljysuojarahastosta. Tämä epäselvyys tuli-
si poistaa säätämällä laissa edellytyksistä, 
joiden nojalla rahastosta olisi mahdollisuus 
saada öljyvahingon johdosta ennakkokorva-

usta ilman velvollisuutta ensin yrittää periä 
korvausta vahingon aiheuttajalta tai selvittää 
vahingon syytä.  

Öljysuojarahastolakia olisi tarkistettava 
myös vuonna 2001 voimaan tulleen valtion-
avustuslain (688/2001) johdosta. Käytännös-
sä on ollut jonkin verran tulkinnanvaraista, 
miltä osin valtionavustuslakia olisi sovellet-
tava öljysuojarahaston toimintaan. Asiaa tuli-
si selventää säätämällä öljysuojarahastolle 
selkeästi valtionapuviranomaisen asema, jos-
ta seuraisi rahastolle myös oikeus tarkastaa 
avustuksensaajan taloutta ja toimintaa. 

Nykyisessä öljysuojarahastolaissa on puut-
teelliset säännökset rahaston johtokunnan 
päätöksiä koskevasta muutoksenhausta sekä 
rahaston taloushallinnosta ja tilintarkastuk-
sesta. Lakia olisi tarpeen myös näiltä osin 
täydentää. 

 Pelastustoimen alueiden muodostamisesta 
annetulla lailla (1214/2001) maa on jaettu 
vuoden 2004 alusta valtioneuvoston mää-
räämiin 22 pelastustoimen alueeseen, joille 
kuuluu kunnille pelastuslaissa (468/2003) 
säädettyjen pelastustoimen palvelujen tuot-
taminen. Maa-alueiden öljyvahinkolaissa ja 
alusjätelaissa säädetään kunnille kuuluvista 
öljyntorjuntatehtävistä. Näitä säännöksiä tuli-
si pelastuslainsäädäntöä vastaavasti muuttaa 
siten, että  kuntien yhteistoimintaan perustu-
vat alueelliset pelastustoimen yksiköt vastai-
sivat yksittäisten kuntien sijasta öljyntorjun-
tatehtävien hoitamisesta. Tästä seuraisi tarve 
muuttaa myös öljysuojarahastolakia siten, et-
tä korvauksia öljyntorjuntakaluston hankin-
nasta myönnettäisiin yksittäisen kunnan si-
jasta alueen pelastustoimelle. 

 
2.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Esityksen tavoitteena on selkeyttää ja ny-
kyaikaistaa öljyvahinkojen korvaamista kos-
keva lainsäädäntö. Tätä varten kumottaisiin 
osin puutteellinen ja vanhentunut laki öl-
jysuojarahastosta ja säädettäisiin uusi öl-
jysuojarahastolaki. Ehdotetulla lailla uudis-
tettaisiin erityisesti öljysuojarahastosta mak-
settavia korvauksia koskevat säännökset sel-
ventämällä öljysuojarahaston asemaa öljyva-
hinkojen toissijaisena korvausjärjestelmänä, 
joka täydentäisi ympäristövahinkolain ja me-
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rilain 10 luvun mukaista aiheuttajan vastuu-
seen perustuvaa ensisijaista korvausvastuuta. 
Samalla huolehdittaisiin kuitenkin myös sii-
tä, että öljyvahingon johdosta olisi mahdolli-
suus saada nopeasti ennakkokorvausta suo-
raan öljysuojarahastosta suurissa tai korvaus-
oikeudellisesti hankalissa vahinkotapauksis-
sa. Öljysuojarahastolla olisi maksamiensa 
korvausten osalta takautumisoikeus eli oike-
us saada korvaus vahingosta vastuussa ole-
valta. 

Korvausjärjestelmän uudistamisen tavoit-
teena on myös yhdenmukaistaa korvauspe-
rusteet ensisijaista öljyvahinkovastuuta kos-
kevien ympäristövahinkolain ja merilain 10 
luvun säännösten kanssa. Öljysuojarahasto-
lain korvaussäännökset kirjoitettaisiin lisäksi 
mahdollisimman paljon muiden ympäristö-
vahinkojen toissijaista korvausvastuuta kos-
kevaa ympäristövahinkovakuutuslakia vas-
taavasti. Korvauksista säädettäisiin öljysuoja-
rahastolaissa kattavasti ja poistettaisiin maa-
alueiden öljyvahinkolaista ja alusjätelaista 
korvauksensaantioikeutta koskevat säännök-
set.  Korvaukset jaettaisiin selkeästi niihin, 
joihin hakijalla on lain mukaan oikeus (laki-
sääteiset korvaukset), ja niihin, joiden myön-
täminen on harkinnanvaraista (harkinnanva-
raiset korvaukset). Muille kuin valtiolle 
myönnettäviä harkinnanvaraisia korvauksia 
kutsuttaisiin laissa avustuksiksi. 

Pelastustoimen aluehallintouudistusta vas-
taavasti maa-alueiden öljyvahinkolakia ja 
alusjätelakia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että alueen pelastustoimi huolehtisi yksittäi-
sen kunnan sijasta öljyntorjuntatehtävien hoi-
tamisesta. Tämän johdosta myös öljysuojara-
hastolaissa tulisi säätää torjuntakaluston han-
kinnasta ja torjuntavalmiuden ylläpidosta ai-
heutuneiden kustannusten korvaamisesta alu-
een pelastustoimelle. Korvauksen saamisen 
edellytyksenä olisi pääsääntöisesti edelleen, 
että kalustohankinnat ja torjuntavalmiuden 
ylläpitämiseksi suoritetut toimet perustuisivat 
hyväksyttyyn öljyvahinkojen torjuntasuunni-
telmaan. Kustannuksiltaan 85 000 euroa ylit-
tävän yksittäisen kalustohankinnan korvaa-
misen edellytyksenä säilytettäisiin öljysuoja-
rahaston hallituksen ennakkohyväksyntä. 
Torjuntavalmiuden ylläpitokustannusten kat-
tamiseksi rahastosta voitaisiin vuosittain 
käyttösuunnitelman puitteissa myöntää pelas-

tustoimen alueille ennakkokorvausta.   
Öljysuojarahastosta voitaisiin ehdotetun 

lain mukaan edelleen harkinnanvaraisesti 
myöntää korvauksia öljyllä pilaantuneen 
maa-alueen puhdistamiskustannuksiin sekä 
korvata valtiolle ja Ahvenanmaan maakun-
nalle alusöljyvahinkojen torjuntakaluston 
hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia. 
Rahastosta voitaisiin myöntää myös avustuk-
sia alueen pelastustoimelle tai kunnalle öl-
jyntorjuntakalustovarastojen rakentamiseen 
tai vuokraamiseen, sataman, laitoksen tai te-
lakan omistajalle torjuntakaluston hankkimi-
seen sekä muuhun öljyvahinkojen torjunnan 
tai torjuntavalmiuden ylläpidon kannalta tar-
peelliseen toimintaan. 

Korvauksen ja avustuksen hakemismenet-
telystä säädettäisiin valtioneuvoston asetuk-
sella. Korvauksista ja avustuksista päättäisi 
öljysuojarahaston johtokunnan tilalle perus-
tettava hallitus, jonka asettamisesta ja ko-
koonpanosta olisi perussäännökset laissa. 
Myös rahaston taloushallinnosta ja tilintar-
kastuksesta samoin kuin hallituksen virka-
vastuusta ja toiminnan viranomaisluonteesta 
otettaisiin lakiin säännökset. Lakiin ehdote-
taan otettavaksi myös valtionavustuslakia 
vastaava muutoksenhakusäännös. Sen mu-
kaan rahaston hallituksen korvausta koske-
vaan päätökseen saisi ensin vaatia oikaisua 
hallitukselta, jonka päätöksestä voisi valittaa 
asianomaiselle hallinto-oikeudelle ja edelleen 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 

Kysymystä valtionavustuslain soveltami-
sesta öljysuojarahaston toimintaan selvennet-
täisiin säätämällä laissa nimenomaisesti val-
tionavustuslain soveltamisesta rahastosta 
myönnettäviin harkinnanvaraisiin korvauk-
siin ja avustuksiin sekä säätämällä öljysuoja-
rahastolle valtionapuviranomaisen asema. 
Valtionavustuslain 4—6 lukua sovellettaisiin 
soveltuvin osin myös rahastosta maksettaviin 
lakisääteisiin korvauksiin. 

Ehdotetulla lailla ei muutettaisi öljysuoja-
maksun suuruutta koskevia säännöksiä. Mak-
sun suuruus määräytyisi siten öljysuojarahas-
tosta annetun lain 2 ja 3 §:n väliaikaisesta 
muuttamisesta annetun lain mukaisesti, min-
kä jälkeen maksu palautuisi nykyiseksi 0,37 
euroksi jokaiselta täydeltä öljytonnilta. Halli-
tus tulee antamaan erillisen esityksen määrä-
aikaisen lain voimassaolon jatkamiseksi vuo-
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della eli vuoden 2005 loppuun. Öljysuojara-
haston maksuvalmiuden takaamiseksi rahas-
ton pääomarajoja korotettaisiin nykyisestä ta-
sosta väliaikaisen lain voimassaolon lakattua, 
mutta rajat jäisivät kuitenkin väliaikaisessa 
laissa säädettyä alemmiksi. Maksuvelvollisia 
ja maksun kantamista koskevia säännöksiä 
tarkistettaisiin teknisluonteisesti.  

 
3.  Esityksen vaikutukset  

Koska esityksessä ei ehdoteta muutoksia 
öljysuojamaksun suuruuteen, esityksellä ei 
ole vaikutusta öljysuojamaksun kertymään. 
Esityksellä ei ole suoranaisia vaikutuksia 
myöskään öljysuojarahaston menojen kehi-
tykseen, sillä ehdotetulla lailla ei laajenneta 
öljysuojarahaston käyttötarkoitusta. Varsi-
naisia öljyvahinkokorvauksia ja torjuntakus-
tannusten korvauksia koskevien säännösten 
muuttamisella pyritään lähinnä selkeyttä-
mään lainsäädäntöä. Joiltakin osin muutokset 
ainoastaan vahvistavat öljysuojarahaston joh-
tokunnan jo omaksuman korvauskäytännön. 
Näillä säännösmuutoksilla ei siten arvioida 
olevan mainittavia taloudellisia vaikutuksia. 

Torjuntakaluston hankkimisesta ja torjun-
tavalmiuden ylläpidosta aiheutuneiden kus-
tannusten korvaaminen kunnille siten, että 
korvauksensaajana olisi alueen pelastustoimi, 
merkitsisi korvaushakemusten määrän vähe-
nemistä. Yhdessä öljysuojarahaston käyttöön 
ottaman atk-pohjaisen tietojärjestelmän kans-
sa se vähentäisi rahaston hallinnollista työtä 
ja tehostaisi toimintaa. Kalustohankinnoista 
ja valmiuden ylläpitokustannuksista makset-
taviin korvauksiin vuosittain käytettäviin ra-
hamääriin ei pelastustoimen aluehallintouu-
distuksella kuitenkaan uskota olevan vaiku-
tusta. Hallintouudistuksen arvioidaan kuiten-
kin tehostavan toimintaa, jolloin myös öljy-
vahinkojen alueellisen torjuntavalmiuden yl-
läpidon kustannustehokkuus paranee nykyi-
sestä. Tällä tulisi olla rahaston menojen kehi-
tykseen myönteinen vaikutus. Menokehitystä 
on kuitenkin mahdollista arvioida tarkemmin 
vasta sen jälkeen, kun alueelliset öljyntorjun-
tasuunnitelmat on laadittu ja hyväksytty.      

Öljysuojarahastosta myönnettävien harkin-
nanvaraisten korvausten ja avustusten ei odo-
teta ehdotetun lain johdosta kasvavan. Aikai-
semmasta laista poiketen laki tosin mahdol-

listaisi avustusten maksamisen myös alusjä-
telain 14 §:ssä tarkoitetulle sataman, laitok-
sen tai telakan omistajalle torjuntakaluston 
hankkimiseen, mutta siitä johtuvien taloudel-
listen vaikutusten arvioiminen ei ole tässä 
vaiheessa mahdollista, sillä ei ole tiedossa tu-
levatko kyseiset toimijat avustuksia hake-
maan. 

Esityksellä ei ole suoranaisia vaikutuksia 
korvausten hakemista tai myöntämistä kos-
keviin menettelyihin. Korvaushakemusten 
käsittelyyn ja päätösten valmisteluun rahas-
ton hallituksessa käytettävä työmäärä voi 
jonkin verran vähentyä kuntien hakemusten 
korvautuessa alueellisten pelastusviranomais-
ten hakemuksilla. Hakemusten määrää vä-
hentäisi myös se, että torjuntavalmiuden yl-
läpitokustannusten korvaamisessa siirryttäi-
siin nykyistä summaarisempaan menettelyyn. 
Tämä toteutettaisiin maksamalla alueellisille 
pelastusviranomaisille vuosittain etukäteen 
kertaluonteinen ennakkokorvaus, jolla rahoi-
tettaisiin kaluston käytöstä ja muusta torjun-
tavalmiuden ylläpidosta aiheutuvia kustan-
nuksia. Hakemusten määrän vähenemisestä 
saatavaa hyötyä vähentäisi kuitenkin hake-
musten laajeneminen ja päätösten valmiste-
lun vaikeutuminen. Pyrkimys tehostaa rahas-
ton taloussuunnittelua lisäisi jonkin verran 
tästä aiheutuvaa hallinnollista työtä. 

 Öljysuojarahastosta maksettavia korvauk-
sia koskevien säännösten selkeyttäminen  pa-
rantaisi korvauksen hakijoiden asemaa ja 
helpottaisi myös korvaushakemusten ratkai-
semista. Uudistus voisi välillisesti vaikuttaa 
myös ympäristönsuojelua tehostavasti, sillä 
laki mahdollistaisi öljyvahingon torjuntatoi-
menpiteistä aiheutuvien kustannusten nopean 
korvaamisen, jolloin mahdollinen epätietoi-
suus torjuntakustannusten maksajasta ei vii-
vyttäisi torjunnan aloittamista. Nopeat tor-
juntatoimet rajoittavat oleellisesti öljyvahin-
gosta ympäristölle koituvia haittoja. 

Esityksessä ehdotetaan kuntien öljyntorjun-
tatehtäviä koskevia säännöksiä muutettavaksi 
siten, että yksittäisen kunnan sijasta öljyva-
hinkojen torjunnan järjestämisestä ja johta-
misesta vastaisi alueen pelastustoimi. Käy-
tännössä kunnat ovat jo siirtäneet öljyntor-
juntatehtävänsä vuoden 2004 alusta toimin-
tansa aloittaneille pelastustoimen alueille.  
Tehtävien kokoamista nykyistä suurempiin 
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yksiköihin voidaan perustella sillä, että alu-
eellisilla pelastuslaitoksilla on kunnallisia pa-
lokuntia paremmat mahdollisuudet varautua 
öljyvahinkoihin hankkimalla keskitetysti ko-
ko aluetta palvelevaa erityiskalustoa ja huo-
lehtimalla henkilökunnan tarvitsemasta eri-
tyiskoulutuksesta.  

 
4.  Asian valmiste lu 

Ympäristöministeriö asetti 12 päivänä hel-
mikuuta 2001 työryhmän, jonka tehtävänä oli 
muun muassa valmistella ehdotukset öl-
jysuojarahastoa ja öljyvahinkojen torjuntaa 
koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Työ-
ryhmässä olivat jäseninä tai pysyvinä asian-
tuntijoina edustajat ympäristöministeriöstä, 
valtiovarainministeriöstä, sisäasiainministe-
riöstä, öljysuojarahaston johtokunnasta, 
Suomen ympäristökeskuksesta, Pirkanmaan 
ympäristökeskuksesta, Suomen Kuntaliitosta, 
Öljy- ja Kaasualan Keskusliitosta sekä Suo-
men luonnonsuojeluliitosta. Työryhmä kuuli 
työnsä aikana lukuisia asiantuntijoita. Työ-
ryhmä jätti hallituksen esityksen muotoon 
laaditun ehdotuksensa öljyvahinkojen kor-
vaamista koskevan lainsäädännön uudistami-
seksi ympäristöministeriölle 16 päivänä huh-
tikuuta 2003. Ehdotukseen sisältyi Suomen 
Kuntaliiton edustajan eriävä mielipide.  

Ehdotuksesta pyydettiin lausunnot keskei-
siltä ministeriöiltä, ympäristö- ja pelastusalan 
viranomaisilta ja järjestöiltä sekä öljysuoja-

rahaston johtokunnalta. Pääosassa lausun-
noista kannatettiin työryhmän ehdotusta. 
Suomen Kuntaliitto ja eräät alueelliset pelas-
tusviranomaiset toivoivat öljysuojarahastola-
kiin säännöstä, joka takaisi torjuntaviran-
omaisille oikeuden saada torjuntakustannuk-
set korvatuiksi öljysuojarahastosta ilman öl-
jyvahingon aiheuttajaan ensin kohdistuvia 
perintätoimia. 

Tämä esitys perustuu keskeisiltä osiltaan 
työryhmän ehdotukseen ja siitä saatuihin lau-
suntoihin.  

 
5.  Muita es itykseen va ikuttavia 

seikkoja 

Eduskunnalle on tarkoitus antaa erikseen 
esitys öljysuojarahastosta annetun lain 2 ja 3 
§:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 
voimassaolon jatkamisesta. Tähän esitykseen 
sisältyvän öljysuojarahastoa koskevan la-
kiehdotuksen voimaantulosäännöksessä on 
otettu huomioon määräaikaisen lain voimas-
saolon jatkaminen. 

Eduskunnassa käsiteltävänä olevaan halli-
tuksen esitykseen laiksi Suomen talousvyö-
hykkeestä sekä siihen liittyväksi lainsäädän-
nöksi sisältyy ehdotus laiksi alusjätelain 
muuttamisesta. Lailla muutettaisiin 19 §:n 1 
momenttia, jota lainkohtaa ehdotetaan myös 
tässä esityksessä muutettavaksi.  
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Laki öljysuojarahastosta 

1 luku. Yleiset säännökset 

1 §. Öljysuojarahaston tarkoitus. Öl-
jysuojarahaston käyttötarkoitus säilyisi en-
nallaan. Rahasto olisi pykälän 1 momentin 
mukaan edelleen valtion talousarvion ulko-
puolinen ympäristöministeriön hoidossa ole-
va rahasto.           

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin öl-
jysuojarahaston käyttötarkoituksesta. Sen 
mukaan rahastosta maksettaisiin ensinnäkin 
korvauksia tapahtuneista öljyvahingoista ja 
vahinkojen torjunta- ja ennallistamiskustan-
nuksista. Toinen rahaston päätarkoituksista 
olisi korvata öljyvahinkoihin ennalta varau-
tumisesta aiheutuvia kustannuksia. Rahastos-
ta maksettaisiin siten korvauksia ja myönnet-
täisiin avustuksia öljyvahinkojen torjuntaka-
luston hankkimisesta ja torjuntavalmiuden 
ylläpidosta aiheutuneisiin kustannuksiin. Öl-
jyntorjuntatehtäviä hoitavilla alueellisilla pe-
lastusviranomaisilla olisi lakisääteinen oike-
us  saada tehtävien hoitamisesta aiheutuvat 
kustannukset korvatuiksi, mutta muuten ka-
luston hankinta- ja valmiuden ylläpitokus-
tannusten korvaaminen olisi harkinnanvarais-
ta. Rahastosta voitaisiin myöntää harkinnan-
varaisesti myös avustuksia torjunnan ja yllä-
pidon kannalta tarpeelliseen toimintaan (eh-
dotuksen 19 §). 

2 §.  Valtionavustuslain soveltaminen. La-
kiin ehdotetaan otettavaksi nimenomainen 
säännös valtionavustuslain soveltamisesta öl-
jysuojarahastosta myönnettäviin korvauksiin. 
Säännös on tarpeen selvyyden vuoksi, sillä 
käytännössä on ollut epäselvyyttä siitä, missä 
laajuudessa valtionavustuslakia sovelletaan 
öljysuojarahaston toimintaan. Pykälässä eh-
dotetaan säädettäväksi, että valtionavustusla-
kia sovellettaisiin rahastosta myönnettäviin 
harkinnanvaraisiin korvauksiin ja avustuk-
siin, jollei laista muuta johtuisi. Sivulause 
ilmentäisi valtionavustuslain toissijaisuutta 
erityislakiin eli öljysuojarahastolakiin näh-
den. Rahastosta myönnettäviä korvauksia ei 
voitaisi rinnastaa valtionavustuksiin niiltä 

osin kuin hakijalla on korvauksen saantiin 
oikeus.  

Öljysuojarahasto toimisi pykälän mukaan  
valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapu-
viranomaisena. Rahastoon sovellettaisiin täl-
löin, mitä valtionavustuslaissa säädetään val-
tionapuviranomaisesta. Käytännössä tämä 
oikeuttaisi öljysuojarahaston muun muassa 
suorittamaan korvauksen saajan talouteen ja 
toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, tai val-
tuuttamaan esimerkiksi alueellisen ympäris-
tökeskuksen suorittamaan tällaisia tarkastuk-
sia.  

Pykälässä säädettäisiin lisäksi, että valtion-
avustuslain 4—6 lukua sovellettaisiin sovel-
tuvin osin myös sellaisiin korvauksiin, joiden 
saamiseen hakijalla olisi lain mukaan oikeus. 
Kyseiset valtionavustuslain luvut koskevat 
avustuksen käyttöä ja valvontaa, palauttamis-
ta ja takaisinperintää sekä tietojensaantia ja 
tietojen luovuttamista. Yhtenäisten menette-
lytapojen noudattaminen näissä asioissa olisi 
tarkoituksenmukaista siitä riippumatta, min-
kä tyyppisistä korvauksista tai avustuksista 
olisi kysymys. 

3 §. Määritelmät. Pykälään ehdotetaan 
otettavaksi öljyn ja öljysuojamaksullisen öl-
jyn määritelmät. Jälkimmäinen määritelmä 
olisi tarpeen öljysuojamaksun suorittamis-
velvollisuuden määrittämiseksi. Öljysuoja-
maksullinen öljy, josta siis öljysuojamaksu 
perittäisiin, määriteltäisiin tullitariffin nimik-
keiden 27.07, 27.09 ja 27.10 perusteella ja se 
vastaisi nykyisen lain öljyn määritelmää. Öl-
jy määriteltäisiin siten, että se käsittäisi raa-
kaöljyn ja siitä saatujen öljytuotteiden, kuten 
bensiinin, lisäksi myös öljypitoisen seoksen, 
jäteöljyn ja öljyisen jätteen. Öljyvahingossa 
voisi siis olla kysymys minkä tahansa edellä 
mainitun aineen aiheuttamasta vahingosta. 

4 §. Öljysuojarahaston hallitus ja henkilös-
tö. Öljysuojarahaston tärkein toimielin olisi 
hallitus, joka korvaisi rahaston nykyisen joh-
tokunnan. Hallituksen päätehtävänä olisi 
päättää rahastosta myönnettävistä korvauk-
sista ja avustuksista. Hallituksella olisi myös 
tärkeitä rahaston talous- ja muuhun hallin-
toon liittyviä tehtäviä. Valtioneuvosto aset-
taisi hallituksen kolmeksi vuodeksi kerral-
laan. Nykyinen 1 päivänä marraskuuta 2003 
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alkaneeksi kolmivuotiskaudeksi asetetun joh-
tokunnan jatkamisesta rahaston hallituksena 
toimikautensa loppuun säädettäisiin 32 §:ssä.  

Hallituksen kokoonpanosta olisi laissa pe-
russäännös. Sen mukaan hallituksessa olisi-
vat edustettuina öljyvahinkojen torjunnan 
kannalta keskeisten valtion viranomaisten li-
säksi kunnat, öljyala ja ympäristönsuojelujär-
jestöt. Säännös vastaisi voimassa olevan lain 
8 §:ää.  

Nykyisen johtokunnan tapaan hallitus voisi 
tarvittaessa perustaa työjaoston valmistele-
maan hallituksessa päätettäviä asioita ja 
myös itse ratkaisemaan pienehköjä korvaus-
hakemuksia sen mukaan kuin 21 §:ssä sää-
dettäisiin. Rahastolla olisi myös valtion pal-
veluksessa olevaa henkilöstöä. Hallituksen ja 
työjaoston tarkemmasta kokoonpanosta sää-
dettäisiin valtioneuvoston asetuksella. 

 
2 luku. Öljysuojamaksu 

5 §. Öljysuojamaksun suuruus. Öljysuoja-
maksun suuruuteen ei ehdoteta muutosta. 
Maksu palautuisi siis 0,37 euroksi jokaisesta 
täydestä maahantuodusta ja Suomen kautta 
kuljetetusta öljytonnista sen jälkeen, kun 
maksun korotusta koskevan määräaikaisen 
lain voimassaolo päättyy. Lailla korotettiin 
öljysuojamaksu 0,60 euroon öljytonnilta  
vuoden 2004 loppuun saakka. Maksu perit-
täisiin edelleen kaksinkertaisena, jos öljyä 
kuljettavassa säiliöaluksessa ei olisi kaksois-
pohjaa.  

6 §. Maksuvelvolliset. Pykälään koottaisiin  
nykyisen lain 2 §:n 3 ja 4 momentin sekä 2 a 
§:n 1 momentin säännökset, joissa säädetään 
öljysuojamaksun suorittamisvelvollisuudesta. 
Maksun suorittamisvelvollisuuteen ei ehdote-
ta asiallisia muutoksia, mutta maksuvelvolli-
suussääntelyä selvennettäisiin jakamalla py-
kälä kahteen momenttiin sen mukaan, tuo-
daanko öljyä Euroopan yhteisöstä vai sen ul-
kopuolelta. Pykälän 1 momentti koskisi Eu-
roopan yhteisön jäsenvaltiosta maahantuota-
vaa tai Suomen kautta kuljetettavaa öljyä ja 2 
momentti Euroopan Unionin alueen ulkopuo-
lelta maahantuotavaa tai kauttakuljetettavaa  
muuta kuin yhteisötavaraa. 

7 §. Maksun kantaminen. Pykälässä säädet-
täisiin öljysuojamaksun kantamisessa nouda-
tettavasta menettelystä ja sovellettavasta 

lainsäädännöstä. Maksun kantaminen ja sen 
suorittamisen valvonta olisi tullilaitoksen 
vastuulla. Tullihallitus voisi antaa tarvittaes-
sa tarkempia määräyksiä menettelystä mak-
sua määrättäessä.   

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin öl-
jysuojamaksun määräytymisestä ja maksuun 
sovellettavasta lainsäädännöstä EY:n alueelta 
tuotavaa ja kauttakuljetettavaa öljyä varten. 
Maksun määräämisessä ja muussa menette-
lyssä noudatettaisiin tällöin valmisteverotus-
lain (1469/1994) rekisteröityä elinkeinonhar-
joittajaa koskevia säännöksiä. Säännös vas-
taisi nykyisen lain 2 a §:n 3 momenttia. 

Pykälän 3 momentissa olisi vastaavat sään-
nökset niitä tapauksia varten, jolloin maahan-
tuotava tai kauttakuljetettava öljy olisi peräi-
sin Euroopan yhteisön ulkopuolelta. Näissä 
tapauksissa menettelyyn sovellettaisiin tulli-
lakia (1466/1994).   

8 §. Pääomarajat. Nykyisen lain 3 §:n mu-
kaan öljysuojamaksun periminen lopetetaan 
sitä seuraavan kalenterikuukauden lopussa, 
jona öljysuojarahaston pääoma on noussut 7 
miljoonaan euroon, ja periminen aloitetaan 
taas uudelleen rahaston pääoman pienennyt-
tyä alle 3,5 miljoonan euron. Öljysuojarahas-
tosta annetun lain 2 ja 3 §:n väliaikaisesta 
muuttamisesta annetulla lailla  rahaston pää-
oman ylä- ja alarajoja korotettiin öljysuoja-
maksun korotusta vastaavasti 11 ja 5,5 mil-
joonaan euroon. Aiemmin mainitulla erilli-
sellä hallituksen esityksellä toteutettavan lain 
voimassaolon jatkamisen jälkeen korotukset 
olisivat voimassa vuoden 2007 loppuun.  

Suomenlahden öljykuljetusten lisääntymi-
sestä johtuvaan kasvaneeseen öljyvahinko-
riskiin varautumiseksi tulisi öljysuojarahas-
ton peruspääomaa korottaa pysyvästi, jotta 
rahastossa olisi riittävästi varoja korvausten 
suorittamiseen vakavankin öljyvahingon 
mahdollisesti sattuessa. Tämän vuoksi rahas-
ton pääoman ylärajaksi ehdotetaan väliaikai-
sen korotuksen voimassaolon lakattua 10 
miljoonaa euroa ja alarajaksi 5 miljoonaa eu-
roa. Lisäksi tulisi rahaston talousarviota vuo-
sittain laadittaessa varautua siihen, että rahas-
tolla olisi riittävä maksuvalmius öljyvahin-
goista johtuvien lakisääteisten ja 12 §:ssä 
säädettyjen ennakkokorvausten maksami-
seen. 

Pykälän 2 momentin mukaan ympäristömi-
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nisteriön tulisi viipymättä ilmoittaa tullihalli-
tukselle 1 momentissa tarkoitetuista pääoman 
muutoksista maksun perimisen lopettamisek-
si tai uudelleen aloittamiseksi. Säännös vas-
taa öljysuojarahastosta annetun asetuksen 
(828/1985), jäljempänä öljysuojarahastoase-
tus, 2 §:n 1 momenttia, mutta se ehdotetaan 
nyt siirrettäväksi lakiin. 

9 §. Maksua koskevien tietojen antaminen. 
Öljysuojamaksun kantamista koskevan 7 §:n 
mukaan maksuun sovellettaisiin valmisteve-
rotuslain ja tullilain säännöksiä. Tästä seurai-
si, että näitä lakeja sovellettaisiin myös mak-
sua koskevien tietojen salassapitoon. Kysei-
set säännökset eivät mahdollista maksua 
koskevien tietojen luovuttamista toiselle vi-
ranomaiselle samassa laajuudessa kuin vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa (621/1999) säädetään. Öljysuoja-
rahaston hoidon sekä toiminnan ja talouden 
suunnittelun kannalta olisi kuitenkin tärkeää, 
että ympäristöministeriöllä ja rahaston halli-
tuksella olisi mahdollisuus saada öljysuoja-
maksun kertymää ja muita maksua koskevia 
tietoja käyttöönsä. Tämän vuoksi lakiin eh-
dotetaan otettavaksi säännös, jonka mukaan 
tulliviranomainen voisi antaa  ministeriölle ja 
rahaston hallitukselle näille säädettyjen teh-
tävien hoitamiseksi tarpeellisia öljysuoja-
maksua koskevia tietoja valmisteverotuslain 
tai tullilain salassapitoa koskevien säännös-
ten estämättä. 

 
3 luku. Korvaukset ja avustukset 

10 §. Korvaus öljyvahingosta sekä torjun-
ta- ja ennallistamiskustannuksista. Pykälä 
olisi öljyvahinkojen korvausjärjestelmän 
kannalta keskeinen säännös. Siinä ilmaistai-
siin selvästi öljysuojarahastoon perustuvan 
korvausjärjestelmän toissijainen luonne. Ra-
hastosta maksettaisiin korvauksia öljyvahin-
gon johdosta silloin, kun korvausta ei ole 
mahdollista saada vahingon aiheuttajalta tai 
muulta lain mukaan korvausvelvolliselta. 
Sääntely selkiintyisi nykyiseen lainsäädän-
töön verrattuna, kun samalla poistettaisiin 
rinnakkaiset korvauksensaantioikeutta kos-
kevat säännökset maa- ja alusöljyvahinkojen 
torjuntaa koskevista laeista tähän esitykseen 
sisältyvillä näiden lakien muutoksilla.  

Öljysuojarahastosta maksettaisiin öljyva-

hingon johdosta kahdenlaisia korvauksia: pe-
rinteisiä vahingonkorvauksia öljyvahingosta 
kärsimään joutuneille yksityisille ja yhteisöil-
le sekä korvauksia viranomaisille ja muille 
öljyvahingon torjunta- ja ennallistamistyöhön 
osallistuneille torjunnasta ja ympäristön en-
nallistamisesta aiheutuneista kustannuksista. 
Siitä, miten vahingonkorvaukset määrättäi-
siin ja mitä kustannuksia pidettäisiin korva-
uksen saantiin oikeuttavina torjunta- ja en-
nallistamiskustannuksina, säädettäisiin tar-
kemmin 12 ja 13 §:ssä.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin korva-
uksen maksamisen edellytyksistä. Oikeus 
saada öljysuojarahastosta korvaus olisi en-
sinnäkin silloin, kun korvausta ei ole saatu 
täysimääräisesti perityksi siltä, joka on jon-
kin muun lain nojalla ensisijaisesti korvaus-
velvollinen, eikä korvausta myöskään saada 
tämän vastuuvakuutuksesta. Normaalisti tu-
lokseton perintä johtuisi korvausvelvollisen 
konkurssista tai muusta maksukyvyttömyy-
destä, jonka vuoksi korvausta ei kokonaan tai 
osaksikaan saataisi tältä perityksi.    

Pykälässä tarkoitettuja ensisijaisen korva-
usvelvollisuuden synnyttäviä lakeja olisivat 
ainakin ympäristövahinkolaki, vahingonkor-
vauslaki (412/1974), merilaki ja erityisesti 
sen 10 luku sekä IOPC-laki. Myös liikenne-
vahingoista johtuneet öljyvahingot korvataan 
ensisijaisesti ajoneuvon liikennevakuutukses-
ta liikennevakuutuslain (279/1959) nojalla. 
Korvauskäytäntöä on tältä osin selventänyt 
Korkein oikeus 20 päivänä maaliskuuta 1998 
antamassaan tuomiossa (KKO:1998:34), jos-
sa se on vahvistanut vakuutusyhtiön ensisi-
jaisen velvollisuuden korvata säiliöauton 
ojaan suistumisesta seuranneen öljyvahingon 
torjunnasta kunnalle aiheutuneet kustannuk-
set. 

Oikeus saada öljysuojarahastosta korvaus 
olisi myös silloin, kun öljyvahingon aiheutta-
jaa tai muuta ensisijaista korvausvelvollista 
ei saataisi selvitetyksi. Kysymyksessä voisi 
olla tilanne, jossa vahingon alkuperästä ei 
olisi tietoa tai mahdollisen aiheuttajan selvit-
täminen olisi kohtuuttoman työlästä.   

Korvauksen saamisen edellytykseksi sää-
dettäisiin lisäksi, että hakijan olisi osoitettava 
oikeutensa korvaukseen esittämällä selvitys 
siitä, että korvausta ei ole saatu perityksi tai 
korvausvelvollista selvitetyksi. Selvityksen 
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riittävyyden harkitsisi öljysuojarahaston hal-
litus tapauskohtaisesti ottaen huomioon haki-
jan tosiasialliset mahdollisuudet korvauksen 
perimiseen tai korvausvelvollisuuden selvit-
tämiseen. Korvauksenhakijan selvitysvelvol-
lisuus olisi joka tapauksessa lievempi kuin 
ympäristövahinkovakuutuslain mukainen 
selvitysvelvollisuus, jonka mukaan  vakuu-
tuskorvauksen maksaminen edellyttää tulok-
setonta ulosmittausyritystä, jollei ole kysy-
mys konkurssista tai muusta maksukyvyttö-
myysmenettelystä.  

Vaikka voimassaolevassa laissa ei ole sää-
detty nyt ehdotetun kaltaisia edellytyksiä 
korvausten maksamiselle, ei öljysuojarahas-
ton korvauskäytäntöä ole tarkoitus nykyisestä 
tiukentaa, sillä ilman nimenomaisia säännök-
siäkin on vastaavat selvitykset käytännössä  
säännönmukaisesti vaadittu ennen korvauk-
sen maksamista. Lisäksi 11 §:ssä säädetyin 
edellytyksin öljysuojarahastosta voitaisiin 
maksaa ennakkokorvauksia öljyvahinkojen 
johdosta myös ilman edellä tarkoitettuja sel-
vityksiä. 

Pykälän 2 momentissa ulotettaisiin korva-
ussääntely koskemaan nykyisen lain tapaan 
myös Ahvenanmaan maakunnan alueella ta-
pahtuneita öljyvahinkoja.  

11 §. Ennakkokorvaus. Pykälän tarkoituk-
sena on varmistaa korvausten maksaminen 
öljyvahingon johdosta nopeasti ja ilman 10 
§:ssä säädettyjä edellytyksiäkin, kun se on 
kohtuussyistä perusteltua. Siten esimerkiksi 
alueen pelastustoimelle voitaisiin pykälän 
nojalla maksaa ennakkokorvausta öljyvahin-
gon torjuntatoimenpiteistä aiheutuneista kus-
tannuksista, jos korvauksen saaminen korva-
usvelvolliselta ei olisi kohtuullisessa ajassa 
mahdollista. Pykälä ilmentää tältä osin yhtä 
öljysuojarahaston perustarkoituksista, jonka 
mukaan erityisesti suurissa öljyvahingoissa 
korvaukset tulisi maksaa viivytyksettä ja jät-
tää niiden takaisinperintä vahingon aiheutta-
jalta rahaston tehtäväksi. Käytännössä näin 
meneteltiin esimerkiksi m/s Eiran vuonna 
1984 sattuneen öljyvahingon yhteydessä.   

Voimassa olevassa laissa ei ole säädetty 
ennakkokorvauksesta, mutta öljysuojarahas-
toasetuksen 8 §:n mukaan öljysuojarahaston 
johtokunta voi tarvittaessa myöntää ennak-
kokorvausta korvattaviksi säädettyihin kus-
tannuksiin. Ennakkokorvausta koskeva sään-

nös on perusteltua sisällyttää lakiin ja samal-
la säätää niistä edellytyksistä, joiden nojalla 
ennakkokorvausta voitaisiin myöntää. 

Ennakkokorvauksen maksaminen tulisi ky-
symykseen ennen muuta suurissa öljyvahin-
goissa, joista aiheutuvat vahingot tai joiden 
torjuntakustannukset nousevat niin suuriksi, 
ettei kohtuudella voida edellyttää vahingoista 
kärsivien tai torjunnasta vastaavien viran-
omaisten, etenkään alueellisen pelastustoi-
men, itse ryhtyvän hankaliin ja aikaa vieviin 
perintätoimiin esimerkiksi varustamon va-
kuutusyhtiötä tai kansainvälistä öljyvahinko-
jen korvausrahastoa kohtaan. Ennakkokorva-
uksen maksaminen olisi perusteltua myös sil-
loin, kun öljyvahingon vastuukysymykset 
olisivat epäselvät ja korvausvastuun selvit-
täminen edellyttäisi hankalaa ja kallista oi-
keudenkäyntiä. 

Ennakkokorvausmenettely ei kuitenkaan 
voi olla ensisijainen ja rajoittamaton. Öl-
jysuojarahastoon perustuva hallinnollinen 
korvausjärjestelmä ei saa hämärtää ympäris-
tövahingon aiheuttajan ensisijaista velvolli-
suutta vastata aiheuttamansa vahingon kus-
tannuksista. Esimerkiksi maa-alueilla tapah-
tuvat suurehkot öljyvahingot aiheutuvat usein 
liikennevahingoista, joiden vastuusta sääde-
tään liikennevakuutuslaissa. Tällaisissa ja 
muissa sellaisissa tapauksissa, joissa korva-
usvelvollisesta ei ole epäilystä ja korvaus on 
myös käytännössä nopeasti saatavissa, ei en-
nakkokorvauksen maksaminen öljysuojara-
hastosta tulisi kysymykseen.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ennak-
kokorvauksen maksamisen edellytykseksi 
hakijalle velvollisuus esittää selvitys öljyva-
hingosta ja sen syistä. Lisäksi hakijan tulisi 
esittää perusteltu selvitys niistä syistä, joiden 
vuoksi korvausta ei ole yritetty saada vahin-
gosta vastuulliselta. Selvitykselle ei tulisi 
asettaa kohtuuttoman korkeita vaatimuksia, 
jotta korvauksen maksaminen ei tarpeetto-
masti hidastuisi. Lopullinen korvaus myön-
nettäisiin sen jälkeen kun on esitetty selvitys 
aiheutuneista lopullisista kustannuksista.  

12 §. Korvattava vahinko. Pykälässä sää-
dettäisiin, miten öljysuojarahastosta makset-
tava vahingonkorvaus määrättäisiin. Pykälä 
koskisi ainoastaan öljyvahingosta kärsimään 
joutuneille aiheutuneita vahinkoja eli perin-
teisiä vahingonkorvauksia. Öljyvahingosta 
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aiheutuneista korvattavista torjunta- ja ennal-
listamiskustannuksista säädettäisiin 13 §:ssä. 

Korvattavan vahingon käsite olisi sama 
kuin ensisijaista ympäristövahinkovastuuta 
sääntelevissä laeissa. Pykälässä viitattaisiin 
siten sekä ympäristövahinkolakiin että meri-
lain 10 lukuun, joita sovellettaisiin sen mu-
kaan, onko kysymys maa-alueella tapahtu-
neesta vai aluksesta aiheutuneesta öljyvahin-
gosta. Myös liikennevakuutuslakia voidaan 
pitää tällaisena ensisijaista korvausvastuuta 
koskevana lakina, mutta varsinaisten vahin-
gonkorvausten maksaminen liikenteestä joh-
tuvan öljyvahingon seurauksena on käytän-
nössä harvinaista. Näissä tapauksissa korvat-
tavia kustannuksia aiheutuu yleensä vain 
maahan valuneen öljyn vaarattomaksi teke-
misestä johtuvista torjuntatoimenpiteistä. 

Muista kuin liikenteen aiheuttamista maa-
alueiden öljyvahingoista korvattava vahinko 
määräytyisi ympäristövahinkolain 5 §:n mu-
kaisesti. Sen mukaan korvataan henkilö- ja 
esinevahinko sekä taloudellinen vahinko, jo-
ka ei ole yhteydessä henkilö- ja esinevahin-
koon, jos tällainen vahinko ei ole vähäinen. 
Henkilö- ja esinevahingoista säädetään tar-
kemmin vahingonkorvauslaissa, jota muu-
tenkin sovelletaan ympäristövahinkojen kor-
vaamiseen, jollei ympäristövahinkolaista 
muuta johdu (ympäristövahinkolain 2 §:n 5 
momentti). Siten esimerkiksi vahingonkor-
vauslain 6 luvun 1 §:ssä säädetty vahingon 
kärsineen myötävaikutus vahinkoon voisi oi-
keuttaa öljysuojarahastosta maksettavan va-
hingonkorvauksen sovitteluun.  

Ympäristövahinkolain soveltamista korva-
usten määräämisessä rajattaisiin kuitenkin 
säätämällä, että kyseisen lain 9 §:ssä tarkoi-
tettua etukäteiskorvausta ei maksettaisi eikä 
öljysuojarahastolla olisi lain 10 §:ssä tarkoi-
tettua lunastamisvelvollisuutta. Rajaus vas-
taisi ympäristövahinkovakuutuslaissa olevaa 
korvauksen määräämisrajoitusta. 

Alusöljyvahingoista johtuvaa vahingon-
korvausvastuuta koskevat säännökset ovat 
merilain 10 luvussa. Sääntely perustuu pysy-
vien öljyjen kuljettamisesta aiheutuneiden 
vahinkojen korvausvastuun osalta kansainvä-
liseen vahingonkorvausjärjestelmään, mutta 
luvussa ovat myös kansalliset erityissäännök-
set muiden alusten kuin öljytankkereiden ai-
heuttamista öljyvahingoista. Luvun 1 §:n 3 

kohdassa määritelty öljyvahinko käsittää se-
kä öljyn aiheuttaman pilaantumisvahingon 
että torjunta- ja ennallistamistoimenpiteistä 
aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Saman 
lainkohdan mukaan myös ympäristön tilan 
huononemisesta johtuva ansionmenetys kor-
vataan öljyvahingon johdosta. Tämän perus-
teella voitaisiin maksaa esimerkiksi ammatti-
kalastajille ansionmenetyksen vuoksi korva-
uksia. 

13 §. Torjunta- ja ennallistamiskustannuk-
set. Pykälässä olisi perussäännökset siitä, mi-
tä öljyvahingon torjunta- ja ennallistamiskus-
tannuksia pidettäisiin öljysuojarahastosta 
korvauksen saantiin oikeuttavina kustannuk-
sia. Korvattavuuden ala säilyisi ennallaan, 
sillä pykälä perustuisi nykyisiin öljyvahinko-
jen torjuntalaeissa oleviin säännöksiin sekä 
ympäristövahinkolain vahingontorjunta- ja 
ennallistamiskustannusten korvaamista kos-
kevaan 6 §:ään.  

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan 
korvattaisiin yksityishenkilölle aiheutuneet 
kustannukset niistä tarpeellisista toimenpi-
teistä, joihin hän on ryhtynyt itseään uhkaa-
van öljyvahingon torjumiseksi. Säännös vas-
taisi pääosin ympäristövahinkolain 6 §:n 1 
momentin 1 kohtaa. 

Pykälän 1 momentin 2 kohta koskisi öljy-
vahinkojen torjuntaviranomaisille ja muille 
torjuntaan osallistuneille aiheutuneita varsi-
naisia öljyvahingon torjuntakustannuksia. 
Sen mukaan korvattaisiin alusjätelain tai 
maa-alueiden öljyvahinkolain mukaisesti 
suoritetuista torjuntatoimenpiteistä aiheutu-
neet kustannukset ja vahingot. Säännös viit-
taa lähinnä alusjätelain 18 §:n 2 momenttiin 
ja maa-alueiden öljyvahinkolain 7 §:n 1 mo-
menttiin, joiden mukaan torjuntaviranomais-
ten tulee öljyvahingon tai sen uhan johdosta  
ryhtyä kiireellisesti sellaisiin tarpeellisiin tor-
juntatoimenpiteisiin, joista aiheutuvat kus-
tannukset tai vahingot eivät ole ilmeisessä 
epäsuhteessa uhattuina oleviin taloudellisiin 
ja muihin arvoihin. Torjuntakustannusten 
korvaamista koskevat, tarkoitukseltaan vas-
taavat säännökset on myös merilain 10 lu-
vussa ja ympäristövahinkolain 6 §:ssä.  

Säännös ei rajaisi korvattavuutta vain öljy-
vahinkojen torjuntaviranomaisille aiheutu-
neisiin kustannuksiin, vaan myös muut tor-
juntaan osallistuneet viranomaiset ja torjunta-



   HE 119/2004 vp  
  
    

 

15

tehtäviin otetut yksityishenkilöt olisivat kor-
vaukseen oikeutettuja. Jos öljyvahingon tor-
juntatyöstä aiheutuisi joillekin vahinkoa, 
myös nämä vahingot korvattaisiin. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdassa olisi pe-
russäännös ympäristön ennallistamiskustan-
nusten korvaamisesta. Sen mukaan korvattai-
siin öljyn pilaaman ympäristön ennalleen pa-
lauttamisesta aiheutuneet kohtuulliset kus-
tannukset. Säännös tarkoittaisi lähinnä viran-
omaisille ennallistamisesta koituneiden  kus-
tannusten korvaamista, mutta sen nojalla voi-
taisiin korvata myös yksityishenkilölle ympä-
ristön ennallistamistyöhön osallistumisesta 
aiheutuneita kustannuksia.  

Tapauskohtaisesti olisi ratkaistava, mitä 
toimenpiteitä olisi pidettävä ennallistamisena 
ja milloin ennallistamisesta aiheutuneita kus-
tannuksia olisi pidettävä lainkohdan tarkoit-
tamalla tavalla kohtuullisina. Kohtuullisuutta 
arvioitaessa tulisi muun muassa verrata en-
nallistamistoimenpiteiden kustannuksia ai-
heutuneeseen vahinkoon ja ennallistamisella 
saavutettuun hyötyyn. Käytännössä ennallis-
taminen tulee öljyvahingoissa harvoin kysy-
mykseen, mutta esimerkiksi öljyvahingon 
johdosta vioittuneiden puiden tai pensaiden 
uudelleen istuttamista voidaan pitää ympäris-
tön ennallistamisena ja korvata siitä aiheutu-
vat kustannukset.   

Pykälän 1 momentin 4 kohdan mukaan 
korvauksen saantiin oikeuttavina kustannuk-
sina pidettäisiin myös torjunta- ja ennallista-
mistoimenpiteiden suorittamiseksi välttämät-
tömien selvitysten kustannuksia. Säännös 
vastaisi ympäristövahinkolain 6 §:n 1 mo-
mentin 3 kohtaa. 

  Pykälän 2 momentissa olisi asetuksen an-
tamiseen valtuuttava säännös. Sen mukaan 
valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin tar-
vittaessa, mitä torjunta- ja ennallistamiskus-
tannuksia olisi pidettävä korvauksen saantiin 
oikeuttavina hyväksyttävinä kustannuksina. 
Tarkoituksena on, että lain nojalla annetta-
vaan valtioneuvoston asetukseen otettaisiin 
nykyisen öljysuojarahastoasetuksen 6 §:ää 
vastaava säännös, jonka mukaan hyväksyttä-
viä kustannuksia olisivat torjunnasta aiheutu-
neet, tarkemmin yksilöitävät ylimääräiset 
kustannukset.  

14 §. Korvauksen saajaa koskeva rajoitus. 
Säännös vastaisi voimassaolevan lain 5 §:n 5 

momenttia. Se ilmaisisi ensinnäkin sen va-
hingonkorvausoikeuden perusperiaatteen, 
ettei korvausta suoriteta vahingonaiheuttajal-
le itselleen. Korvausta ei suoritettaisi myös-
kään sille, joka olisi vahinkohetkellä öljyn 
hallussapitäjä taikka jonka toimeksiannosta 
öljyä oli vahingon sattuessa kuljetettu. Sään-
nöksen oikeuspoliittisena perusteena olisi se 
tosiseikka, että öljytuotteiden hallussapidosta 
ja kuljetuksesta aiheutuu aina tietyn suurui-
nen vahingon vaara, minkä vuoksi on perus-
teltua, että riskin aiheuttaja itse vastaa itsel-
leen aiheutuneista vahingoista.  

Korvauksen saajaa koskevaa rajoitusta so-
vellettaisiin vain öljyvahingoista aiheutuviin 
vahingonkorvauksiin ja torjunta- ja ennallis-
tamiskustannusten korvauksiin, joista säädet-
täisiin 12 ja 13 §:ssä. Öljyn pilaaman maape-
rän ja pohjaveden puhdistamiskustannuksia 
voitaisiin 15 §:ssä säädetyin edellytyksin 
harkinnanvaraisesti korvata. Näissä tapauk-
sissa ei korvauksen saajaa koskevaa rajoitus-
ta sovellettaisi. Siten korvauksen myöntämi-
nen pilaantuneen maa-alueen haltijalle esi-
merkiksi kiinteistön öljylämmityslaitteiston 
vuodosta aiheutuneen öljyvahingon johdosta 
olisi periaatteessa mahdollista erityisesti sil-
loin, kun vuodon alkuperää ja syytä ei pysty-
tä luotettavasti selvittämään. 

15 §. Harkinnanvarainen korvaus öljyn pi-
laaman maaperän ja pohjaveden puhdistami-
sesta. Pykälä vastaisi voimassa olevan lain 5 
a §:ää. Sen tarkoituksena olisi mahdollistaa 
öljyn pilaaman maaperän ja pohjaveden puh-
distamiskustannusten korvaaminen öljysuoja-
rahastosta silloinkin, kun puhdistaminen ei 
liittyisi välittömästi äkilliseen vahinkotapah-
tumaan. Pykälän nojalla olisi mahdollista 
myöntää korvauksia vanhojen, alkuperältään 
usein epäselvien ja pitkän ajan kuluessa pi-
laantuneiden alueiden puhdistamisesta aiheu-
tuneisiin kustannuksiin. Korvauksen saami-
seen ei olisi subjektiivista oikeutta, vaan kor-
vauksen myöntäminen olisi öljysuojarahas-
ton harkinnassa. Välittömästi öljyvahingon 
torjuntaan liittyvät ympäristön ennallistamis-
kustannukset korvattaisiin 10 §:n nojalla.   

Arvioitaessa maaperän tai pohjaveden pi-
laantuneisuutta lähtökohtana olisi ympäris-
tönsuojelulain (86/2000) 7 ja 8 §:ssä säädetyt 
maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellot. Pi-
laamiskieltoja olisi rikottu ja pilaantumista 



   HE 119/2004 vp  
  
    

 

16

siten aiheutettu, jos seurauksena olisi kysei-
sissä pykälissä kielletty maaperän tai pohja-
veden laadun huononeminen. Tämä ei kui-
tenkaan välttämättä merkitsisi tarvetta ryhtyä 
maaperän puhdistamiseen, vaan puhdistus-
tarpeen arviointiin vaikuttavat aina myös pi-
laantuneen alueen käyttötarkoitus ja pilaan-
tumisesta aiheutuva riski. Pilaantuneen alu-
een laajuuden ja puhdistamistarpeen selvit-
täminen on usein vaikeaa ja aikaa vievää, 
minkä vuoksi pykälän 1 momentin mukaan 
myös tästä aiheutuneiden kustannusten sa-
moin kuin puhdistustöiden suunnittelukus-
tannusten korvaaminen olisi mahdollista. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä 
edellytyksistä, joiden olisi täytyttävä, jotta 
pykälässä tarkoitettujen korvausten myöntä-
minen voisi tulla kysymykseen. Maaperän ja 
pohjaveden yleisestä puhdistamisvelvolli-
suudesta säädetään ympäristönsuojelulain 75 
§:ssä. Kyseisen pykälän mukaan pilaantumi-
sen aiheuttaja on ensisijaisesti velvollinen 
puhdistamaan maaperän ja pohjaveden. Jos 
aiheuttajaa ei saada selville tai tavoiteta taik-
ka tätä ei saada täyttämään puhdistamisvel-
vollisuuttaan esimerkiksi maksukyvyttömyy-
den vuoksi, on toissijainen puhdistamisvas-
tuu pilaantuneen alueen haltijalla, jos tämä 
on ollut tietoinen pilaantumisesta aluetta 
hankkiessaan eikä vastuun kohdistaminen 
häneen ole ilmeisen kohtuutonta. Jos alueen 
haltijaakaan ei voitaisi velvoittaa puhdista-
maan aluetta, olisi pykälän 2 momentin mu-
kaan mahdollista korvata puhdistamiskustan-
nukset öljysuojarahastosta. Käytännössä kor-
vauksia on nykyisen lain 5 a §:n nojalla 
myönnetty eniten sellaisten alueiden puhdis-
tamiseen, jotka on toteutettu käytöstä poistu-
neiden polttonesteiden jakeluasemakiinteistö-
jen kunnostamisohjelman (Soili-ohjelma) 
puitteissa.    

Pykälän 3 momentiksi otettaisiin nykyistä 
öljysuojarahastoasetuksen 6 b §:n 2 moment-
tia vastaava säännös kiinteistön omistajan 
velvollisuudesta antaa sitoumus puhdista-
miskustannuksiin myönnetyn korvauksen pa-
lauttamisesta öljysuojarahastolle rahaston 
niin vaatiessa, jos kiinteistö myydään kym-
menen vuoden kuluessa siitä, kun puhdista-
minen on suoritettu. Säännöksen tarkoitukse-
na on estää kiinteistön omistajia hyötymästä 
ansiottomasti siitä, että kiinteistön arvo puh-

distamisen jälkeen tuntuvasti nousee. Sään-
nöksen tarkoitus ja perustuslain 80 § huomi-
oon ottaen on paikallaan, että säännös noste-
taan asetuksesta lain tasolle.   

Pykälässä tarkoitetun korvauksen myöntä-
minen edellyttäisi lisäksi, että puhdistamises-
ta esitettäisiin öljysuojarahaston hallitukselle 
riittävän yksityiskohtainen suunnitelma. 
Puhdistamiseen olisi niinikään oltava ympä-
ristönsuojelulaissa tarkoitettu ympäristölupa 
tai siitä olisi tehtävä kyseisen lain edellyttä-
mä ilmoitus alueelliselle ympäristökeskuk-
selle. Vastaavista vaatimuksista säädetään 
voimassa olevan lain 5 a §:n 3 momentissa. 
Koska kyseinen säännös koskee lähinnä me-
nettelyä korvaushakemuksen käsittelemisek-
si, ehdotetaan asiasta säädettäväksi  20 §:ssä 
olevan valtuutuksen nojalla annettavassa val-
tioneuvoston asetuksessa, jonne koottaisiin 
muutkin hakemusmenettelyä koskevat sään-
nökset.  

16 §. Takautumisoikeus. Pykälä vastaisi 
asiallisesti voimassa olevan lain 7 §:ää. Öl-
jysuojarahaston korvausvastuun toissijainen 
luonne huomioon ottaen on välttämätöntä, et-
tä rahastolla olisi takautumisoikeus vahingos-
ta vastuussa olevaa kohtaan siltä osin kuin 
rahasto on vahingon johdosta maksanut kor-
vauksia. Korvauksen maksamiselle säädettä-
vät edellytykset huomioon ottaen takautu-
misoikeuden käyttäminen tulisi käytännössä 
kysymykseen lähinnä vain 11 §:ssä tarkoite-
tuissa tapauksissa, kun rahastosta olisi mak-
settu ennakkokorvauksia öljyvahingon joh-
dosta. Näissä tapauksissa rahaston tulisi periä 
maksamansa ennakkokorvaus takaisin vahin-
gon aiheuttajalta taikka tämän vastuuvakuu-
tusyhtiöltä. Rahastolla olisi kuitenkin edel-
leen myös oikeus erityisestä syystä jättää 
korvaus kokonaan tai osittain perimättä.   

Voimassa olevasta laista poiketen takautu-
misoikeus säädettäisiin suoraan öljysuojara-
hastolle. Nykyisen lain mukaan takautumis-
oikeus on valtiolla, jonka on palautettava pe-
rityksi saatu summa rahastoon. Tästä välivai-
heesta ehdotetaan tarpeettomana luovutta-
vaksi. 

 17 §. Korvaus torjuntakaluston hankkimi-
sesta ja torjuntavalmiuden ylläpidosta. Öljy-
vahinkojen torjunnasta huolehtivilla alueelli-
silla pelastusviranomaisilla olisi pykälän mu-
kaan oikeus saada öljysuojarahastosta korva-
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us torjuntakaluston hankinnasta ja torjunta-
valmiuden ylläpidosta aiheutuneista kustan-
nuksista vahvistetun öljyvahinkojen torjunta-
suunnitelman mukaisesti. Säännös vastaisi 
nykyistä kunnan korvauksensaantioikeutta. 
Torjuntavalmiuden ylläpitokustannuksiin lu-
ettaisiin paitsi kaluston käytöstä ja  tarvike-
hankinnoista aiheutuvat kustannukset myös 
torjuntahenkilöstön koulutuksesta aiheutu-
neet kustannukset.  

Korvaus myönnettäisiin pykälän 1 momen-
tin mukaan alueen pelastustoimelle, jolle eh-
dotetaan siirrettäväksi vastuu kunnan öljyn-
torjuntatehtävistä tähän esitykseen sisältyvil-
lä maa-alueiden öljyvahinkolain ja alusjäte-
lain muutoksilla. Samalla kyseisistä laeista 
kumottaisiin säännökset, joissa viitattaisiin 
kunnan oikeuteen saada öljysuojarahastosta 
korvaus edellä mainituista kustannuksista. 
Kummassakin laissa säädettäisiin lisäksi alu-
een pelastustoimelle velvollisuus laatia aluet-
taan koskeva öljyvahinkojen torjuntasuunni-
telma vuoden 2006 loppuun mennessä. Tor-
juntasuunnitelman sisällöstä säädettäisiin 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Jos torjuntakaluston hankinta ylittäisi kus-
tannuksiltaan 85 000 euron rajan, olisi han-
kinnan korvaamisen edellytyksenä nykyiseen 
tapaan, että öljysuojarahaston hallitus olisi 
etukäteen hyväksynyt kyseisen hankinnan. 
Hallituksen ennakkohyväksynnän säilyttämi-
nen olisi tarpeen, jotta hallitus saisi riittävän 
ajoissa tiedon suurista hankinnoista ja varau-
tumalla niistä aiheutuviin menoihin voisi pi-
tää huolta myös rahaston pitkän ajan maksu-
valmiudesta.  

Jos torjuntakalustoa ei olisi tarkoitettu käy-
tettäväksi yksinomaan öljyvahinkojen torjun-
taan, korvattaisiin pykälän 2 momentin mu-
kaan kaluston hankinta- ja käyttökustannuk-
set pääsääntöisesti vahvistetun torjuntasuun-
nitelman mukaisen öljyvahinkojen torjunnan 
käyttöasteen mukaan. Käyttöaste olisi arvioi-
tava torjuntasuunnitelmaa laadittaessa.  Käyt-
töastetta suurempikin osuus hankintakustan-
nuksista voitaisiin korvata, jos se olisi perus-
teltua riittävän torjuntavalmiuden saavutta-
miseksi.  

Torjuntavalmiuden ylläpitokustannusten 
korvaamista koskevaa menettelyä on tarkoi-
tus yksinkertaistaa siirtymällä nykyistä sum-
maarisempaan menettelyyn. Pykälän 3 mo-

mentiksi ehdotetaan säännöstä, joka mahdol-
listaisi ennakkokorvauksen maksamisen alu-
eelliselle pelastustoimelle torjuntakaluston 
käytöstä ja pienistä tarvikehankinnoista ka-
lenterivuoden mittaan kertyvien kustannusten 
kattamiseksi. Menettely edellyttäisi, että ra-
haston varojen käytöstä tehdään suunnitelma, 
jossa arvioidaan etukäteen torjuntavalmiuden 
ylläpidosta alueellisille pelastusviranomaisil-
le aiheutuvat kustannukset. Säännös karsisi 
öljysuojarahastolle tulevien korvaushake-
musten määrää merkittävästi ja vähentäisi 
sekä korvausten hakijoiden että korvauksen 
myöntäjän työmäärää. Aiheutuneista todelli-
sista kustannuksista olisi vuosittain toimitet-
tava tilitys lopullisen korvauksen määräämi-
seksi. 

18 §. Harkinnanvarainen korvaus torjunta-
kaluston hankkimisesta. Pykälän mukaan val-
tiolle ja Ahvenanmaan maakunnalle voitai-
siin harkinnanvaraisesti korvata alusjätelaissa 
tarkoitetun alusöljyvahinkojen torjuntakalus-
ton hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia. 
Valtion osalta säännös vastaisi voimassa ole-
van lain 5 §:n 4 momentissa olevaa säännöstä 
ja Ahvenanmaan maakunnan osalta vakiintu-
nutta käytäntöä.      

Valtion viranomaisilla ja erityisesti Suo-
men ympäristökeskuksella on alusjätelain 19 
§:n mukaan keskeinen rooli merellä sattuvien 
öljyvahinkojen torjunnassa. Käytännössä  
valtion ja Ahvenanmaan maakunnan tarpeel-
liset alusöljyvahinkojen torjuntakaluston 
hankinnat on korvattu öljysuojarahastosta, 
kun korvausta on rahastosta haettu. Tätä käy-
täntöä ei ole tarkoitus muuttaa, vaikka valti-
on ja maakunnan korvauksensaantioikeus 
säilytettäisiinkin edelleen harkinnanvaraise-
na.  

Öljykuljetusten lisääntyminen Suomenlah-
della ja tästä aiheutuva vakavan öljyvahingon 
riski lisää tarvetta parantaa valtion vastuulla 
olevaa torjuntavalmiutta muun muassa varus-
tamalla nykyistä väylänhoito- ja vartioalus-
kalustoa öljyntorjuntaan soveltuvaksi. Myös 
näistä alusten muutostöistä aiheutuvia kus-
tannuksia olisi pykälän nojalla mahdollista 
korvata öljysuojarahastosta.  

Koska valtion viranomaisten tehtävänä ei 
ole kuin poikkeustapauksissa osallistua  maa-
alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjun-
taan, korvauksensaantioikeutta ei olisi tar-
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peen ulottaa maa-alueiden öljyvahinkolaissa 
tarkoitettujen öljyvahinkojen torjunnassa tar-
vittavan kaluston hankkimiseen.      

Ahvenanmaan maakunnan oikeudesta saa-
da korvauksia kalustohankinnoista ei ole 
säännöstä voimassa olevassa laissa, mutta öl-
jysuojarahastosta on käytännössä harkinnan-
varaisesti korvattu Ahvenanmaan maakun-
nanhallitukselle maakuntaan hankittua 
alusöljyvahinkojen torjuntakalustoa. Tämä 
käytäntö ehdotetaan nimenomaisella sään-
nöksellä vahvistettavaksi.  

Voimassa olevan lain 11 a §:n mukaan voi 
Ahvenanmaan maakunnanhallitus edustaa 
korvauskysymyksissä kuntaa. Tämä säännös 
ehdotetaan poistettavaksi, sillä korvauksia ei 
pääsääntöisesti myönnettäisi yksittäisille 
kunnille, vaan öljyvahinkojen torjunnasta 
maakunnassa vastaavalle maakunnanhalli-
tukselle. Valtioneuvoston asetukseen otettai-
siin nykyistä asetusta vastaava säännös öl-
jysuojarahaston hallituksen velvollisuudesta 
kuulla Ahvenanmaan edustajaa asiantuntija-
na, milloin rahastossa on käsiteltävänä maa-
kunnan aluetta koskeva korvausasia.   

19 §. Harkinnanvaraiset avustukset. Lakiin 
ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka nojalla 
öljysuojarahastosta voitaisiin harkinnanvarai-
sesti myöntää avustuksia öljyvahinkojen tor-
junnan kannalta tarpeelliseen toimintaan. 
Säännös olisi uusi ja mahdollistaisi rahaston 
varojen käytön nykyistä monipuolisemmin 
öljyvahinkojen torjuntaa hyödyttävään toi-
mintaan. Valtionavustuslain 6 §:stä johtuisi, 
että avustus ei saisi pääsääntöisesti kattaa 
avustuksen kohteena olevasta toiminnasta ai-
heutuvien kustannusten täyttä määrää. Avus-
tuksen myöntämistä harkittaessa tulisi ottaa 
huomioon myös valtionavustuslain 7 §:ssä 
säädetyt valtionavustuksen myöntämisen 
yleiset edellytykset. Avustuksia voitaisiin 
myöntää vain rahaston maksuvalmiuden sal-
liessa ja vaarantamatta lakisääteisten korva-
usten maksamista.   

Pykälän 1 kohdan mukaan alueen pelastus-
toimelle tai kunnalle voitaisiin myöntää 
avustuksia öljyntorjuntakaluston säilyttämi-
seen tarkoitetun varaston rakentamiseen tai 
vuokraamiseen. Säännös vahvistaisi jo 
omaksutun korvauskäytännön, jonka mukaan 
rahastosta on myönnetty korvauksia kunnille 
kalustovarastojen rakentamiseen tai vuok-

raamiseen nimenomaisen säännöksen puut-
tumisesta huolimatta. Vaikka öljyvahinkojen 
torjunnasta huolehtiikin alueen pelastustoimi, 
on useinkin tarkoituksenmukaista sijoittaa 
torjuntakalustoa alueen eri puolille yksittäis-
ten kuntien ylläpitämiin varastoihin. Tämän  
vuoksi varastoista aiheutuviin kustannuksiin 
tulisi voida myöntää avustuksia myös suo-
raan asianomaisille kunnille.   

Pykälän 2 kohdan säännös laajentaisi öl-
jysuojarahaston varojen käyttömahdollisuutta 
myös alusjätelain 14 §:n 1 momentissa tar-
koitetuille toiminnan harjoittajille öljyvahin-
kojen ennalta ehkäisystä aiheutuvien kustan-
nusten kattamiseen. Kyseisen säännöksen 
mukaan vilkasliikenteisen sataman, suureh-
koja öljymääriä käsittelevän teollisuus- tai 
varastolaitoksen sekä alusten korjaustelakan 
omistajan tulee hankkia öljyvahinkojen eh-
käisemiseksi ja rajoittamiseksi tarpeellisia 
laitteita ja tarvikkeita sekä huolehtia siitä, et-
tä laitteiden käyttäjiksi on saatavissa koulu-
tettua henkilöstöä. Tämän perusvelvollisuu-
den täyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin 
ei kuitenkaan olisi tarkoitus myöntää avus-
tuksia, vaan avustuksia myönnettäisiin vain 
perusvalmiutta oleellisesti parantavista toi-
menpiteistä aiheutuviin kustannuksiin.   

Pykälän 3 kohdan mukaan muuhunkin öl-
jyvahinkojen torjunnan tai torjuntavalmiuden 
ylläpidon kannalta tarpeelliseen toimintaan 
voitaisiin myöntää avustuksia. Säännöksen 
nojalla olisi mahdollista myöntää avustuksia 
esimerkiksi öljyntorjuntakoulutuksesta aiheu-
tuviin kustannuksiin suoraan koulutuksen jär-
jestäjälle.  

20 §. Korvauksen ja avustuksen hakemi-
nen. Pykälä olisi asetuksen antamiseen val-
tuuttava säännös. Sen mukaan valtioneuvos-
ton asetuksella säädettäisiin korvauksen ja 
avustuksen hakemisesta ja hakemuksen käsit-
telemiseksi vaadittavista selvityksistä sekä 
muusta hakemusmenettelystä. Menettelyä 
koskevista seikoista ei olisi tarpeen säätää 
laissa, vaan, kuten nykyisinkin, tätä koskevat 
säännökset otettaisiin asetukseen.  

21 §. Korvauksesta ja avustuksesta päät-
täminen. Öljysuojarahastosta myönnettäviä 
korvauksia ja avustuksia koskevaa päätösval-
taa käyttäisi rahaston hallitus. Hallituksen 
kokoonpanosta säädettäisiin 4 §:ssä ja tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. 
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Voimassa olevan öljysuojarahastoasetuk-
sen 8 a §:n mukaan johtokunnan työjaosto 
voi yksimielisellä päätöksellään ratkaista joh-
tokunnan puolesta enintään 8 400 euron mää-
räisen korvaushakemuksen ja päättää saman-
suuruisen korvauksen perimättä jättämisestä. 
Koska korvausten myöntämisvaltaa voidaan 
pitää julkisen vallan käyttämisenä, ehdote-
taan säännös työjaoston korvauksia koske-
vasta toimivallasta otettavaksi lakiin. Sen 
mukaan öljysuojarahaston hallitus voisi siir-
tää enintään 10 000 euron määräisestä korva-
uksesta päättämisen työjaostolle.     

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin 
pykälän 2 momentin mukaan hallituksen ja 
työjaoston päätösvaltaisuudesta sekä asioiden 
käsittelystä hallituksessa ja työjaostossa.   

 
4 luku. Öljysuojarahaston hallinto 

22 §. Hallituksen tehtävät. Voimassa ole-
vassa laissa ei ole säännöksiä öljysuojarahas-
ton johtokunnan tehtävistä rahaston hallin-
nossa eikä laissa ylipäätään säädetä rahaston 
hallinnosta. Myös asetuksen säännökset ovat 
tässä suhteessa niukat. Ottaen huomioon pyr-
kimykset tehostaa rahaston toimintaa ja pa-
rantaa varojen käytön suunnitelmallisuutta ja 
seurantaa on perusteltua ottaa lakiin yleis-
säännös hallituksen tehtävistä rahaston hal-
linnossa. 

Hallituksella olisi päävastuu rahaston toi-
minnan ja talouden suunnittelusta ja seuran-
nasta. Hallituksen tehtävänä olisi pykälän 
mukaan päättää merkityksellisistä ja laaja-
kantoisista asioista sekä huolehtia kirjanpi-
don ja varainhoidon valvonnan asianmukai-
sesta järjestämisestä. Asetuksella täsmennet-
täisiin säännöksen sisältöä säätämällä yksi-
tyiskohtaisesti hallitukselle kuuluvista rahas-
ton hallintotehtävistä.  

Pykälän 2 momentin mukaan hallituksen 
palkkioista ja rahaston henkilöstön palkkauk-
sesta sekä muusta hallinnosta aiheutuvat me-
not suoritettaisiin öljysuojarahaston varoista. 
Säännös vastaisi voimassaolevan lain 10 
§:ää. 

23 §. Kirjanpito, maksuliike ja tilinpäätös. 
Valtion talousarviosta annetun asetuksen 
(1243/1992) mukaan talousarvion ulkopuo-
listen rahastojen kirjanpidossa ja tilinpäätök-
sessä noudatetaan soveltuvin osin mainittua 

asetusta. Pykälän 1 momentissa olisi selvyy-
den vuoksi viittaus valtion talousarvio-
lainsäädäntöön.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ympä-
ristöministeriölle velvoite hoitaa rahaston 
kirjanpito sekä huolehtia tilinpäätöksen vah-
vistamiseen liittyvistä tehtävistä. Sisäasiain-
ministeriöllä on vastaavat tehtävät palosuoje-
lurahaston hoitajana palosuojelurahastosta 
annetun lain (306/2003) nojalla.  

24 §. Tilintarkastus. Voimassa olevassa öl-
jysuojarahastoa koskevassa lainsäädännössä 
ei ole säännöksiä rahaston tilintarkastuksesta. 
Rahaston varainhoidon tehokas valvonta kui-
tenkin edellyttää, että laissa säädettäisiin ti-
lintarkastuksen suorittamisen perusteista. Ti-
lintarkastuksen suorittaminen  ehdotetaan 
annettavaksi valtiontalouden tarkastusviras-
ton tehtäväksi. Tarkastusvirasto vastaa myös 
sisäasiainministeriön hoidossa olevan palo-
suojelurahaston tilintarkastuksesta kyseisestä 
rahastosta annetun lain mukaan. Tarkastusvi-
raston lisäksi rahastoa voisivat tarkastaa val-
tion tilintarkastajat ilman nimenomaista 
säännöstäkin. 

Pykälän 2 momentissa olisi perussäännök-
set tilintarkastajien tehtävistä ja velvollisuu-
desta antaa kultakin tilikaudelta tilintarkas-
tuskertomus. Momentissa säädettäisiin myös, 
mistä seikoista tilintarkastuskertomuksessa 
olisi lausuttava. Pykälän 3 momentti koskisi 
ongelmatilanteita tilikauden aikana ja 4 mo-
mentti rahaston hallituksen ja henkilöstön 
avustamisvelvollisuutta tarkastuksessa.   
 
5 luku. Erinäiset säännökset 

25 §. Varojen siirto valtion talousarviosta. 
Pykälän 1 momentti vastaisi asiallisesti voi-
massa olevan lain 4 §:ää. Momentin ensim-
mäisen virkkeen sanamuotoa täsmennettäi-
siin kuitenkin siten, että varojen siirto valtion 
talousarviosta öljysuojarahastoon tulisi ky-
symykseen vain, jos rahaston varat eivät riit-
täisi lakisääteisten korvausten maksamiseen. 
Siirretyt varat olisi tuloutettava takaisin val-
tion talousarvioon heti kun rahastoon olisi 
kertynyt riittävästi varoja.  

Koska ympäristöministeriö vastaa öl-
jysuojarahaston hoidosta, sillä olisi velvolli-
suus ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin varo-
jen osoittamiseksi rahastoon ja vastaavasti 
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niiden palauttamiseksi takaisin valtion talo-
usarvioon. Pykälän 2 momentissa olisi tätä 
koskeva säännös, joka korvaisi nykyisin ase-
tuksessa olevan vastaavan säännöksen.  

Öljyjätemaksusta annetun lain (894/1986) 
7 §:n nojalla on osa öljyjätemaksun tuotosta 
siirretty valtion talousarviossa vuodesta 1997 
lähtien öljysuojarahastoon käytettäväksi 
maa-alueiden öljyvahinkolaissa tarkoitettujen 
öljyvahinkojen ja niiden torjuntakustannus-
ten korvaamiseen. Vuonna 2003 siirrettiin öl-
jyjätemaksusta kertyvistä varoista öljysuoja-
rahastoon 2,9 miljoonaa euroa. Koska kysei-
set varat muodostavat merkittävän osan öl-
jysuojarahaston pääomasta, on perusteltua, 
että pykälän 2 momenttiin otettaisiin viittaus-
säännös öljyjätemaksusta annetun lain 7 
§:ään. 

26 §. Katselmuslautakunta. Pykälässä sää-
dettäisiin suurten ja vaikeasti selvitettävien 
öljyvahinkojen korvauskysymyksiä ja muuta 
selvittelyä varten asetettavasta katselmuslau-
takunnasta. Vastaava säännös on myös voi-
massa olevassa laissa. Katselmuslautakunnan 
asettamisen edellytyksiä täsmennettäisiin ny-
kyiseen lakiin verrattuna säätämällä edelly-
tykseksi, että 1) vahinkojen tai torjuntakus-
tannusten arvioidaan nousevan yli 20 000 eu-
ron ja 2) vahingon selvittäminen edellyttää 
katselmuslautakunnan asettamista. Alueelli-
sen ympäristökeskuksen olisi asetettava kat-
selmuslautakunta myös muissa tapauksissa, 
jos öljysuojarahaston hallitus sitä pyytäisi. 
Katselmuslautakunnan kustannukset suoritet-
taisiin öljysuojarahastosta. Lautakunnan teh-
tävistä ja kokoonpanosta säädettäisiin valtio-
neuvoston asetuksella. 

27 §. Muutoksenhaku. Voimassa olevan 
lain 11 §:n mukaan vain lakisääteisiä korva-
uksia koskeviin öljysuojarahaston johtokun-
nan päätöksiin saa hakea muutosta valitta-
malla. Laissa ei ole säännöksiä oikaisuvaati-
musmenettelystä, mutta käytännössä oikaisun 
vaatiminen kaikkiin johtokunnan päätöksiin 
on katsottu mahdolliseksi. Siten myös har-
kinnanvaraisia korvauksia koskeviin päätök-
siin on voinut vaatia johtokunnalta oikaisua, 
mutta valittaminen oikaisuvaatimukseen an-
netusta päätöksestä hallinto-oikeuteen ja 
edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen on 
ollut mahdollista vain lakisääteisiä korvauk-
sia koskevissa asioissa. 

Perustuslain 21 §:n 2 momentissa ilmaistun 
yleisen muutoksenhakuoikeuden ja eräiden 
perustuslakivaliokunnan kannanottojen 
(PeVL 46/2002 vp ja 14/2002 vp) valossa on 
perusteltua, että muutosta tulisi voida hakea 
myös niihin päätöksiin, joissa ratkaisu riip-
puu pääasiassa tarkoituksenmukaisuushar-
kinnasta. Tämä periaate on omaksuttu valti-
onavustuslaissa, jossa ei ole säädetty oi-
kaisuvaatimusmenettelyn jälkeiselle muutok-
senhaulle rajoituksia. Muutoksenhakuoikeut-
ta ei tulisi rajoittaa myöskään öljysuojarahas-
tosta maksettavia korvauksia tai avustuksia 
koskevissa asioissa.  

Pykälä vastaisi valtionavustuslain muutok-
senhakusäännöstä. Öljysuojarahaston halli-
tuksen päätökseen ei saisi hakea muutosta 
valittamalla, vaan päätökseen tyytymättömän 
olisi vaadittava öljysuojarahaston hallituksel-
ta päätöksen oikaisemista 30 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksi saamisesta. Oikaisuvaati-
muksesta annettuun päätökseen olisi mahdol-
lista hakea muutosta valittamalla hallinto-
lainkäyttölain (586/1996) mukaisesti asian-
omaiseen hallinto-oikeuteen ja edelleen kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen. 

28 §. Virkavastuu ja yleishallintoa koskevi-
en säädösten soveltaminen. Nykyisestä laista 
puuttuu öljysuojarahaston viranomaisluon-
netta kuvaava säännös. Selvyyden vuoksi oli-
si tarpeen säätää laissa, että öljysuojarahaston 
hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet toimivat 
virkavastuun alaisina ja heihin sovelletaan 
tässä toimessaan rikoslain virkamiehiä kos-
kevia säännöksiä. 

Pykälän 2 momentissa olisi viittaus julkista 
hallintoa koskeviin yleisiin säädöksiin. Öl-
jysuojarahaston viranomaisasemasta seuraisi, 
että rahaston ja sen hallituksen toimintaan 
sovellettaisiin hallintolain (434/2003), kieli-
lain (423/2003) ja viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain (621/1999) sään-
nöksiä. 

29 §. Rangaistussäännös. Öljysuojamaksun 
suorittamisen laiminlyönti ja sen yrittäminen 
olisi rikos, josta rangaistaisiin rikoslain 
(39/1989) 29 luvun 1—3 §:n nojalla. Pykälä 
vastaisi voimassa olevan lain 11 b §:ää. 

 30 §. Tarkemmat täytäntöönpanosäännök-
set. Pykälässä olisi yleisvaltuus valtioneuvos-
ton asetuksen säätämiseen lain täytäntöönpa-
non kannalta tarpeellisista seikoista. Yksilöi-
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tyjä asetuksenantovaltuuksia sisältyisi lisäksi 
4, 13, 20, 21 ja 26 §:ään. 

 
6 luku. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

31 §. Voimaantulo. Laki tulisi voimaan 
kolmessa osassa. Pääosa laista olisi tarkoi-
tuksenmukaista saattaa voimaan samanaikai-
sesti ehdotettujen maaöljyvahinkolain ja 
alusjätelain muutosten kanssa, joissa säädet-
täisiin öljyvahinkojen torjuntatehtäviä kos-
kevista muutoksista. Voimaantulosäännök-
sessä on kuitenkin tarpeen ottaa huomioon 
öljysuojarahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n 
väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 
voimassaolo. Koska määräaikaisen lain voi-
massaoloa on tarkoitus jatkaa vuodella, tuli-
sivat ehdotetun lain öljysuojamaksun suu-
ruutta koskeva 5 § ja pääomarajoja koskeva 8 
§ voimaan vasta määräaikaisen lain suunni-
tellun voimassaolon päätyttyä. Siten 5 § tulisi 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006 ja 8 § 1 
päivänä tammikuuta 2007.  

32 §. Siirtymäsäännökset. Laki ei olisi 
taannehtiva. Sen vuoksi ehdotetaan säädettä-
väksi, että ennen lain voimaantuloa myönnet-
tyihin korvauksiin sovelletaan myöntä-
misajankohtana voimassa olleita säännöksiä. 
Lain voimaan tullessa olisi vireillä useita 
kuntien korvaushakemuksia, jotka olisi tar-
koituksenmukaista käsitellä loppuun aikai-
semman lainsäädännön nojalla. Tästä syystä 
ehdotetaan säädettäväksi, että vireillä olevien 
hakemusten käsittelyyn sovelletaan hake-
muksen vireille tuloajankohtana voimassa ol-
leita säännöksiä. Nykyinen öljysuojarahaston 
johtokunta jatkaisi toimikautensa loppuun 
rahaston hallituksena.  

 
1.2. Laki maa-alueilla tapahtuvien öljy-

vahinkojen torjumisesta annetun lain 
muuttamisesta 

Lakiin tehtäisiin ne muutokset, jotka ovat 
tarpeen kunnan öljyntorjuntatehtäviä koske-
vien säännösten saattamiseksi vastaamaan 
pelastuslainsäädännön uudistusta. Lisäksi 
laista kumottaisiin säännökset, joissa sääde-
tään oikeudesta saada korvauksia öljysuoja-
rahastosta. Kumottavia säännöksiä olisivat 
siten 5 §:n 4 momentti, 7 §:n 3 momentti ja 8 
§:n 3 momentti. Myös öljysäiliöiden määrä-

aikaistarkastuksia koskeva 1 a § ehdotetaan 
tarpeettomana kumottavaksi, sillä asiasta sää-
täminen kuuluu vaarallisia kemikaaleja ja rä-
jähteitä koskevan lainsäädännön alaan. Ky-
seisen lainsäädännön uudistusta valmistel-
laan parhaillaan. 

Lain 5 § koskee viranomaisten tehtäviä 
maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen tor-
junnassa. Pykälän 1 momentissa säädetään 
ympäristöministeriön, Suomen ympäristö-
keskuksen ja alueellisen ympäristökeskuksen 
tehtävistä. Momenttiin tehtäisiin vähäinen 
teknisluonteinen tarkistus.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin öljyva-
hinkojen operatiivisesta torjuntavastuusta ja 
torjuntasuunnitelmasta. Momenttia ehdote-
taan muutettavaksi siten, että yksittäisen 
kunnan sijasta alueen pelastustoimi huolehti-
si alueellaan öljyvahinkojen torjunnasta. 
Käytännössä säännös ainoastaan vahvistaisi 
olemassa olevan tilanteen, sillä öljyntorjunta-
tehtävät ovat jo siirtyneet vuoden 2004 alusta 
toimintansa aloittaneiden pelastustoimen alu-
eiden vastuulle siten kuin siitä on kunkin 
alueen pelastustoimen perustamista koske-
vassa sopimuksessa sovittu. Alueen pelastus-
toimi olisi velvollinen laatimaan aluettaan 
varten torjuntasuunnitelman ja saattamaan 
sen alueellisen ympäristökeskuksen vahvis-
tettavaksi. Suunnitelman tarkemmasta sisäl-
löstä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksel-
la. Momenttiin otettaisiin myös nykyistä 3 
momenttia vastaava säännös tarvittavan tor-
juntayhteistyön järjestämisestä alueen pelas-
tustoimen ja suuria öljymääriä varastoivien 
välillä.  

Kuntien eri viranomaisille ja laitoksille 
säädettäisiin pykälän 3 momentissa velvolli-
suus osallistua torjuntaan. Käytännössä kun-
tien tehtäväksi jäisi öljyvahingon jälkitorjun-
ta, kuten mahdollinen öljyn pilaaman ympä-
ristön pitkäkestoinen puhdistaminen ja ympä-
ristön ennallistaminen. Nämä tehtävät sovel-
tuisivat paremmin esimerkiksi kuntien ra-
kennus- tai teknisen toimen vastuulle kuin 
alueellisille pelastusviranomaisille, joilla ei 
yleensä ole tähän tarkoitukseen soveltuvaa 
kalustoa. Torjuntatyön johtajana kulloinkin 
toimivan pelastusviranomaisen asiana olisi 
päättää, milloin öljyvahingosta ei enää aiheu-
tuisi sellaista akuuttia vaaraa, että varsinaiset 
torjuntatoimet voitaisiin lopettaa ja siirtyä 
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vahingon jälkitorjuntaan. Jälkitorjunnasta 
kunnille aiheutuvat kustannukset korvattai-
siin öljysuojarahastosta vastaavin edellytyk-
sin kuin torjuntaviranomaisten kustannukset. 
Kuntien vastuulle jäävistä tehtävistä öljyva-
hinkojen torjunnassa määrättäisiin tarkem-
min alueellisissa torjuntasuunnitelmissa.  

Muut lakiin ehdotetut muutokset johtuisi-
vat viranomaisia koskevien lainkohtien tar-
kistamisesta vastaamaan pelastuslainsäädän-
töä ja sen käsitteistöä. Tällaisia muutoksia 
tehtäisiin 2 §:n 4 momenttiin, 3 §:ään, 4 §:n 1 
momenttiin sekä 6 §:n 1 momenttiin. Lisäksi 
8 §:n 1 momenttiin tehtäisiin tehtävien siir-
rosta kunnalta alueen pelastustoimelle johtu-
va tarpeellinen täsmennys. 

Lain olisi tultava voimaan mahdollisimman 
pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja 
vahvistettu. Koska pelastustoimen alueiden 
kunnilla on eri aikaan laadittuja ja vahvistet-
tuja öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmia, oli-
si tarpeen säätää vuoden 2006 loppuun ulot-
tuva siirtymäkausi, jonka aikana kuntien ny-
kyiset suunnitelmat korvattaisiin alueellisilla 
torjuntasuunnitelmilla.  

 
1.3. Laki aluksista aiheutuvan vesien pi-

laantumisen ehkäisemisestä annetun 
lain muuttamisesta 

Lakiin tehtäisiin vastaavat torjuntatehtävien 
muutoksista ja korvaussäännösten poistami-
sesta johtuvat muutokset kuin maa-alueiden 
öljyvahinkolakiin. Laista poistettaisiin siten 
säännökset, joissa on viittaukset öljysuojara-
hastosta maksettaviin korvauksiin eli 12 §:n 
4 momentti, 15 §:n 1 momentin toinen virke, 
16 §:n 4 momentti, 18 §:n 3 momentti, 19 §:n 
4 momentti ja 19 a §:n 2 momentti. Lakiin 
tehtäisiin myös pelastuslainsäädännöstä joh-
tuvat muutokset viranomaisia ja niiden tehtä-
viä koskeviin pykäliin sekä muita teknisluon-
teisia tarkistuksia (12 §:n 1—3 momentti, 13 
§:n 4 kohta, 15 §:n 2 momentti, 18 §:n 1 
momentti, 19 §:n 1—3 momentti ja 27  b §:n 
3—5 momentti). Lisäksi täsmennettäisiin 
Suomen ympäristökeskuksen johtovastuuta 
suurten öljyvahinkojen torjunnassa selven-
tämällä 19 §:n 1 momentin sanamuotoa.  

Alueen pelastustoimen olisi ehdotetun 12 
§:n 2 momentin mukaan laadittava alusöljy-
vahinkojen torjuntasuunnitelma, jollei se 

paikallisiin oloihin nähden olisi ilmeisen tar-
peeton. Säännös vastaa nykyistä kunnalle 
kuuluvaa velvollisuutta. Käytännössä suunni-
telmaa ei tarvittaisi, jos pelastustoimen alu-
eeseen ei kuuluisi rannikkokuntia tai Sai-
maan syväväylän rantakuntia. Lain voimaan-
tulosäännöksen mukaan suunnitelmat tulisi 
laatia vuoden 2006 loppuun mennessä.   
 
 
2.  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Öljysuojarahastolain nojalla on tarkoitus 
antaa valtioneuvoston asetus, joka tulisi voi-
maan samanaikaisesti lain kanssa ja korvaisi 
nykyisen öljysuojarahastoasetuksen. Asetus-
luonnos on tämän esityksen liitteenä. Lisäksi 
maa-alueiden öljyvahinkolain ja alusjätelain 
nojalla annettua valtioneuvoston asetusta öl-
jyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen tor-
junnasta (636/1993) on tarpeen muuttaa niiltä 
osin kuin asetuksessa säädetään öljyvahinko-
jen torjuntasuunnitelmasta. Alueen pelastus-
toimen velvollisuutena olisi laatia öljyvahin-
kojen torjuntasuunnitelma, jonka sisällöstä 
olisi säännökset asetuksessa. 
 
 
3.  Voimaantulo 

Pelastustoimen alueiden muodostamisesta 
annetussa laissa tarkoitetut pelastustoimen 
alueet on perustettu vuoden 2004 alusta luki-
en. Maaöljyvahinkolaissa ja alusjätelaissa 
olevien kuntien yhteistoiminnan mahdollis-
tavien säännösten nojalla alueelliset pelas-
tusviranomaiset ovat mainitusta ajankohdasta 
lukien huolehtineet myös kunnille kuuluvista 
öljyvahinkojen torjuntatehtävistä. Öljyvahin-
kojen torjuntavastuuta koskevien säännösten 
saattamiseksi vastaamaan olemassa olevaa 
käytäntöä tulisi maaöljyvahinkolain ja alusjä-
telain muutokset saattaa voimaan mahdolli-
simman pian. Tehtävien siirrosta aiheutuvien 
kustannusten korvaamisen sujuvuuden kan-
nalta olisi suotavaa, että öljysuojarahastoa 
koskeva lakiuudistus tulisi näiden lainmuu-
tosten kanssa samanaikaisesti voimaan. Tä-
män vuoksi ehdotetaan, että tähän esitykseen 
sisältyvät lait tulevat voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2005. 
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4.  Säätämisjärjes tys  

Perustuslain 87 §:n mukaan lailla voidaan 
säätää valtion rahaston jättämisestä talousar-
vion ulkopuolelle, jos valtion pysyvän tehtä-
vän hoitaminen sitä välttämättä vaatii. Tällai-
sen rahaston perustamista samoin kuin rahas-
ton tai sen käyttötarkoituksen olennaista laa-
jentamista tarkoittavan lakiehdotuksen hy-
väksyminen edellyttää kuitenkin eduskun-
nassa kahden kolmasosan enemmistön anne-
tuista äänistä. 

Perustuslain esitöissä ei lain 87 §:n katsottu 
vaikuttavan tuolloin olemassa olleiden talo-
usarvion ulkopuolisten rahastojen asemaan. 
Koska esityksessä ei ehdoteta uuden rahaston 
perustamista eikä öljysuojarahaston käyttö-
tarkoituksen muuttamista, lakiehdotusta ei 
ole hallituksen käsityksen mukaan tarpeen 

arvioida erikseen perustuslain 87 §:n ensim-
mäisessä virkkeessä säädetyn valtion pysy-
vän tehtävän hoitamista koskevan edellytyk-
sen täyttymisen kannalta. 

Öljysuojarahastoa koskevan uuden lain tar-
koituksena on ensisijaisesti selventää ja täs-
mentää rahastosta maksettavia korvauksia 
koskevaa sääntelyä. Öljysuojamaksun taso  
säilyisi ennallaan. Ehdotetut korvaus- ja 
avustussäännökset eivät merkitsisi rahaston 
käyttötarkoituksen olennaista laajentamista.  
Laki voidaan siten hallituksen käsityksen 
mukaan säätää tavallisen lain säätämisjärjes-
tyksessä. Esityksestä olisi kuitenkin tarpeen 
pyytää perustuslakivaliokunnan lausunto. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Laki 

öljysuojarahastosta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku  

Yleiset säännökset 

1 §   

Öljysuojarahaston tarkoitus 

Öljysuojarahasto on valtion talousarvion 
ulkopuolinen rahasto, joka on ympäristömi-
nisteriön hoidossa. 

Öljysuojarahastosta maksetaan korvauksia 
öljyvahingoista ja niiden torjumisesta sekä 
ympäristön ennallistamisesta aiheutuneista 
kustannuksista siten kuin jäljempänä sääde-
tään. Lisäksi rahastosta maksetaan korvauk-
sia ja myönnetään avustuksia torjuntakalus-
ton hankkimisesta ja torjuntavalmiuden yllä-
pidosta aiheutuneisiin kustannuksiin. 

 
2 §   

Valtionavustuslain soveltaminen 

Tämän lain nojalla öljysuojarahastosta 
myönnettäviin harkinnanvaraisiin korvauk-
siin ja avustuksiin sovelletaan valtionavus-
tuslakia (688/2001), jollei tästä laista muuta 
johdu. Öljysuojarahasto toimii kyseisessä 
laissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena. 
Valtionavustuslain 4—6 lukua sovelletaan 
soveltuvin osin myös niihin öljysuojarahas-

tosta maksettaviin korvauksiin, joiden saami-
seen korvauksen hakijalla on tämän lain mu-
kaan oikeus.  

 
3 §   

Määritelmät  

Tässä laissa tarkoitetaan:  
1) öljyllä  
a) raakaöljyä ja siitä saatuja öljytuotteita; 
b) öljypitoista seosta; 
c) jäteöljyä; sekä 
d) öljyistä jätettä; 
2) öljysuojamaksullisella öljyllä tullitariffin 

nimikkeisiin 27.07, 27.09 ja 27.10 kuuluvia 
nestemäisiä tuotteita. 

 
4 § 

Öljysuojarahaston hallitus ja henkilöstö 

Öljysuojarahastolla on hallitus, jonka val-
tioneuvosto asettaa kolmeksi vuodeksi ker-
rallaan, ja valtion palveluksessa olevaa hen-
kilöstöä.  

Hallituksessa tulee olla edustettuina öljy-
vahinkojen torjunnan kannalta keskeiset val-
tion viranomaiset, kunnat, öljyala sekä ympä-
ristönsuojelujärjestöt. Hallituksella voi olla 
asioiden valmistelua ja käsittelyä varten työ-
jaosto. 
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Hallituksen ja sen työjaoston tarkemmasta 
kokoonpanosta säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. 

 
 
 
 
 

2 luku  

Öljysuojamaksu 

5 §   

Öljysuojamaksun suuruus 

Öljysuojarahastoon peritään maahan-
tuodusta ja Suomen kautta kuljetetusta öl-
jysuojamaksullisesta öljystä öljysuojamaksua 
0,37 euroa jokaiselta täydeltä tonnilta. Maksu 
peritään kaksinkertaisena, jos öljy kuljetetaan 
säiliöaluksella, jota ei ole varustettu koko 
lastisäiliöosan alueelta kaksoispohjalla. Jos 
on epäselvyyttä siitä, onko öljysuojamaksu 
perittävä korotettuna, tulliviranomaisen on 
hankittava ennen asian ratkaisemista lausunto 
asianomaiselta merenkulkupiiriltä. Meren-
kulkulaitos antaa tarvittaessa tarkemmat 
määräykset siitä, milloin säiliöaluksella on 
katsottava olevan kaksoispohja. 

 
6 §  

 Maksuvelvolliset  

Euroopan yhteisön jäsenvaltiosta Suomeen 
tuotavasta tai Suomen kautta kuljetettavasta  
öljystä on velvollinen suorittamaan öl-
jysuojamaksua se, joka vastaanottaa öljyn 
Suomessa.  

Euroopan yhteisön ulkopuolelta Suomeen 
tuotavasta tai Suomen kautta kuljetettavasta 
öljystä on velvollinen suorittamaan öl-
jysuojamaksua se, joka osoittaa öljylle tul-
liselvitysmuodon. 
 
 

7 § 

Maksun kantaminen 

Öljysuojamaksun kantamisesta ja valvon-

nasta vastaa tullilaitos. Tullihallitus voi antaa 
tarkempia määräyksiä menettelystä öl-
jysuojamaksua kannettaessa.   

Maksu määräytyy 6 §:n 1 momentissa tar-
koitetuissa tapauksissa sinä päivänä voimassa 
olevien säännösten mukaan, kun öljy on vas-
taanotettu. Maksun määräämisestä, suoritta-
misesta, muutoksenhausta ja muutoinkin on 
soveltuvin osin voimassa, mitä valmistevero-
tuslaissa (1469/1994) säädetään rekiste-
röidystä elinkeinonharjoittajasta.  

Maksu määräytyy 6 §:n 2 momentissa tar-
koitetuissa tapauksissa sinä päivänä voimassa 
olevien säännösten mukaan, jolloin öljylle on 
osoitettu ensimmäisen kerran tulliselvitys-
muoto. Maksun määräämisestä, suorittami-
sesta, muutoksenhausta ja muutoinkin on täl-
löin soveltuvin osin voimassa, mitä tullilaissa 
(1466/1994) säädetään. 

 
 
 

8 §   

Pääomarajat 

Öljysuojamaksun periminen lopetetaan sitä 
seuraavan kalenterikuukauden lopussa, jona 
öljysuojarahaston pääoma on noussut 10 mil-
joonaan euroon. Periminen aloitetaan uudel-
leen sitä seuraavan kalenterikuukauden pää-
tyttyä, jona rahaston pääoma on pienentynyt 
alle 5 miljoonan euron. 

Ympäristöministeriön on viipymättä ilmoi-
tettava tullihallitukselle, jos rahaston pääo-
massa tapahtuu 1 momentissa tarkoitettu 
muutos.  

 
 
 
 

9 §   

Maksua koskevien tietojen antaminen 

Sen estämättä, mitä valmisteverotuslaissa 
tai tullilaissa säädetään salassapitovelvolli-
suudesta, tulliviranomainen voi antaa ympä-
ristöministeriölle ja öljysuojarahaston halli-
tukselle näille laissa säädettyjen tehtävien 
hoitamiseksi välttämättömiä öljysuojamaksua 
koskevia tietoja. 
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3 luku   

Korvaukset ja avustukset 

10 §   

Korvaus öljyvahingosta sekä torjunta- ja en-
nallistamiskustannuksista 

Öljysuojarahastosta maksetaan korvaus öl-
jyvahingosta kärsimään joutuneelle sekä kor-
vataan öljyvahinkojen torjuntaviranomaisille 
ja muille torjuntaan ja ympäristön ennallis-
tamiseen osallistuneille torjunnasta ja öljyn 
pilaaman ympäristön ennallistamisesta aiheu-
tuneet kustannukset, jos korvauksen hakija 
esittää selvityksen siitä, että: 

1) korvausta ei ole täysimääräisesti saa-
tu perityksi siltä, joka on muun lain mukaan 
velvollinen maksamaan korvauksen vahin-
gosta (korvausvelvollinen), ja korvausta ei 
saada korvausvelvollisen vastuuvakuutukses-
ta; tai 

2) korvausvelvollista ei ole saatu selvi-
tetyksi. 

Mitä tässä pykälässä säädetään, koskee 
myös Ahvenanmaan maakunnan alueella ta-
pahtunutta öljyvahinkoa. 

 
 
 
 

11 § 

Ennakkokorvaus 

Öljysuojarahastosta voidaan myöntää en-
nakkokorvausta 10 §:ssä tarkoitetuista vahin-
goista sekä torjunta- ja ennallistamiskustan-
nuksista ilman pykälässä tarkoitetun selvi-
tyksen esittämistäkin, jos selvitystä ei vahin-
gon tai kustannusten suuruuden taikka vas-
tuukysymysten epäselvyyden vuoksi voida 
kohtuudella edellyttää.  

Ennakkokorvauksen maksamiseksi hakijan 
on esitettävä selvitys öljyvahingosta ja sen 
syistä sekä syistä, joiden perusteella 10 §:ssä 
tarkoitettuun perintään tai korvausvelvollisen 
selvittämiseen ei ole ryhdytty. Lopullinen 
korvaus myönnetään sen jälkeen, kun hakija 
on esittänyt selvityksen aiheutuneista lopulli-
sista kustannuksista.    

12 §   

Korvattava vahinko 

Öljyvahingosta kärsimään joutuneelle 
maksettava korvaus määrätään soveltaen ta-
pauksesta riippuen joko ympäristövahinkojen 
korvaamisesta annettua lakia (737/1994) tai 
merilain (674/1994) 10 lukua. Vahinkoa kär-
sineelle ei kuitenkaan makseta ympäristöva-
hinkojen korvaamisesta annetun lain 9 §:ssä 
tarkoitettua etukäteiskorvausta eikä öl-
jysuojarahastolla ole mainitun lain 10 §:ssä 
tarkoitettua lunastamisvelvollisuutta. 

 
13 § 

Torjunta- ja ennallistamiskustannukset 

Edellä 10 §:ssä tarkoitettuja korvauksen 
saantiin oikeuttavia öljyvahingon torjunta- ja 
ennallistamiskustannuksia ovat: 

1) kustannukset niistä tarpeellisista toi-
menpiteistä, joihin joku on ryhtynyt itseään 
koskevan öljyvahingon uhan torjumiseksi; 

2) aluksista  aiheutuvan vesien pilaantumi-
sen ehkäisemisestä annetun lain (300/1979) 
tai maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen 
torjumisesta annetun lain (378/1974) mukai-
sesti suoritetuista torjuntatoimenpiteistä ai-
heutuneet kustannukset ja vahingot;  

3) öljyn pilaaman ympäristön ennalleen pa-
lauttamisesta aiheutuneet kohtuulliset kus-
tannukset; sekä 

4) kustannukset niistä selvityksistä, jotka 
ovat olleet välttämättömiä 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitetun torjuntatoimenpiteen tai ennallis-
tamisen suorittamiseksi. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan sää-
tää, mitä torjunta- ja ennallistamistoimenpi-
teistä aiheutuvia kustannuksia on pidettävä 
korvauksen saantiin oikeuttavina hyväksyttä-
vinä kustannuksina. 

 
14 § 

Korvauksen saajaa koskeva rajoitus 

Edellä 12 ja 13 §:ssä tarkoitettua korvausta 
ei suoriteta korvausvelvolliselle eikä sille,  
jonka hallussa vahingon tai sen vaaran aihe-
uttanut öljy on vahinkohetkellä ollut taikka 
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jonka toimeksiannosta öljyä on vahingon sat-
tuessa kuljetettu.  

 
15 §   

Harkinnanvarainen korvaus öljyn pilaaman 
maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta  

Öljysuojarahastosta voidaan korvata koko-
naan tai osittain kustannukset, jotka aiheutu-
vat tai ovat aiheutuneet öljyn pilaaman maa-
perän tai pohjaveden puhdistamisesta, puh-
distamistarpeen selvittämisestä ja puhdistus-
töiden suunnittelusta. 

Korvauksen myöntämisen edellytyksenä 
on, että pilaantumisen aiheuttajaa ei saada 
selville tai tavoiteta taikka tämä ei kykene 
vastaamaan puhdistamisen kustannuksista 
eikä pilaantuneen alueen haltijaa voida koh-
tuudella velvoittaa puhdistamaan aluetta.  

Korvausta koskevaan hakemukseen on lii-
tettävä kiinteistön omistajan kirjallinen va-
kuutus siitä, että hän sitoutuu palauttamaan 
öljysuojarahastolle rahaston niin vaatiessa pi-
laantuneen maa-alueen puhdistamiskustan-
nuksiin myönnetyn korvauksen korkoineen, 
jos kiinteistö myydään kymmenen vuoden 
kuluessa siitä, kun puhdistaminen on suori-
tettu. 

 
16 §   

Takautumisoikeus 

Öljysuojarahastosta korvausta saaneen oi-
keus saada korvausta korvausvelvolliselta 
siirtyy öljysuojarahastolle siltä osin kuin 
korvausta on maksettu. Erityisestä syystä on 
öljysuojarahaston hallituksella oikeus jättää 
korvaus kokonaan tai osittain perimättä ta-
kaisin rahastoon. 

 
17 §   

Korvaus torjuntakaluston hankkimisesta ja 
torjuntavalmiuden ylläpidosta 

Öljysuojarahastosta korvataan alueen pe-
lastustoimelle aluksista aiheutuvan vesien pi-
laantumisen ehkäisemisestä annetussa laissa 
tai maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen 
torjumisesta annetussa laissa tarkoitetun vah-

vistetun öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman 
mukaisesti: 

1) torjuntakaluston hankkimisesta aiheutu-
neet kustannukset; kustannuksiltaan 85 000 
euroa ylittävän yksittäisen kalustohankinnan 
korvaamisen edellytyksenä on, että öl-
jysuojarahaston hallitus on etukäteen hyväk-
synyt kyseisen hankinnan; 

2) torjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutu-
neet kustannukset. 

Jos öljyvahinkojen torjuntakalustoa ei ole 
vahvistetun torjuntasuunnitelman mukaan 
tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan öljyva-
hinkojen torjuntaan, korvataan kaluston han-
kinta- ja käyttökustannukset vain siltä osin, 
mikä on torjuntasuunnitelman mukaan öljy-
vahinkojen torjunnan osuus kyseisen kalus-
ton käytöstä. Öljysuojarahastosta voidaan 
kuitenkin korvata öljyvahinkojen torjunnan 
käyttöastetta suurempi osuus hankintakus-
tannuksista, jos se on perusteltua riittävän 
torjuntavalmiuden saavuttamiseksi. 

Öljysuojarahastosta voidaan rahaston varo-
jen käyttösuunnitelman puitteissa myöntää 
ennakkoon korvausta torjuntavalmiuden yl-
läpidosta kalenterivuoden aikana aiheutuvien 
kustannusten korvaamiseksi. Lopullinen kor-
vaus myönnetään sen jälkeen, kun on esitetty 
selvitys aiheutuneista lopullisista kustannuk-
sista.   

 
 

18 §   

Harkinnanvarainen korvaus torjuntakaluston 
hankkimisesta 

Öljysuojarahastosta voidaan korvata valti-
olle ja Ahvenanmaan maakunnalle aluksista 
aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemi-
sestä annetussa laissa tarkoitettuja alusöljy-
vahinkojen torjuntakaluston hankkimisesta 
aiheutuneita kustannuksia.  

 
19 §   

Harkinnanvaraiset avustukset 

Öljysuojarahastosta voidaan myöntää avus-
tuksia: 

1) alueen pelastustoimelle tai kunnalle 
öljyntorjuntakaluston säilyttämiseen tarkoite-
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tun varaston rakentamiseen tai vuokraami-
seen; 

2) aluksista aiheutuvan vesien pilaan-
tumisen ehkäisemisestä annetun lain 14 §:ssä 
tarkoitetulle sataman, laitoksen tai telakan 
omistajalle öljyvahinkojen torjuntakaluston 
hankkimiseen; 

3) muuhun öljyvahinkojen torjunnan tai 
torjuntavalmiuden ylläpidon kannalta tar-
peelliseen toimintaan.     
 

20 §   

Korvauksen ja avustuksen hakeminen 

Tässä laissa tarkoitetun korvauksen ja 
avustuksen myöntämistä koskevasta hake-
muksesta ja hakemuksen käsittelemiseksi 
vaadittavista selvityksistä sekä muusta ha-
kemusmenettelystä säädetään valtioneuvos-
ton asetuksella.  

 
21 §   

Korvauksesta ja avustuksesta päättäminen 

Öljysuojarahastosta maksettavista korvauk-
sista ja avustuksista päättää rahaston hallitus. 
Hallitus voi siirtää enintään 10 000 euron 
määräisestä korvauksesta päättämisen työja-
ostolle.  

Asioiden käsittelystä hallituksessa ja työja-
ostossa sekä niiden päätösvaltaisuudesta  
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

 
4 luku   

Öljysuojarahaston hallinto 

22 § 

Hallituksen tehtävät 

Öljysuojarahaston hallituksen tehtävänä on 
päättää rahaston toiminnan ja talouden kan-
nalta merkityksellisistä ja laajakantoisista 
asioista sekä huolehtia kirjanpidon ja varain-
hoidon valvonnan asianmukaisesta järjestä-
misestä. Valtioneuvoston asetuksella sääde-
tään tarkemmin  hallituksen tehtävistä rahas-
ton hallinnossa. 

Hallituksen ja rahaston henkilöstön palk-

kaus- ja muut hallintomenot suoritetaan öl-
jysuojarahastosta. 

 
23 § 

Kirjanpito, maksuliike ja tilinpäätös 

Öljysuojarahaston kirjanpitoon, maksuliik-
keeseen, muuhun laskentatoimeen ja tilinpää-
tökseen sovelletaan valtion talousarviosta 
annettua lakia (423/1988) ja sen nojalla an-
nettuja säädöksiä. 

Ympäristöministeriö hoitaa rahaston kir-
janpidon ja vahvistaa rahaston tilinpäätöksen 
vuosittain huhtikuun loppuun mennessä sekä 
päättää toimenpiteistä, joihin tilinpäätös an-
taa aihetta. 

 
 

24 § 

Tilintarkastus 

Valtiontalouden tarkastusvirasto suorittaa 
vuosittain öljysuojarahaston tilintarkastuk-
sen.  

Tilintarkastajien on  tarkastettava rahaston 
hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkas-
tajien on annettava kultakin tilikaudelta tilin-
tarkastuskertomus, jossa on erityisesti lausut-
tava:  

1) siitä, onko tilinpäätös laadittu tilinpää-
töksen laatimista koskevien säännösten ja 
määräysten mukaisesti; 

2) siitä, antaako tilinpäätös oikeat ja riittä-
vät tiedot rahaston toiminnan tuloksesta ja tu-
loksellisuudesta sekä sen taloudellisesta ase-
masta; 

3) siitä, onko rahaston hallintoa ja toimin-
taa hoidettu sitä koskevien säännösten ja 
määräysten mukaisesti; 

4) tilinpäätöksen vahvistamisesta; sekä 
5) rahaston tuloksen käsittelystä rahaston 

hallituksen ehdottamalla tavalla; kun tilintar-
kastus on tehty, tilintarkastajien on tehtävä 
siitä tilinpäätökseen merkintä, jossa viitataan 
tilintarkastuskertomukseen sekä lausutaan 
siitä, onko tilinpäätös laadittu hyvän kirjanpi-
totavan mukaisesti. 

Jos tilintarkastaja kesken tilikauden havait-
see merkittävää huomauttamista rahaston 
hallinnosta ja taloudesta, on asiasta viipymät-
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tä ilmoitettava rahaston hallitukselle ja ym-
päristöministeriölle. 

Rahaston hallitus ja henkilöstö ovat velvol-
liset avustamaan tarvittaessa tilintarkastajaa 
tarkastuksen suorittamisessa. 

 
 
 
 
  

5 luku   

Erinäiset säännökset 

25 § 

Varojen siirto valtion talousarviosta 

Jos öljysuojarahaston varat eivät riitä sel-
laisten rahastosta maksettavien korvausten 
suorittamiseen, joihin korvauksen saajalla on 
oikeus, voidaan tarvittavat varat siirtää valti-
on talousarviosta öljysuojarahastoon. Kun 
rahastoon on kertynyt riittävästi varoja, tu-
loutetaan valtiolta saadut varat takaisin valti-
on talousarvioon.  

Ympäristöministeriön tulee tehdä esitys va-
rojen siirtämiseksi valtion talousarviosta öl-
jysuojarahastoon, jos siihen on 1 momentin 
nojalla tarvetta. Ministeriö huolehtii myös 
valtiolta saatujen varojen tulouttamisesta ta-
kaisin valtion talousarvioon. 

Osa öljyjätemaksusta kertyvistä varoista 
voidaan valtion talousarviossa siirtää öl-
jysuojarahastoon siten kuin öljyjätemaksusta 
annetun lain (894/1986) 7 §:ssä tarkemmin 
säädetään. 

 
26 § 

Katselmuslautakunta 

Alueellisen ympäristökeskuksen tulee aset-
taa sattuneen öljyvahingon korvauskysymys-
ten ja muuta valmistavaa selvittelyä varten 
katselmuslautakunta, jos vahinkojen tai tor-
juntakustannusten voidaan arvioida nousevan 
yli 20 000 euron ja vahingon selvittäminen 
sitä edellyttää. Katselmuslautakunta on ase-
tettava myös, jos öljysuojarahaston hallitus 
sitä pyytää. Katselmuslautakunnan kustan-
nukset suoritetaan öljysuojarahastosta. 

Katselmuslautakunnan tehtävistä ja ko-
koonpanosta säädetään valtioneuvoston ase-
tuksella. 

 
 

27 § 

Muutoksenhaku 

Öljysuojarahaston hallituksen päätökseen 
ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätök-
seen saa siihen tyytymätön asianosainen ha-
kea oikaisua 30 päivän  kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimukseen an-
nettuun päätökseen saa hakea valittamalla 
muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. 

 
 

28 § 

Virkavastuu ja yleishallintoa koskevien 
säännösten soveltaminen 

Öljysuojarahaston hallituksen puheenjohta-
jaan, jäseneen ja varajäseneen sovelletaan 
heidän hoitaessaan tämän lain mukaisia teh-
täviä rikosoikeudellista virkavastuuta koske-
via säännöksiä. 

Öljysuojarahaston ja sen hallituksen toi-
mintaan sovelletaan, mitä hallintolaissa 
(434/2003), kielilaissa (423/2003) ja viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 
laissa  (621/1999) säädetään.  

 
 

29 §   

Rangaistussäännös 

Rangaistus öljysuojamaksun lainvastaisesta 
välttämisestä ja sen yrittämisestä säädetään 
rikoslain (39/1889) 29 luvun 1—3 §:ssä. 

 
 

30 § 

Tarkemmat täytäntöönpanosäännökset 

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-
töönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston 
asetuksella. 
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6 luku   

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

31 §   

Voimaantulo  

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä     kuuta 
200 . Lain 5 § tulee kuitenkin voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2006 ja 8 § 1 päivänä tam-
mikuuta 2007.  

Tällä lailla kumotaan öljysuojarahastosta 
24 päivänä toukokuuta 1974 annettu laki 
(379/1974) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen. Kumotun lain 2 ja 3 § jäävät kui-
tenkin sovellettaviksi sen mukaan, mitä sää-
detään öljysuojarahastosta annetun lain 2 ja 3 
§:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 
voimaantulosäännöksen muuttamisesta anne-
tussa laissa (  /  ). 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

 
32 § 

Siirtymäsäännökset 

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnet-
tyyn korvaukseen noudatetaan myöntä-
misajankohtana voimassa olleita säännöksiä. 

 Jos korvaushakemuksen käsittely on kes-
ken tämän lain voimaan tullessa, sovelletaan 
käsittelyyn hakemuksen vireille tuloajankoh-
tana voimassa olleita säännöksiä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa asetettu öl-
jysuojarahaston johtokunta jatkaa toimikau-
tensa loppuun 4 §:ssä tarkoitettuna öljysuoja-
rahaston hallituksena. 

 

————— 
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2. 

Laki 

maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 24 päivänä toukokuuta 1974 maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta 

annetun lain (378/1974) 1 a §, 5 §:n 4 momentti, 7 §:n 3 momentti ja 8 §:n 3 momentti,  
sellaisina kuin ne ovat, 1 a § laissa 90/1983, 5 §:n 4 momentti laissa 936/2001 sekä 7 §:n 3 

momentti ja 8 §:n 3 momentti laissa 740/1985, sekä 
muutetaan 2 §:n 4 momentti, 3 §, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1—3 momentti, 6 §:n 1 momentti 

sekä 8 §:n 1 momentti,  
sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 4 momentti, 5 §:n 1—3  momentti, 6 §:n 1 momentti ja 8 §:n 

1 momentti laissa 694/2000, seuraavasti: 
 
 

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen 
torjumisesta on lisäksi soveltuvin osin voi-
massa, mitä pelastuslaissa (468/2003) sääde-
tään alueen pelastustoimesta, niiden yhteis-
toiminnasta, pelastustoimen valmiudesta ja 
pelastustoiminnasta. 

 
3 § 

Joka huomaa tai saa tietää öljyvahingon ta-
pahtuneen, on velvollinen viipymättä ilmoit-
tamaan siitä hätäkeskukselle sekä mahdolli-
suuksien mukaan sille, jonka hallussa tai 
hoidossa öljy on. 

 
4 § 

Se, jonka hallussa tai hoidossa vahingon tai 
vahingon vaaran aiheuttanut öljy on, on vel-
vollinen ryhtymään sellaisiin torjuntatoimiin, 
joita häneltä olosuhteisiin nähden voidaan 
kohtuudella vaatia, sekä viipymättä ilmoit-
tamaan vahingosta tai sen uhasta hätäkeskuk-
selle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 
Tässä laissa tarkoitettujen öljyvahinkojen 

torjunnan ylin johto ja valvonta kuuluu ym-
päristöministeriölle. Suomen ympäristökes-
kus ohjaa ja valvoo torjunnan yleistä järjes-
tämistä ja kehittämistä. Alueellinen ympäris-
tökeskus ohjaa ja valvoo öljyvahinkojen tor-

junnan järjestämistä sekä tarvittaessa itse 
osallistuu torjuntaan. 

Alueen pelastustoimen on huolehdittava 
alueellaan öljyvahinkojen torjunnasta. Alu-
een pelastustoimi voi sopia torjunnan järjes-
tämisestä yhteistoiminnassa 4 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettujen öljyn varastoijien kanssa. 
Alueen pelastustoimella on oltava öljyvahin-
kojen torjuntasuunnitelma, jonka sisällöstä 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. Tor-
juntasuunnitelma on saatettava alueellisen 
ympäristökeskuksen vahvistettavaksi. 

Kunnan eri viranomaisten ja laitosten tulee 
osallistua öljyvahinkojen torjuntaan ja huo-
lehtia tarvittaessa jälkitorjunnasta siten kuin 
2 momentissa tarkoitetussa öljyvahinkojen 
torjuntasuunnitelmassa tarkemmin määrä-
tään. 

  
6 § 

Tässä laissa tarkoitettuja öljyvahinkojen 
torjuntaviranomaisia ovat alueellinen ympä-
ristökeskus, pelastustoimen alueen pelastus-
viranomainen ja torjuntatyötä johtava pelas-
tustoiminnan johtaja. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

8 § 
Jos öljyvahinko tai sen leviämisen vaara on 

niin suuri, että öljyvahinkojen torjuntaviran-
omaisten käytössä oleva henkilöstö tai kalus-
to ei riitä vahingon tehokkaaseen torjumiseen 
tai ehkäisyyn, on torjuntaviranomaisilla oi-
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keus määrätä sen, jolla on torjuntakalustoa 
tai -tarvikkeita taikka niiden käyttöön pereh-
tynyttä henkilöstöä, asettamaan nämä torjun-
taviranomaisten käyttöön. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä   kuuta 
200 . 

Alueen pelastustoimen on laadittava toimi-
aluettaan koskeva öljyvahinkojen torjunta-
suunnitelma vuoden 2006 loppuun mennessä. 

 
————— 
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3. 

Laki 

aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan 16 päivänä maaliskuuta 1979 aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäise-

misestä annetun lain (300/1979) 16 §:n 4 momentti, 18 §:n 3 momentti ja 19 a §:n 2 momentti,  
sellaisina kuin ne ovat, 16 §:n 4 momentti laissa 933/2003 sekä 18 §:n 3 momentti ja 19 a 

§:n 2 momentti laissa 739/1985, sekä 
muutetaan 12 §, 13 §:n 4 kohta, 15 §, 18 §:n 1 momentti, 19 § ja 27 b §:n 3—5 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 12 § laeissa 489/2000 ja 935/2001, 13 §:n 4 kohta laissa 204/1987, 

15 § mainitussa laissa 489/2000, 18 §:n 1 momentti mainitussa laissa 739/1985, 19 § maini-
tuissa laeissa 739/1985 ja 489/2000 ja  27 b §:n 3—5 momentti mainitussa laissa 489/2000, 
seuraavasti: 

 
12 § 

Aluksista aiheutuvien öljyvahinkojen 
(alusöljyvahinko) torjuntatoimen ylin johto ja 
valvonta kuuluu ympäristöministeriölle. 
Suomen ympäristökeskuksen tehtävänä on 
öljyvahinkojen torjunnan yleinen järjestämi-
nen ja kehittäminen. Alueellinen ympäristö-
keskus ohjaa ja valvoo alusöljyvahinkojen 
torjunnan järjestämistä sekä tarvittaessa osal-
listuu torjuntaan.  

Alueen pelastustoimen on huolehdittava 
alueellaan alusöljyvahinkojen torjunnasta sen 
mukaan kuin tässä laissa säädetään. Alueen 
pelastustoimi voi sopia alusöljyvahinkojen 
torjunnan järjestämisestä yhteistoiminnassa 
14 §:ssä tarkoitetun sataman, laitoksen tai te-
lakan omistajan kanssa. Alueen pelastustoi-
mella on oltava alusöljyvahinkojen torjunta-
suunnitelma, jollei se paikallisiin oloihin 

nähden ole ilmeisen tarpeeton. Torjunta-
suunnitelma on saatettava alueellisen ympä-
ristökeskuksen vahvistettavaksi. Suunnitel-
man sisällöstä säädetään valtioneuvoston ase-
tuksella. 

Kunnan eri viranomaisten ja laitosten tulee 
osallistua alusöljyvahinkojen torjuntaan ja 
huolehtia tarvittaessa jälkitorjunnasta siten 
kuin 2 momentissa tarkoitetussa alusöljyva-
hinkojen torjuntasuunnitelmassa tarkemmin 
määrätään. 

 
13 § 

Tässä laissa tarkoitettuja öljyvahinkojen  
torjuntaviranomaisia ovat: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) pelastustoimen alueen pelastusviran-
omainen ja alusöljyvahinkojen torjuntatyön 
johtajana toimiva pelastustoiminnan johtaja. 
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15 § 
Jos katsotaan tarpeelliseksi sijoittaa torjun-

takalustoa tai -tarvikkeita 14 §:ssä mainittui-
hin kohteisiin enemmän kuin sataman, lai-
toksen tai telakan omistaja kohtuudella voi-
daan velvoittaa hankkimaan, taikka sijoittaa 
torjuntakalustoa tai -tarvikkeita muihin kuin 
edellä mainittuihin kohteisiin, Suomen ym-
päristökeskus suorittaa hankinnan valtion 
puolesta.  

Suomen ympäristökeskus voi luovuttaa 
hankitun torjuntakaluston ja -tarvikkeet alu-
eellisen ympäristökeskuksen, Varustamolii-
kelaitoksen, puolustusvoimien, rajavartiolai-
toksen tai muun valtion viranomaisen omis-
tukseen tai hallintaan, taikka alueen pelastus-
toimen tai 14 §:ssä tarkoitetun sataman, lai-
toksen tai telakan hallintaan. Tämä on vel-
vollinen huolehtimaan torjuntakaluston ja -
tarvikkeiden säilyttämisestä, huollosta sekä 
siitä, että niitä voidaan tarvittaessa viivytyk-
settä käyttää öljyvahinkojen torjuntaan. 

 
 

18 § 
Jos öljyä on päässyt aluksesta veteen tai öl-

jyvuodon vaara aluksen karilleajon tai kone-
vian taikka muun merivahingon takia on uh-
kaamassa, aluksen päällikön tai, jos kysymys 
on 14 §:ssä tarkoitetun sataman, laitoksen tai 
telakan alueesta, tämän omistajan tulee il-
moittaa öljyvahingosta tai sen uhasta välit-
tömästi asianomaiselle meripelastuskeskuk-
selle, meripelastuslohkokeskukselle tai hätä-
keskukselle sekä ryhtyä sellaisiin välittömiin 
torjuntatoimiin, joita häneltä kohtuudella 
voidaan vaatia. Öljyvahinkojen torjuntavi-
ranomaisten tulee kiireellisesti ryhtyä vahin-
kojen torjumiseksi tai rajoittamiseksi kaik-
kiin sellaisiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, 
joista aiheutuvat kustannukset tai vahingot 
eivät ole ilmeisessä epäsuhteessa uhattuina 
oleviin taloudellisiin ja muihin arvoihin. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

19 § 
Jos alusöljyvahinko on sattunut tai sen vaa-

ra uhkaa aavalla selällä, Suomen ympäristö-
keskus määrää torjunnan suorittamisesta ja 
asettaa torjuntatöiden johtajan. Suomen ym-

päristökeskus voi lisäksi ottaa vastuulleen 
torjunnan suorittamisen ja asettaa torjunta-
työn johtajan, jos vahinko on sattunut tai sen 
vaara uhkaa muualla, useiden alueen pelas-
tustoimien alueella taikka jos vahinko tai 
vaara on niin suuri, ettei alueen pelastustoin-
ta kohtuudella voida vaatia yksin huolehti-
maan torjuntatöistä tai jos torjuntatoimet täl-
löin kestävät pitkään taikka siihen muuten on 
erityistä syytä.  

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauk-
sissa Suomen ympäristökeskus asettaa tor-
juntatyön johtajan käyttöön tarpeellisen hen-
kilöstön, kaluston ja tarvikkeet. Näissä tapa-
uksissa alueen pelastustoimi ja 14 §:ssä tar-
koitetun sataman, laitoksen tai telakan omis-
taja ovat velvollisia alueensa ulkopuolellakin 
asettamaan torjuntatyön johtajan pyynnöstä 
torjuntakalustonsa ja -tarvikkeensa sekä nii-
den käyttöön tarvittavaa henkilöstöä torjunta-
työn johtajan käytettäväksi.       

Alueellinen ympäristökeskus osallistuu 
tarvittaessa alusöljyvahingon torjuntaan. 

 
 

27 b 
— — — — — — — — — — — — — —  

Alueen pelastustoimi on velvollinen anta-
maan pyydettäessä virka-apua aluskemikaa-
livahinkojen torjuntaviranomaiselle. Jos va-
hingon torjuminen sitä vaatii, alueen pelas-
tustoimen on ryhdyttävä pikaisesti torjunta-
valmiutensa edellyttämiin toimiin jo ennen 
kuin pyyntö virka-avusta on tehty. 

Mitä 13, 15, 18, 19 ja 19 a §:ssä säädetään 
alusöljyvahinkojen torjunnasta, koskee sovel-
tuvin osin myös aluskemikaalivahinkojen 
torjuntaa. Alueen pelastustoimi on velvolli-
nen alueensa ulkopuolellakin asettamaan tor-
juntatyön johtajan pyynnöstä torjuntakalus-
tonsa ja -tarvikkeensa sekä niiden käyttöön 
tarvittavaa henkilöstöä torjuntatyön johtajan 
käytettäväksi aluskemikaalivahinkojen tor-
jumiseen.  

Aluskemikaalivahingon torjumiseksi anne-
tusta avusta ja torjunnasta aiheutuneesta va-
hingosta maksetaan täysi korvaus valtion va-
roista. Valtiolta korvausta saaneen oikeus 
saada korvausta vahingosta vastuussa oleval-
ta siirtyy valtiolle siltä osin kuin korvausta 
on maksettu. 

——— 
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä   kuuta 
200 . 

Alueen pelastustoimen on laadittava toimi-

aluettaan koskeva alusöljyvahinkojen torjun-
tasuunnitelma vuoden 2006 loppuun mennes-
sä. 

————— 

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2004 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam 
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Rinnakkaistekstit 

2. 

Laki 

maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 24 päivänä toukokuuta 1974 maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta 

annetun lain (378/1974) 1 a §, 5 §:n 4 momentti, 7 §:n 3 momentti ja 8 §:n 3 momentti,  
sellaisina kuin ne ovat, 1 a § laissa 90/1983, 5 §:n 4 momentti laissa 936/2001 sekä 7 §:n 3 

momentti ja 8 §:n 3 momentti laissa 740/1985, sekä 
muutetaan 2 §:n 4 momentti, 3 §, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1—3 momentti, 6 §:n 1 momentti 

sekä 8 §:n 1 momentti,  
sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 4 momentti, 5 §:n 1—3  momentti, 6 §:n 1 momentti ja 8 §:n 

1 momentti laissa 694/2000, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 a § 
Öljyvahingon vaaran ehkäisemiseksi voi-

daan räjähdysvaarallisista aineista anne-
tussa laissa (263/1953) tarkoitetulla asetuk-
sella säätää öljysäiliöiden määräaikaistar-
kastuksista samoin kuin öljyvahingon vaa-
raa aiheuttavan säiliön käytön kieltämisestä 
tai määräämisestä korjattavaksi taikka 
poistettavaksi käytöstä. Kunnan on ilmoitet-
tava tarkastuttamisvelvollisuudesta siten 
kuin julkisista kuulutuksista on säädetty. 

 
(kumotaan) 

 
2 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen 

torjumisesta on lisäksi soveltuvin osin voi-
massa, mitä pelastustoimilaissa (561/1999) 
säädetään kuntien yhteistoiminnasta, pelas-
tustoimen valmiudesta ja pelastustoimin-
nasta. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen 

torjumisesta on lisäksi soveltuvin osin voi-
massa, mitä pelastuslaissa (468/2003) sää-
detään alueen pelastustoimesta, niiden yh-
teistoiminnasta, pelastustoimen valmiudesta 
ja pelastustoiminnasta. 

 
3 § 

Joka huomaa tai saa tietää öljyvahingon 
tapahtuneen, on velvollinen viipymättä il-
moittamaan siitä poliisille tai palokunnalle 
sekä mahdollisuuksien mukaan sille, jonka 
hallussa tai hoidossa öljy on. 

3 § 
Joka huomaa tai saa tietää öljyvahingon 

tapahtuneen, on velvollinen viipymättä il-
moittamaan siitä hätäkeskukselle sekä mah-
dollisuuksien mukaan sille, jonka hallussa 
tai hoidossa öljy on. 

 
4 § 

Se, jonka hallussa tai hoidossa vahingon 
tai vahingon vaaran aiheuttanut öljy on, on 

4 § 
Se, jonka hallussa tai hoidossa vahingon 

tai vahingon vaaran aiheuttanut öljy on, on 
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velvollinen ryhtymään sellaisiin torjunta-
toimiin, joita häneltä olosuhteisiin nähden 
voidaan kohtuudella vaatia, sekä viipymättä 
ilmoittamaan vahingosta tai sen uhasta po-
liisille tai palokunnalle. 
— — — — — — — — — — — — — — 

velvollinen ryhtymään sellaisiin torjunta-
toimiin, joita häneltä olosuhteisiin nähden 
voidaan kohtuudella vaatia, sekä viipymättä 
ilmoittamaan vahingosta tai sen uhasta hä-
täkeskukselle. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
5 § 

Tässä laissa tarkoitettujen öljyvahinkojen 
torjunnan ylin johto ja valvonta kuuluu ym-
päristöministeriölle. Suomen ympäristökes-
kus ohjaa ja valvoo torjunnan yleistä järjes-
tämistä ja kehittämistä. Alueellinen ympä-
ristökeskus ohjaa ja valvoo kunnan sekä öl-
jyvaraston omistajan velvollisuudeksi sää-
detyn öljyvahinkojen torjunnan järjestämis-
tä sekä tarvittaessa osallistuu torjuntaan. 

Kunnan on huolehdittava alueellaan öljy-
vahinkojen torjunnasta. Kunnalla on oltava 
öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma sekä 
nimetty viranomainen, joka on vastuussa 
tässä laissa tarkoitettujen öljyvahinkojen 
torjunnan järjestämisestä ja johtamisesta 
kunnan alueella. Kunnan hyväksymä tor-
juntasuunnitelma on saatettava alueellisen 
ympäristökeskuksen vahvistettavaksi. 

 
 
Kunta voi sopia 2 momentissa tarkoitetun 

velvollisuuden täyttämisestä yhteistoimin-
nassa naapurikuntien tai 4 §:n 2 momentissa 
tarkoitettujen öljyn varastoijien kanssa. 

 
 
Kunnalla on oikeus saada öljysuojarahas-

tosta korvaus vahvistetun öljyvahinkojen 
torjuntasuunnitelman mukaisen kaluston 
hankkimisesta ja sen mukaisen torjuntaval-
miuden ylläpidosta sekä torjuntahenkilös-
tön koulutuksesta aiheutuneista kustannuk-
sista siten kuin öljysuojarahastosta anne-
tussa laissa (379/1974) säädetään, jolloin 
edellytyksenä täysimääräisen korvauksen 
saamiseen kustannuksiltaan yli 85 000 eu-
ron öljyntorjuntakaluston hankinnasta on, 
että öljysuojarahaston johtokunta on hyväk-
synyt kyseisen hankinnan etukäteen. 

5 § 
Tässä laissa tarkoitettujen öljyvahinkojen 

torjunnan ylin johto ja valvonta kuuluu ym-
päristöministeriölle. Suomen ympäristökes-
kus ohjaa ja valvoo torjunnan yleistä järjes-
tämistä ja kehittämistä. Alueellinen ympä-
ristökeskus ohjaa ja valvoo öljyvahinkojen 
torjunnan järjestämistä sekä tarvittaessa itse 
osallistuu torjuntaan. 

 
Alueen pelastustoimen on huolehdittava 

alueellaan öljyvahinkojen torjunnasta. Alu-
een pelastustoimi voi sopia torjunnan jär-
jestämisestä yhteistoiminnassa naapurikun-
tien tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen 
öljyn varastoijien kanssa. Alueen pelastus-
toimella on oltava öljyvahinkojen torjunta-
suunnitelma, jonka sisällöstä säädetään 
valtioneuvoston asetuksella. Torjuntasuun-
nitelma on saatettava alueellisen ympäris-
tökeskuksen vahvistettavaksi. 

Kunnan eri viranomaisten ja laitosten tu-
lee osallistua öljyvahinkojen torjuntaan ja 
huolehtia tarvittaessa jälkitorjunnasta siten 
kuin 2 momentissa tarkoitetussa öljyvahin-
kojen torjuntasuunnitelmassa tarkemmin 
määrätään. 

(4 mom. kumotaan) 

 
6 § 

Tässä laissa  tarkoitettuja öljyvahinkojen 
torjuntaviranomaisia ovat edellä 5 §:ssä tar-
koitetut valtion ja kunnan viranomaiset sekä 

6 § 
Tässä laissa  tarkoitettuja öljyvahinkojen 

torjuntaviranomaisia ovat alueellinen ym-
päristökeskus, pelastustoimen alueen pelas-
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kunnallista torjuntahenkilöstöä torjuntateh-
tävissä johtava henkilö. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

tusviranomainen ja torjuntatyötä johtava 
pelastustoiminnan johtaja. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
7 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Torjuntatoimenpiteisiin osallistuneilla on 

oikeus saada öljysuojarahastosta korvaus 
edellä 1 momentin mukaisesti suorittamis-
taan torjuntatoimenpiteistä aiheutuneista 
kustannuksista siten kuin öljysuojarahastos-
ta annetussa laissa on säädetty.  

7 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

(3 mom. kumotaan) 

 
8 § 

Jos öljyvahinko tai sen leviämisen vaara 
on niin suuri, että öljyvahinkojen torjuntavi-
ranomaisten käytössä oleva henkilöstö tai 
kalusto ei riitä sen tehokkaaseen torjumi-
seen tai ehkäisyyn, on kunnan torjuntavi-
ranomaisilla oikeus määrätä sen, jolla on 
torjuntakalustoa tai -tarvikkeita taikka nii-
den käyttöön perehtynyttä henkilöstöä, aset-
tamaan nämä torjuntaviranomaisten käyt-
töön. 
— — — — — — — — — — — — — — 

Annetusta torjunta-avusta sekä vahingos-
ta, joka on aiheutunut 2 momentissa tarkoi-
tetuista toimenpiteistä, asianomaisella on 
oikeus saada korvaus öljysuojarahastosta 
siten kuin öljysuojarahastosta annetussa 
laissa on säädetty. 

8 § 
Jos öljyvahinko tai sen leviämisen vaara 

on niin suuri, että öljyvahinkojen torjuntavi-
ranomaisten käytössä oleva henkilöstö tai 
kalusto ei riitä vahingon tehokkaaseen tor-
jumiseen tai ehkäisyyn, on torjuntaviran-
omaisilla oikeus määrätä sen, jolla on tor-
juntakalustoa tai -tarvikkeita taikka niiden 
käyttöön perehtynyttä henkilöstöä, asetta-
maan nämä torjuntaviranomaisten käyttöön. 
 
— — — — — — — — — — — — — — 
(3 mom. kumotaan) 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä   kuu-
ta 200 . 

Alueen pelastustoimen on laadittava toi-
mialuettaan koskeva öljyvahinkojen torjun-
tasuunnitelma vuoden 2006 loppuun men-
nessä. 

——— 
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3. 

Laki 

aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan 16 päivänä maaliskuuta 1979 aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäise-

misestä annetun lain (300/1979) 16 §:n 4 momentti, 18 §:n 3 momentti ja 19 a §:n 2 momentti,  
sellaisina kuin ne ovat, 16 §:n 4 momentti laissa 933/2003 sekä 18 §:n 3 momentti ja 19 a 

§:n 2 momentti laissa 739/1985, sekä 
muutetaan 12 §, 13 §:n 4 kohta, 15 §, 18 §:n 1 momentti, 19 § ja 27 b §:n 3—5 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 12 § laeissa 489/2000 ja 935/2001, 13 §:n 4 kohta laissa 204/1987, 

15 § mainitussa laissa 489/2000, 18 §:n 1 momentti mainitussa laissa 739/1985, 19 § maini-
tuissa laeissa 739/1985 ja 489/2000 ja  27 b §:n 3—5 momentti mainitussa laissa 489/2000, 
seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
12 § 

Aluksista aiheutuvien öljyvahinkojen 
(alusöljyvahinko) torjuntatoimen ylin johto 
ja valvonta kuuluu ympäristöministeriölle. 
Suomen ympäristökeskuksen tehtävänä on 
öljyvahinkojen torjunnan yleinen järjestä-
minen ja kehittäminen. Alueellinen ympä-
ristökeskus ohjaa ja valvoo kunnan sekä sa-
taman, teollisuus- tai varastolaitoksen taik-
ka telakan omistajan velvollisuudeksi sää-
detyn alusöljyvahinkojen torjunnan järjes-
tämistä sekä tarvittaessa osallistuu torjun-
taan.  

Kunnan on alueellaan huolehdittava  
alusöljyvahinkojen torjunnasta sen mukaan 
kuin tässä laissa säädetään. Kunnalla on sitä 
varten oltava alusöljyvahinkojen torjunta-
suunnitelma, jos se paikallisiin oloihin näh-
den ei ole ilmeisen tarpeeton, sekä nimetty 
viranomainen, joka on vastuussa torjunnan 
järjestämisestä ja johtamisesta kunnan alu-
eella. Kunta voi sopia alusöljyvahinkojen 
torjunnasta yhteistoiminnassa toisen kunnan 
tai 14 §:ssä tarkoitetun sataman, laitoksen 
tai telakan omistajan kanssa. 

 
Kunnan alusöljyvahinkojen torjuntasuun-

nitelma on saatettava alueellisen ympäristö-
keskuksen vahvistettavaksi. 

12 § 
Aluksista aiheutuvien öljyvahinkojen 

(alusöljyvahinko) torjuntatoimen ylin johto 
ja valvonta kuuluu ympäristöministeriölle. 
Suomen ympäristökeskuksen tehtävänä on 
öljyvahinkojen torjunnan yleinen järjestä-
minen ja kehittäminen. Alueellinen ympä-
ristökeskus ohjaa ja valvoo alusöljyvahin-
kojen torjunnan järjestämistä sekä tarvitta-
essa osallistuu torjuntaan.  
 
 
 

Alueen pelastustoimen on huolehdittava 
alueellaan alusöljyvahinkojen torjunnasta 
sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 
Alueen pelastustoimi voi sopia alusöljyva-
hinkojen torjunnan järjestämisestä yhteis-
toiminnassa 14 §:ssä tarkoitetun sataman, 
laitoksen tai telakan omistajan kanssa. Alu-
een pelastustoimella on oltava alusöljyva-
hinkojen torjuntasuunnitelma, jollei se pai-
kallisiin oloihin nähden ole ilmeisen tarpee-
ton. Torjuntasuunnitelma on saatettava 
alueellisen ympäristökeskuksen vahvistetta-
vaksi. 

Kunnan eri viranomaisten ja laitosten tu-
lee osallistua alusöljyvahinkojen torjuntaan 
ja huolehtia tarvittaessa jälkitorjunnasta si-
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Kunnalla on oikeus saada öljysuojarahas-

tosta korvaus vahvistetun alusöljyvahinko-
jen torjuntasuunnitelman mukaisen kalus-
ton hankkimisesta ja sen mukaisen torjun-
tavalmiuden ylläpidosta sekä torjuntahenki-
löstön koulutuksesta aiheutuneista kustan-
nuksista siten kuin öljysuojarahastosta an-
netussa laissa (379/1974) säädetään, jol-
loin edellytyksenä täysimääräisen korvauk-
sen saamiseen kustannuksiltaan yli 85 000 
euron öljyntorjuntakaluston hankinnasta 
on, että öljysuojarahaston johtokunta on 
hyväksynyt kyseisen hankinnan etukäteen. 

ten kuin 2 momentissa tarkoitetussa alusöl-
jyvahinkojen torjuntasuunnitelmassa tar-
kemmin määrätään. 
 

 
13 § 

Tässä laissa tarkoitettuja öljyvahinkojen 
torjuntaviranomaisia ovat: 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) kunnassa kunnan 12 §:n 2 momentin 

nojalla nimeämä viranomainen ja alusöljy-
vahinkojen torjuntasuunnitelman mukainen 
torjuntatöiden johtaja. 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) pelastustoimen alueen pelastusviran-

omainen ja alusöljyvahinkojen torjuntatyön 
johtajana toimiva pelastustoiminnan johta-
ja. 

 
15 § 

Jos katsotaan tarpeelliseksi sijoittaa tor-
juntakalustoa tai -tarvikkeita 14 §:ssä mai-
nittuihin kohteisiin enemmän kuin sataman, 
laitoksen tai telakan omistaja kohtuudella 
voidaan velvoittaa hankkimaan, taikka si-
joittaa torjuntakalustoa tai -tarvikkeita mui-
hin kuin edellä mainittuihin kohteisiin, 
Suomen ympäristökeskus suorittaa hankin-
nan valtion puolesta. Hankinnasta aiheutu-
vat kustannukset voidaan korvata öljysuoja-
rahastosta siten kuin öljysuojarahastosta 
annetussa laissa säädetään.  

Suomen ympäristökeskus voi luovuttaa 
hankitun torjuntakaluston ja -tarvikkeet alu-
eellisen ympäristökeskuksen, merenkulku-
laitoksen, puolustusvoimien, rajavartiolai-
toksen tai muun valtion viranomaisen omis-
tukseen tai hallintaan, taikka kunnan tai 14 
§:ssä tarkoitetun sataman, laitoksen tai tela-
kan hallintaan. Tämä on velvollinen huoleh-
timaan torjuntakaluston ja -tarvikkeiden säi-
lyttämisestä, huollosta sekä siitä, että niitä 
voidaan tarvittaessa viivytyksettä käyttää 
öljyvahinkojen torjuntaan. 

15 § 
Jos katsotaan tarpeelliseksi sijoittaa tor-

juntakalustoa tai -tarvikkeita 14 §:ssä mai-
nittuihin kohteisiin enemmän kuin sataman, 
laitoksen tai telakan omistaja kohtuudella 
voidaan velvoittaa hankkimaan, taikka si-
joittaa torjuntakalustoa tai -tarvikkeita mui-
hin kuin edellä mainittuihin kohteisiin, 
Suomen ympäristökeskus suorittaa hankin-
nan valtion puolesta.  

 
 
 
Suomen ympäristökeskus voi luovuttaa 

hankitun torjuntakaluston ja -tarvikkeet alu-
eellisen ympäristökeskuksen, Varustamolii-
kelaitoksen, puolustusvoimien, rajavartio-
laitoksen tai muun valtion viranomaisen 
omistukseen tai hallintaan, taikka alueen 
pelastustoimen tai 14 §:ssä tarkoitetun sa-
taman, laitoksen tai telakan hallintaan. Tä-
mä on velvollinen huolehtimaan torjuntaka-
luston ja -tarvikkeiden säilyttämisestä, 
huollosta sekä siitä, että niitä voidaan tarvit-
taessa viivytyksettä käyttää öljyvahinkojen 
torjuntaan. 
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16 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä tässä pykälässä tarkoitettujen lait-
teiden hankinnasta aiheutuvat kustannukset 
voidaan korvata öljysuojarahastosta siten 
kuin öljysuojarahastosta annetussa laissa 
on säädetty. 

16 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

(4 mom. kumotaan) 

 
18 § 

Jos öljyä on päässyt aluksesta veteen tai 
öljyvuodon vaara aluksen karilleajon tai 
konevian taikka muun merivahingon takia 
on uhkaamassa, aluksen päällikön tai, jos 
kysymys on 14 §:ssä tarkoitetun sataman, 
laitoksen tai telakan alueesta, tämän omista-
jan tulee ilmoittaa öljyvahingosta tai sen 
uhasta välittömästi öljyvahinkojen torjunta-
viranomaiselle, luotsiasemalle, merivartios-
tolle, aluehälytyskeskukselle tai poliisille 
sekä ryhtyä sellaisiin välittömiin torjunta-
toimiin, joita häneltä kohtuudella voidaan 
vaatia. Öljyvahinkojen torjuntaviranomais-
ten tulee kiireellisesti ryhtyä vahinkojen 
torjumiseksi tai rajoittamiseksi kaikkiin sel-
laisiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, joista 
aiheutuvat kustannukset tai vahingot eivät 
ole ilmeisessä epäsuhteessa uhattuina ole-
viin taloudellisiin ja muihin arvoihin. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Torjuntatoimenpiteisiin osallistuneilla on 
oikeus saada öljysuojarahastosta korvausta 
1 momentin mukaisesti suorittamistaan tor-
juntatoimenpiteistä aiheutuneista kustan-
nuksista siten kuin öljysuojarahastosta an-
netussa laissa on säädetty. 

18 § 
Jos öljyä on päässyt aluksesta veteen tai 

öljyvuodon vaara aluksen karilleajon tai 
konevian taikka muun merivahingon takia 
on uhkaamassa, aluksen päällikön tai, jos 
kysymys on 14 §:ssä tarkoitetun sataman, 
laitoksen tai telakan alueesta, tämän omista-
jan tulee ilmoittaa öljyvahingosta tai sen 
uhasta välittömästi asianomaiselle meripe-
lastuskeskukselle, meripelastuslohkokeskuk-
selle tai hätäkeskukselle sekä ryhtyä sellai-
siin välittömiin torjuntatoimiin, joita hänel-
tä kohtuudella voidaan vaatia. Öljyvahinko-
jen torjuntaviranomaisten tulee kiireellisesti 
ryhtyä vahinkojen torjumiseksi tai rajoitta-
miseksi kaikkiin sellaisiin tarpeellisiin toi-
menpiteisiin, joista aiheutuvat kustannukset 
tai vahingot eivät ole ilmeisessä epäsuh-
teessa uhattuina oleviin taloudellisiin ja 
muihin arvoihin. 
— — — — — — — — — — — — — —  
(3 mom. kumotaan) 

 
19 § 

Jos alusöljyvahinko on sattunut tai sen 
vaara uhkaa aavalla selällä, Suomen ympä-
ristökeskus määrää torjunnan suorittamises-
ta ja asettaa torjuntatöiden johtajan. Jos va-
hinko on sattunut tai sen vaara uhkaa muu-
alla, usean kunnan alueella taikka jos va-
hinko tai vaara on niin suuri, ettei kuntaa 
kohtuudella voida vaatia yksin huolehti-
maan torjuntatöistä, torjuntatöiden johtajana 
toimii aluepalopäällikkö. Jos torjuntatoimet 
tällöin kestävät pitkään tai siihen muuten on 
erityistä syytä, Suomen ympäristökeskus 
voi määrätä torjuntatöiden johtajasta toisin. 

 
Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapa-

19 § 
Jos alusöljyvahinko on sattunut tai sen 

vaara uhkaa aavalla selällä, Suomen ympä-
ristökeskus määrää torjunnan suorittamises-
ta ja asettaa torjuntatöiden johtajan. Suomen 
ympäristökeskus voi lisäksi ottaa vastuul-
leen torjunnan suorittamisen ja asettaa tor-
juntatyön johtajan, jos vahinko on sattunut 
tai sen vaara uhkaa muualla, useiden alu-
een pelastustoimien alueella taikka jos va-
hinko tai vaara on niin suuri, ettei alueen 
pelastustointa kohtuudella voida vaatia yk-
sin huolehtimaan torjuntatöistä tai jos tor-
juntatoimet tällöin kestävät pitkään taikka 
siihen muuten on erityistä syytä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapa-
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uksissa Suomen ympäristökeskus asettaa 
torjuntatyön johtajan käyttöön tarpeellisen 
henkilöstön, kaluston ja tarvikkeet. Näissä 
tapauksissa kunta ja 14 §:ssä tarkoitetun sa-
taman, laitoksen tai telakan omistaja ovat 
velvollisia alueensa ulkopuolellakin asetta-
maan torjuntatyön johtajan pyynnöstä tor-
juntakalustonsa ja -tarvikkeensa sekä niiden 
käyttöön tarvittavaa henkilöstöä torjunta-
töiden johtajan käytettäväksi. 

 
Alueellinen ympäristökeskus osallistuu 

tarvittaessa 1 momentissa tarkoitetun öljy-
vahingon torjuntaan. 

Torjunta-apua antaneilla ja torjuntatoi-
menpiteisiin osallistuneilla on oikeus saada 
tässä pykälässä tarkoitetuista toimista ai-
heutuneista kustannuksista korvaus öl-
jysuojarahastosta siten kuin öljysuojara-
hastosta annetussa laissa on säädetty. 

uksissa Suomen ympäristökeskus asettaa 
torjuntatyön johtajan käyttöön tarpeellisen 
henkilöstön, kaluston ja tarvikkeet. Näissä 
tapauksissa alueen pelastustoimi ja 14 §:ssä 
tarkoitetun sataman, laitoksen tai telakan 
omistaja ovat velvollisia alueensa ulkopuo-
lellakin asettamaan torjuntatyön johtajan 
pyynnöstä torjuntakalustonsa ja -
tarvikkeensa sekä niiden käyttöön tarvitta-
vaa henkilöstöä torjuntatyön johtajan käy-
tettäväksi. 

Alueellinen ympäristökeskus osallistuu 
tarvittaessa alusöljyvahingon torjuntaan. 

 
 

 
19 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Annetusta torjunta-avusta ja vahingosta, 

joka on aiheutunut 1momentissa tarkoite-
tuista toimista, asianomaisella on oikeus 
saada korvaus öljysuojarahastosta siten 
kuin öljysuojarahastosta annetussa laissa 
säädetään. 

19 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

(2 mom. kumotaan) 

 
 

27 b 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kunta on velvollinen antamaan pyydettä-
essä virka-apua aluskemikaalivahinkojen 
torjuntaviranomaiselle. Jos vahingon torju-
minen sitä vaatii, kunnan viranomaisten on 
ryhdyttävä pikaisesti torjuntavalmiutensa 
edellyttämiin toimiin jo ennen kuin pyyntö 
virka-avusta on tehty. 

Mitä 13, 15, 18, 19 ja 19 a §:ssä säädetään 
alusöljyvahinkojen torjunnasta, koskee so-
veltuvin osin myös aluskemikaalivahinko-
jen torjuntaa. Kunta on velvollinen alueensa 
ulkopuolellakin asettamaan Suomen ympä-
ristökeskuksen asettaman torjuntatöiden 
johtajan pyynnöstä torjuntakalustonsa ja -
tarvikkeensa sekä niiden käyttöön tarvitta-
vaa henkilöstöä torjuntatöiden johtajan käy-
tettäväksi aluskemikaalivahinkojen torjumi-
seen.  

Poiketen siitä, mitä 18 §:n 3 momentissa, 

— — — — — — — — — — — — — —  
Alueen pelastustoimi on velvollinen an-

tamaan pyydettäessä virka-apua aluskemi-
kaalivahinkojen torjuntaviranomaiselle. Jos 
vahingon torjuminen sitä vaatii, alueen pe-
lastustoimen on ryhdyttävä pikaisesti tor-
juntavalmiutensa edellyttämiin toimiin jo 
ennen kuin pyyntö virka-avusta on tehty. 

Mitä 13, 15, 18, 19 ja 19 a §:ssä säädetään 
alusöljyvahinkojen torjunnasta, koskee so-
veltuvin osin myös aluskemikaalivahinko-
jen torjuntaa. Alueen pelastustoimi on vel-
vollinen alueensa ulkopuolellakin asetta-
maan torjuntatyön johtajan pyynnöstä tor-
juntakalustonsa ja -tarvikkeensa sekä niiden 
käyttöön tarvittavaa henkilöstöä torjunta-
työn johtajan käytettäväksi aluskemikaali-
vahinkojen torjumiseen. 

 
Aluskemikaalivahingon torjumiseksi an-
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19 §:n 4 momentissa ja 19 a §:n 2 momen-
tissa säädetään alusöljyvahinkojen torjun-
ta-avun ja torjunnasta aiheutuneiden va-
hinkojen korvaamisesta, aluskemikaaliva-
hingon torjumiseksi annetusta avusta ja tor-
junnasta aiheutuneesta vahingosta makse-
taan täysi korvaus valtion varoista. Valtiolta 
korvausta saaneen oikeus saada korvausta 
vahingosta vastuussa olevalta siirtyy valti-
olle siltä osin kuin korvausta on maksettu. 

netusta avusta ja torjunnasta aiheutuneesta 
vahingosta maksetaan täysi korvaus valtion 
varoista. Valtiolta korvausta saaneen oikeus 
saada korvausta vahingosta vastuussa ole-
valta siirtyy valtiolle siltä osin kuin korva-
usta on maksettu. 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä   kuu-
ta 200 . 

Alueen pelastustoimen on laadittava toi-
mialuettaan koskeva alusöljyvahinkojen 
torjuntasuunnitelma vuoden 2006 loppuun 
mennessä. 

——— 
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Asetusluonnokset 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valtioneuvoston asetus 

öljysuojarahastosta 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, sää-
detään      päivänä        kuuta 2004 öljysuojarahastosta annetun lain (   /2004) nojalla: 

 
 

1 luku 

Korvauksen ja avustuksen hakeminen öl-
jysuojarahastosta 

1 § 

Korvauksen ja avustuksen hakeminen 

Korvausta ja avustusta öljysuojarahastosta 
on haettava kirjallisella hakemuksella öl-
jysuojarahastolaissa korvattavaksi tai avus-
tettavaksi  tarkoitettua tapahtumaa seuraavan 
kalenterivuoden loppuun mennessä. Erityi-
sestä syystä voidaan kuitenkin määräajan jäl-
keenkin tehty hakemus ottaa käsiteltäväksi. 

Hakemus on osoitettava öljysuojarahaston 
hallitukselle ja toimitettava asianomaiselle 
alueelliselle ympäristökeskukselle, jonka on 
annettava hakemuksesta lausuntonsa ja toi-
mitettava hakemus ja lausunto edelleen ym-
päristöministeriölle. Hakemus voidaan antaa 
myös öljysuojarahastolain 29 §:ssä tarkoite-
tulle katselmuslautakunnalle.  

 
2 § 

Hakemuksessa esitettävät tiedot 

Öljysuojarahaston hallitus antaa tarkemmat 
ohjeet siitä, mitä tietoja ja selvityksiä korva-
usta tai avustusta koskevassa hakemuksessa 
tulee esittää. Hallitus voi myös pyytää tai itse 
hankkia tarpeelliseksi katsomansa lisäselvi-
tyksen. 

Korvauksen ja avustuksen myöntämisestä 
voidaan antaa ennakkolausunto. 

 
3 § 

Maaperän ja pohjaveden puhdistamiskustan-
nusten korvaamista koskeva hakemus 

 
Öljysuojarahastolain 16 §:ssä tarkoitettua 

korvausta koskevassa hakemuksessa on esi-
tettävä: 

1) tiedot puhdistettavasta maa-alueesta se-
kä asianomaisen kiinteistön omistajasta ja 
haltijasta; 

2) kiinteistön omistajan suostumus puhdis-
tamiseen, jos omistaja ei ole itse  hakijana; 

3) selvitys puhdistamistarpeesta, puhdista-
misen kiireellisyydestä ja sen merkityksestä 
ympäristönsuojelun kannalta; 

4) suunnitelma puhdistustyön suorittami-
sesta, puhdistamisessa syntyvän öljyisen jät-
teen käsittelystä sekä puhdistamisen ympäris-
tövaikutusten seurannasta; 

5) arvio kustannuksista sekä haettavan kor-
vauksen määrä; 

6) selvitys siitä, että korvauksen myöntä-
miseen on öljysuojarahastolain 16 §:n 2 mo-
mentin mukaiset edellytykset; 

7) selvitys siitä, että puhdistamiseen on 
saatu ympäristönsuojelulain (86/2000) mu-
kainen ympäristölupa tai puhdistamisesta 
muuten päätetään ympäristönsuojelulain mu-
kaisesti; 

8) öljysuojarahastolain 16 §:ssä tarkoitettu 
kiinteistön omistajan vakuutus; 
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9) muut öljysuojarahaston hallituksen edel-
lyttämät tiedot ja selvitykset. 

Alueellisen ympäristökeskuksen lausun-
nossa on erityisesti otettava kantaa siihen, 
onko korvauksen myöntämiselle olemassa öl-
jysuojarahastolain 16 §:n 2 momentin mukai-
set edellytykset sekä esitettävä arvio puhdis-
tamisen tarpeellisuudesta ja kiireellisyydestä 
ympäristönsuojelun kannalta.  

 
 

4 § 

Hyväksyttävät torjuntakustannukset 

Öljysuojarahastolain 14 §:ssä tarkoitettuina 
korvauksen saantiin oikeuttavina torjuntakus-
tannuksina pidetään torjunnasta aiheutuneita 
ylimääräisiä kustannuksia, kuten torjuntatoi-
miin tilapäisesti otettujen henkilöiden ja va-
kinaisen torjuntahenkilöstön palkkoja sekä  
torjuntatyössä kulutettujen tai turmeltuneiden 
tarvikkeiden, laitteiden, varusteiden ja mui-
den vastaavien käyttöesineiden arvoa tai ar-
von vähennystä. 

 
 
 

2 luku 

Öljysuojarahaston hallitus ja henkilöstö 

5 § 

Öljysuojarahaston hallituksen tehtävät 

Öljysuojarahaston hallituksen tulee, sen li-
säksi mitä öljysuojarahastolaissa säädetään 
hallituksen tehtävistä korvausten ja avustus-
ten myöntämisessä: 

1) päättää rahaston toiminta- ja taloussuun-
nitelmasta; 

2) päättää rahaston talousarviosta ja varo-
jen käyttösuunnitelmasta; 

3) huolehtia rahaston maksuvalmiudesta; 
4) hyväksyä ja allekirjoittaa rahaston tilin-

päätös ja toimittaa se ympäristöministeriön 
vahvistettavaksi vuosittain maaliskuun lop-
puun mennessä; 

5) laatia vuosittain rahaston toimintakerto-
mus ja toimittaa se kalenterivuotta seuraavan 
maaliskuun loppuun mennessä tiedoksi val-

tiovarainministeriölle, valtiokonttorille ja 
valtiontalouden tarkastusvirastolle. 

 
 

6 § 

Hallituksen kokoonpano 

Öljysuojarahaston hallitukseen kuuluu pu-
heenjohtajan lisäksi enintään kuusi jäsentä, 
joilla jokaisella on henkilökohtainen varajä-
sen. Hallituksen puheenjohtajan tulee olla öl-
jyvahinkoasioissa puolueettomaksi katsotta-
va.  

Hallituksessa tulee olla edustaja sisäasi-
ainministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, 
ympäristöministeriöstä, kunnista, ympäris-
tönsuojelujärjestöistä sekä öljyalalta. Hallitus 
voi ottaa lisäksi yhden tai useampia pysyviä 
asiantuntijoita.  

Hallituksen tulee kuulla asiantuntijana Ah-
venanmaan maakunnan edustajaa, milloin 
käsiteltävänä on Ahvenanmaan maakunnan 
aluetta koskeva korvausasia. Hallitus voi tar-
peen mukaan kuulla myös muita asiantunti-
joita. 

 
 

7 § 

Työjaosto 

Hallituksen työjaostoon kuuluu hallituksen 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hal-
lituksen varsinaisista jäsenistään valitsemat 
kolme muuta jäsentä, joista yksi edustaa val-
tion viranomaisia, yksi kuntia ja yksi öljy-
alaa. Varapuheenjohtajalla ja jäsenellä on 
hallituksen valitsema varajäsen, jona voi 
toimia myös hallituksen varajäsen. 

 
 

8 § 

Päätösvaltaisuus 

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouk-
sessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheen-
johtaja ja vähintään puolet jäsenistä tai hei-
dän varajäsenistään. 

Työjaosto on päätösvaltainen, kun kokouk-
sessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheen-
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johtaja ja vähintään kaksi jäsentä tai heidän 
varajäsentään. 

 
 
 
 
 

9 § 

Asioiden käsittely hallituksessa ja työjaostos-
sa 

Hallitus ja työjaosto kokoontuvat puheen-
johtajan tai hänen estyneenä ollessaan vara-
puheenjohtajan kutsusta. 

Jos asiaa käsiteltäessä ilmenee eriäviä mie-
lipiteitä, päätetään asia äänestämällä samaa 
menettelyä noudattaen kuin monijäsenisessä 
tuomioistuimessa. 

Hallituksen ja työjaoston kokouksista pi-
dettävät pöytäkirjat ja hallituksen toimitus-
kirjat allekirjoittaa puheenjohtaja tai varapu-
heenjohtaja ja varmentaa sihteeri. 

 
 
 
 
 

10 § 

Rahaston henkilöstö 

Öljysuojarahastolla tulee olla pääsihteeri ja 
tarvittaessa muita sihteereitä, jotka ympäris-
töministeriö ottaa.  

Hallituksen puheenjohtajan, jäsenen, sih-
teerin ja asiantuntijan palkkiot vahvistaa hal-
lituksen ehdotuksesta ympäristöministeriö.  

 

3 luku 

Katselmuslautakunta ja voimaantulo 

11 § 

Katselmuslautakunnan tehtävät 

Katselmuslautakunnan on suoritettava öl-
jyvahingon johdosta katselmus, jossa selvite-
tään vahinko ja sen aiheuttaja sekä arvioi-
daan vahingon johdosta suoritettavat korva-
ukset. Lautakunnan lausunto on toimitettava 
öljysuojarahaston hallitukselle. 

Asianosaisille on varattava tilaisuus tuulla 
kuulluksi katselmuksessa. 

 
12 § 

Katselmuslautakunnan kokoonpano 

Katselmuslautakuntaan kuuluu puheenjoh-
taja, jona toimii alueellisen ympäristökes-
kuksen tähän tehtävään määräämä henkilö, ja 
vähintään kaksi jäsentä. Jäsenistä toisella on 
oltava öljyvahingon luonteesta riippuen 
luonnontieteen tai -talouden asiantuntemus ja 
toisella perehtyneisyys vahinkojen arvioin-
tiin. 

 
13 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä          
kuuta 200 . Sillä kumotaan öljysuojarahastos-
ta 28 päivänä lokakuuta 1985 annettu asetus 
(828/1985) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen. 

————— 
 


