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HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI PELASTUSOPISTOSTA JA PELASTUSLAIN 15 §:N 
MUUTTAMISESTA (HE 222/2005 vp) 
 
Sihteerin tarkennukset mietintöluonnokseen 31.5.2006: 
 
Kappale 9: Valiokunta pitää tärkeänä, että pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminta. y 
tutkimustoiminnan koordinointi ja siviilikriisinhallintakoulutus saavat lakisääteisen perustan 
*~ / Pelastusopiston tehtävinä. Nykyisin Pelastusopisto hoitaa näitä tehtäviä 
sisäasiainministeriön ja opistcfn välisen tulossopimuksen perusteella. 
 
Kappale 21: Valiokunta katsoo, että hallituksen esitykseen sisältyvä sääntely saattaa johtaa 
kohtuuttomaan lopputulokseen. Valiokunta on lähtenyt siitä, että mikäli ilmoittautumisen 
laiminlyönti 
johtuu esimerkiksi inhimillisestä erehdyksestä, ei opiskelijan tule lähtökohtaisesti menettää 
opiskeluoikeuttaan. Valiokunta ehdottaakin 28 §:n 1 momentin 2 kohdan hyväksymistä näin 
kuuluvana: 
"Opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, jos hän ei ole ilmoittautunut opistoon 20 §:ssä 
säädetyllä    / 
tavalla, ellei opisto perustellusta syystä hyväksy asetetun määräajan jälkeen tapahtunutta \ 
ilmoittautumista." 
 
Kappale 23: Hallintovaliokunta yhtyy perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenevään 
kantaan, että tällainen kurinpitorangaistus on oikeasuhtaisuuden kannalta arveluttava ottaen 
huomioon, että asumisoikeus on merkittävä yksilön oikeus. Hallintovaliokunta ehdottaakin 



 

 

30 §:n 1 momentin loppuos hyväksymistä seuraavasti: "Jos opiskelija on rikkonut opiston 
asuntolaa koskevia järjestyssäännön^   i määräyksiä, voidaan häntä rangaista kirjallisella 
varoituksella. Vakavasta tai kirjallisen varoituksen   / jälkeen toistuvasta opiston asuntolaa 
koskevien järjestyssäännön määräysten rikkomisesta opiskelija j voidaan määrätä 
menettämään asumisoikeutensa opiston asuntolassa määräajaksi tai kokonaan." 
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HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 
/2006 vp 
 
Hallituksen esitys laeiksi Pelastusopistosta ja 
pelastuslain 15 §:n muuttamisesta 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 7 päivänä helmikuuta 2006 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi Pelastusopistosta ja pelastuslain 15 §:n 

muuttamisesta (HE 222/2005 vp). 
 

Lausunto 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon 

(PeVL 12/2006 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi. 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Mika Kättö, sisäasiainministeriö 

- koulutusjohtaja Pekka Rantala, Pelastusopisto 

- professori Olli Mäenpää 

- professori Kaarlo Tuori. 
 
Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet: 

oikeusministeriö 

opetusministeriö 

Svenska Finlands folkting. 
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HE 222/2005 vp Versio 0.1 

 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Pelastusopistosta, joka korvaisi vuoden 

1995 alussa voimaan tulleen lain Pelastusopistosta. Esityksen tavoitteena on uudistaa 

Pelastusopistoa koskevat säännökset siten, että säädöstaso vastaisi perustuslaissa asetet-

tuja vaatimuksia. Pelastusopiston hallintoa, koulutusta, opetusta ja tutkintoja koskevia 

säännöksiä ehdotetaan myös täydennettäviksi ja uudistettaviksi. Pelastusopiston opiske-

lijoiden oikeusturvan parantamiseksi opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista ehdo-

tetaan säädettäväksi lain tasolla nykyistä kattavammin, tarkemmin ja täsmällisemmin. 

Uutta lakia ehdotetaan sovellettavaksi nykyistä laajemmin pelastustoimen päällystökou-

lutuksen ammattikorkeakouluopiskelijoihin opistossa opiskelevien henkilöiden yhden-

vertaisen kohtelun turvaamiseksi. 

Valtion vastuusta pelastustoimen koulutuksen järjestämisessä säädetään pelastus-

lain 15 §:ssä. Esitys sisältää ehdotuksen laiksi pelastuslain 15 §:n muuttamisesta siten, 

että säännöksessä otetaan huomioon ehdotettu uusi laki Pelastusopistosta. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2006. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on saattaa Pelastusopistoa koskeva sääntely vastaa-

maan perustuslain vaatimuksia. Säädettävällä lailla Pelastusopistosta tarkistetaan ja täy-

dennetään samalla opistoa koskevia säännöksiä sisällöllisesti muun muassa ottaen huo-

mioon käytännössä esille tulleet kehittämistarpeet ja opiston toiminnassa tapahtuneet to-

siasialliset muutokset. Valiokunta tähdentää esitykseen sisältyvien opiskelijoiden oi-

keuksia ja velvollisuuksia koskevien säännöksien merkitystä opiskelijoiden oikeusturvan 

kannalta. 
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Valiokunta pitää tärkeänä, että normaaliolojen 

häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen valmentava 

koulutus ja siviilikriisinhallintakoulutus saavat lakisää- 

teisen perustan Pelastusopiston tehtävinä. Nykyisin Pelastusopisto hoitaa näitä tehtäviä     ^ £ ^Oj^ 

sisäasiainministeriön ja opiston välisen tulossopimuksen perusteella. 

fQ  Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen pe- 

rusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta 

puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä tästä mietinnöstä ilmenevin kannanotoin ja muu-

tosehdotuksin. 
 

Yksityiskohtaiset perustelut 
 
 

1. Laki Pelastusopistosta 
 

Opetuskieli 
 

I j     Lakiehdotuksen 17 §:n 1 momentin mukaan Pelastusopiston opetuskieli on suomi. Ope- 
/ / 

tusta annetaan myös ruotsin kielellä ja tarvittaessa muullakin kielellä. Pykälän 2 mo-

mentin nojalla opiskelija saa opiskelijavalinnassa ja kokeissa käyttää joko suomen tai 

ruotsin kieltä. 

/ 9 Perustuslakivaliokunta on todennut lausunnossaan yleisluonteisesti, että kielten 

opetuksessa ja opetuskielessä on syytä kiinnittää huomiota perustuslain 17 §:n mukais-

ten kielellisten oikeuksien toteutumiseen, koska Pelastusopisto on valtakunnan ainoa 

alan tutkintoon johtava oppilaitos. 

Käytännössä valtaosa Pelastusopiston antamasta koulutuksesta toteutetaan suo-

menkielisinä koulutusohjelmina. Ruotsinkielisiä koulutusohjelmia Pelastusopisto on 

järjestänyt tarvekartoitukseen perustuen. Käytännössä esimerkiksi joka vuosi toteutetta-

viin ruotsinkielisiin koulutusohjelmiin ei valiokunnan saaman tiedon perusteella olisi 

riittävästi hakijoita. Hallituksen esityksen säännös siitä, että Pelastusopiston opetuskieli 

on suomi ja opetusta annetaan myös ruotsin kielellä vastaa Pelastusopiston nykyisiä 

opetusjärjestelyjä samoin kuin voimassa olevaa lainsäädäntöä. 

/ <7 
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Lakiehdotuksen 9 §:stä ilmenee, että Pelastusopiston rehtorin ja vakinaisen ope-

tushenkilöstön sekä tarvittaessa muunkin henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään 

valtioneuvoston asetuksella. Myös Pelastusopiston henkilöstön kielitaitoa koskeva 

sääntely  on  tarkoitus  sisällyttää  valtioneuvoston  asetukseen.  Valiokunta  katsoo,  että  

asetuksen valmistelussa tulee ottaa huomioon Pelastusopistossa annettava sekä suomen-

kielinen että ruotsinkielinen opetus. 

Valiokunta korostaa, että Pelastusopiston vastuulle kuuluvassa opetuksessa tulee 

huolehtia opiskelijoiden käytännön tarpeiden mukaisesta opetuksesta molemmilla kan-

salliskielillä. Kielellisten oikeuksien toteuttamisessa on kysymys Pelastusopistossa 

opiskelevien oikeuksien ohella myös siitä, että pelastusalan henkilöstössä on riittävästi 

kumpaakin kansalliskieltä taitavia. 
 

Opiskeluoikeuden menettäminen ja kurinpitorangaistus 

Opiskelija menettää opiskeluoikeutensa 28 §:n 1 momentin 1) kohdan nojalla, jos hän on 

antanut Pelastusopistoon pyrkiessään vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taikka salannut 

sellaisen itseään koskevan seikan, joka olisi voinut estää opiskelijaksi valinnan. 

Hallintovaliokunta pitää ehdotettua sääntelyä perustuslakivaliokunnan tavoin 

kohtuuttoman ankarana, koska opiskelija voi sanamuodon perusteella menettää opiske-

luoikeutensa vähäisenkin väärän tai harhaanjohtavan tiedon perusteella. 

Hallintovaliokunta ehdottaa 28 §:n 1 momentin 1) kohdan täsmentämistä oikea-

suhtaisuuden vaatimukset huomioon ottaen seuraavasti: "Opiskelija menettää opiskelu-

oikeutensa, jos hän on antanut Pelastusopistoon pyrkiessään sellaisen väärän tai har-

haanjohtavan tiedon taikka salannut sellaisen itseään koskevan seikan, joka olisi estänyt 

hänen valintansa opiskelijaksi". 
£>l Valiokunnan ehdottamassa muodossa on arvioitava, onko väärä tai harhaanjohta- 
J 

va tieto taikka salattu tieto sellainen, että se olisi estänyt henkilön valinnan opiskelijaksi. 

Kysymys on jälkikäteen tehtävästä hallinto-oikeudellisesta harkinnasta. Mikäli kyseessä 

olisi koulutukseen ottamista koskevan ehdottoman laissa säädetyn edellytyksen 

vastainen menettely, asiassa ei luonnollisesti olisi mahdollisuutta päätyä muuhun kuin 

opiskeluoikeuden menettämiseen. 
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Lakiehdotuksen 28 §:n 1 momentin 2) kohdan mukaan opiskelija menettää opis-

keluoikeutensa, jos "hän ei ole ilmoittautunut opistoon 20 §:ssä säädetyllä tavalla eikä 

ilmoittautumisen laiminlyömisen syynä ole ylivoimainen este." 

Valiokunta katsoo, että hallituksen esitykseen sisältyvä sääntely saattaa johtaa 

kohtuuttomaan lopputulokseen. Valiokunta on lähtenyt siitä, että mikäli ilmoittautumi-

sen laiminlyönti johtuu esimerkiksi inhimillisestä erehdyksestä, ei opiskelijan tule läh- 

, P   ^0 i    ^kohtaisesti menettää opiskeluoikeuttaan. Valiokunta ehdottaakin 28 §:n 1 momentin 2 

- 3UT& ju      kohdan hyväksymistä näin kuuluvana: "Opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, jos hän 

ei ole ilmoittautunut opistoon 20 §:ssä säädetyllä tavalla, ellei opisto erityisestä syystä 

hyväksy asetetun määräajan jälkeen tapahtunutta ilmoittautumista," 

f} ^ Hallituksen esityksen 30 §:n 1 momentin viimeisessä virkkeessä säädetään, että 

opiskelija voi menettää asumisoikeutensa opiston asuntolassa määräajaksi tai kokonaan, 

jos hän on rikkonut opiston asuntolaa koskevia järjestyssäännön määräyksiä. 

Hallintovaliokunta yhtyy perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenevään kantaan, että tällainen 

kurinpitorangaistus on oikeasuhtaisuuden kannalta arveluttava otta-ĵ . en huomioon, että asumisoikeus on 

merkittävä yksilön oikeus. Hallintovaliokunta eh-IA l̂L OJS ? dottaakin 30 §:n 1 momentin kahden 

viimeisen virkkeen hyväksymistä seuraavasti: "Jos opiskelija on rikkonut opiston asuntolaa koskevia 

järjestyssäännön määräyksiä, voi-daan häntä rangaista kirjallisella varoituksella. Vakavasta tai 

kirjallisen varoituksen jälkeen toistuvasta opiston asuntolaa koskevien järjestyssäännön määräysten 

rikkomi 

sesta opiskelija voidaan määrätä menettämään asumisoikeutensa opiston asuntolassa 

määräajaksi tai kokonaan." 
 
 
2. Laki pelastuslain 15 §:n muuttamisesta 

Valiokunta puoltaa 2. lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

Säätämisjärjestys 

Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen^ 

lain säätämisjärjestyksessä. 
jy 
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Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, 

 

että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana 

ja 

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin halli-

tuksen esityksen mukaisena paitsi 28 ja 30 § hy-

väksytään muutettuna seuraavasti: 

28 § 

Opiskeluoikeuden menettäminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 

Opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, jos: 

1) hän on antanut Pelastusopistoon pyrkiessään sellaisen väärän tai harhaanjoh-

tavan tiedon taikka salannut sellaisen itseään koskevan seikan, joka olisi estänyt hänen 

valintansa opiskelijaksi; 

2) hän ei ole ilmoittautunut opistoon 20 §:ssä säädetyllä tavalla, ellei opisto perus-

tellusta syystä hyväksy asetetun määräajan jälkeen tapahtunutta ilmoittautumista; 
HaVM/2006vp —HE 222/2005 vp 

 

(3—5 kohta kuten HE) (2 ja 

3 mom. kuten HE) 
 

30 § 
 

Kurinpitorangaistus 

Pelastusopiston ammatillisessa peruskoulutuksessa olevaa opiskelijaa ja pelastus-

toimen päällystökoulutuksessa olevaa ammattikorkeakouluopiskelijaa, joka on toiminut 

Pelastusopiston järjestyssäännön määräysten vastaisesti, harjoittanut opinnoissaan vilp-

piä, kieltäytynyt 24 §:ssä tarkoitetusta päihdetestauksesta tai antanut päihteiden väärin-

käyttöä osoittavan näytteen, voidaan rangaista rikkomuksen vakavuudesta riippuen joko 

kirjallisella varoituksella tai erottamalla hänet enintään vuoden pituiseksi määräajaksi. 
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Jos opiskelija on rikkonut opiston asuntolaa koskevia järjestyssäännön määräyksiä, voi-

daan häntä rangaista kirjallisella varoituksella. Vakavasta tai kirjallisen varoituksen 

jälkeen toistuvasta opiston asuntolaa koskevien järjestyssäännön määräysten rikkomi-

sesta opiskelija voidaan määrätä menettämään asumisoikeutensa opiston asuntolassa 

määräajaksi tai kokonaan. 

(2 ja 3 mom. kuten HE) 



 

 

HE 222/2005 vp 
 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Pelastusopistosta ja 
pelastuslain 15§:n muuttamisesta 

 
 

Pyydettynä lausuntona esitämme seuraavaa: 
 
On erittäin hyvä, että keskeiset määräykset saadaan lain tasolle. Oikaisu- 
ja kurinpitolautakunnassa voisi olla myös pelastusopiston ulkopuolinen 
jäsen. 
Palo- ja pelastusalan pääsopijajärjestöillä tulee olla edustus pelastusopiston 
neuvottelukunnassa. 
 
Lakiesityksen 15§:n mukainen harjoittelu tulee tapahtua työ- tai 
virkasuhteessa. 
 
Opintoihin oikeuttava kelpoisuus tulee olla mahdollisimman laaja. Perustelujen 
mukaan pätevyysvaatimuksia oltaisiin jonkin verran kiristämässä. Tätä ei voida 
hyväksyä. Kehityksen pitäisi olla päinvastaista. Perusammattitutkinnon jälkeen pitäisi 
voida edetä kokemuksen myötä aina päällystötasolle asti. Myös 
hätäkeskuspäivystäjällä pitää olla oikeus alipäällystökoulutukseen. 
 
Lakiesityksen perustelujen mukaan käytännössä opiskelijoille on nykyään maksettu 
harjoittelun ajalta niin sanottua eväsrahaa. Tästä nyt luovuttaisiin. Käsityksemme 
mukaan etu tulee säilyttää. 
 
Helsingissä toukokuun 30 päivänä 2006. 
 
 

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 
 
 

Toimeksi saaneena 
 
 

Heikki Sipiläinen 
lakimies 
heikki.sipilainen@jhl.fi 
040-5840491 
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Sisäasiainministeriö 
Pelastusosasto 
Mika Kättö 

Muistio (HE 222/2005 vp) 
1.6.2006 

 
 
Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 
 
 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n hallintovaliokunnalle antaman lausunnon johdosta esitetään 
vastineena seuraavaa: 

 
 
 
1) Oikaisu-ja kurinpitolautakunnassa voisi olla myös Pelastusopiston ulkopuolinen 
jäsen. 

 
Vastineena esitettyyn: 
 
Pelastusopistoa koskevan lakiehdotuksen 6.2 §:n mukaan oikaisu- ja 
kurinpitolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. 
Sisäasiainministeriö määrää Pelastusopiston henkilöstöstä lautakunnan 
puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä vähintään kahden, samoin kuin 
heidän henkilökohtaisten varajäsentensä tulee olla opiston opetushenkilöstöä. 
 
Vastaavanlainen ehdotus sisältyy myös lakiehdotukseen pelastuslain 15 §:n 
muuttamisesta valtuutettujen oppilaitosten osalta. 
 
Nykyisen asetuksen mukaan rikkomukseen syyllistyneelle opiskelijalle 
annettavasta varoituksesta ja asumisoikeuden epäämisestä enintään 
kuukaudeksi päättää rehtori ja opiskelijan erottamisesta määräajaksi sekä 
asumisoikeuden epäämisestä kuukautta pidemmäksi ajaksi opettajakunta. 

 
Kurinpitoasiat käsitellään nykyään ensi asteessa opiston 
sisäisessä prosessissa. Oikahu- ja kurinpitolautakunnan 
kokoonpanoa ei ole tarkoituksenmukaista laajentaa opiston 
henkilöstön ulkopuolelle. Oikaisu- ja kurinpitolautakunnan 
päätökseen voidaan lakiehdotuksen 38 §:ssä esitetyn mukaisesti 
hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
Esitetyn ei tulisi aiheuttaa muutosta lakiehdotukseen. 

 
 
2 )  Palo- ja pelastusalan pääsopijajärjestöillä tulee olla edustus pelastusopiston 
neuvottelukunnassa. 

Vastineena esitettyyn: 

Lakiehdotuksen 7 §:n mukaan: 
"Pelastusopiston toiminnan suunnittelua ja kehittämistä sekä opiston 
toimintaympäristön muutosten seurantaa ja niiden vaikutusten arviointia varten 
opiston apuna on Pelastusopiston neuvottelukunta, jonka sisäasiainministeriö 
asettaa neljäksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan tulee olla 
toiminnallisesti, alueellisesti ja kielellisesti edustava. 

Pelastusopiston neuvottelukunnan asettamisesta ja kokoonpanosta 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella." 

Lain tasolla on riittävää ja tarkoituksenmukaista säätää 
ehdotetun mukaisesti ainoastaan "reunaehdot" 



 

 

neuvottelukunnan kokoonpanolle: neuvottelukunnan tulee olla . 
toiminnallisesti, alueellisesti ja kielellisesti edustava. 
 
Valtioneuvoston asetuksella on alustavasti kaavailtu säädettävän 
neuvottelukunnan kokoonpanosta seuraavan kaltaisesti: 
"Pelastusopiston neuvottelukunnassa tulee olla edustaja 
sisäasiainministeriöstä, opetusministeriöstä, Pelastusopistosta, 
Savonia-ammattikorkeakoulusta ja hätäkeskuslaitoksesta. Muut 
jäsenet edustavat lääninhallintoa, kunnallishallintoa, 
pelastuslaitoksia, tutkimuslaitoksia ja pelastusalan järjestöjä sekä 
muita Pelastusopiston toiminnan kannalta keskeisiä tahoja. 
Vähintään yhden jäsenistä tulee olla perehtynyt ruotsinkieliseen 
koulutukseen. 

Pelastusopiston neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja sekä enintään 20 muuta jäsentä ja heillä 
henkilökohtaiset varajäsenet. 

Sisäasiainministeriö asettaa Pelastusopiston neuvottelukunnan 
pyydettyään Pelastusopiston ehdotuksen neuvottelukunnan 
kokoonpanosta. Pelastusopisto määrää henkilöstöstään 
neuvottelukunnalle sihteerin." 
 
Esitetyn ei tulisi aiheuttaa muutosta lakiehdotukseen. 

 

3) Lakiesityksen 15§:n mukainen harjoittelu tulee tapahtua työ- tai virkasuhteessa. 

Vastineena esitettyyn: 

Lakiehdotuksen 15 §:n mukaan: 
"Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävä 
opetussuunnitelman mukainen harjoittelu perustuu Pelastusopiston ja 
työpaikan väliseen kirjalliseen sopimukseen" 

 
Hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetun 
mukaisesti "Erikseen sovittaessa opiskelija voisi olla harjoittelun 
ajan työ- tai virkasuhteessa työnantajaan. Viimeksi mainittu 
vastaisi nykyistä käytäntöä." 
 
Ei ole esitetty sellaisia perusteita, joidenka mukaan olisi 
perusteltua muuttaa nykyistä käytäntöä. Harjoittelun aikaisesta 
työturvallisuudesta ehdotetaan säädettäväksi erikseen lain 26 
§:ssä ja sen mukaisesti työnantaja vastaa työpaikalla 
järjestettävässä harjoittelussa opiskelijan työturvallisuudesta siten 
kuin työntekijöiden työturvallisuudesta säädetään 
työturvallisuuslaissa (738/2002). 
 
Esitetyn ei tulisi aiheuttaa muutosta lakiehdotukseen. 

 
 
4) Opintoihin oikeuttava kelpoisuus tulee olla mahdollisimman laaja. Perustelujen 
mukaan pätevyysvaatimuksia oltaisiin jonkin verran kiristämässä. Tätä ei voida 
hyväksyä. Kehityksen pitäisi olla päinvastaista. Perusammattitutkinnon jälkeen pitäisi 
voida edetä kokemuksen myötä aina päällystötasolle asti. 

Vastineena esitettyyn: 
 
Kelpoisuudesta opintoihin ehdotetaan säädettävän lain 18 §:ssä. 

 



 

 

Hallituksen esityksen perusteluissa on yksityiskohtaisesti ja 
laajasti selvitetty nykyisiä pääsyvaatimuksia ja ehdotettuja 
pääsyvaatimuksia. Ehdotetut pääsyvaatimukset vastaavat 
keskeisimmiltä osin nykyisiä pääsyvaatimuksia. Sääntely sisältää 
useita eri vaihtoehtoja opintokelpoisuuden täyttämiseen ja lisäksi 
lakiehdotuksen mukaan Pelastusopistolle annettaisiin 
harkintavalta ottaa opiskelijaksi henkilö, jolla ei ole laissa 
edellytettyä pohjakoulutusta mutta hänellä on Pelastusopiston 
arvion mukaan muutoin opinnoissa tarvittavat riittävät tiedot ja 
taidot. 
 
Koska opintokelpoisuus on esityksessä määritelty laajasti, 
esitetyn ei tulisi aiheuttaa muutosta lakiehdotukseen. 

 
 
5) Myös hätäkeskuspäivystäjällä pitää olla oikeus alipäällystökoulutukseen. 

 
Vastauksena esitettyyn: 
 
Kelpoisuudesta pelastustoimen alipäällystötason ammatilliseen tutkintoon 
johtavaan koulutusohjelmaan ehdotetaan säädettäväksi 18.4 §:ssä. 
Säännöksen mukaan koulutusohjelmaan voidaan ottaa hakija: 
1) joka on suorittanut tässä laissa tarkoitetun pelastustoimen miehistötason 
ammatillisen tutkinnon tai aikaisemmin voimassa olleiden säännösten ja 
määräysten mukaisen vastaavan koulutuksen pelastusalan oppilaitoksessa 
taikka jolla on Pelastusopiston arvion mukaan muutoin opinnoissa tarvittavat 
riittävät tiedot ja taidot, 
2 ) joka on terveydentilaltaan ja muutoin ammattialan tehtävien asianmukaisen 
hoitamisen kannalta sopiva; 
3) joka on suorittanut asianomaisen koulutusohjelman valintakokeen 
hyväksyttävästi; ja 
4) jolla on C-luokan ajoneuvon ajo-oikeus. 

 
Lakiehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan 
hätäkeskuspäivystäjien osalta seuraavaa: 
"Alipäällystökoulutuksen pääsyvaatimuksia muutettaisiin siten, 
että koulutukseen ei enää voisi ottaa 
hätäkeskuspäivystäjäkurssin suorittanutta henkilöä. Perusteena 
on alipäällystökurssin pohjautuminen merkittävin osin 
pelastustoimen miehistökoulutuksessa saatuihin tietoihin ja 
taitoihin." 
 
Lakiehdotuksen mukaan ilman pelastustoimen miehistötason 
tutkintoa oleva henkilö voitaisiin kuitenkin ottaa pelastustoimen 
aiipääliystökouiutukseen silloin kun henkiiöiiä on Pelastusopiston 
arvion mukaan muutoin opinnoissa tarvittavat riittävät tiedot ja 
taidot. Tämä mahdollistaa myös hätäkeskuspäivystäjien valinnan 
alipäällystökoulutukseen edellyttäen että hakija olisi hallituksen 
esityksen perusteluissa kuvatun mukaisesti "toiminut pelastajan 
tai palomiehen tehtävissä usean vuoden ajan ja tämän ohella 
hankkinut koulutuksen menestykselliseen suorittamiseen 
tarvittavat riittävät teoreettiset pohjatiedot". 

Pelastustoimen alipäällystökoulutuksesta erillisen 
hätäkeskustoiminnan alipäällystökoulutuksen käynnistämistä 
valmistellaan parhaillaan Pelastusopistossa. Koulutusohjelmista 
ja niissä suoritettavista tutkinnoista säädetään lakiehdotuksen 11 



 

 

§:n mukaisesti valtioneuvoston asetuksella. Esitetyn ei tulisi 
aiheuttaa muutosta lakiehdotukseen. 

 
 
6) Lakiesityksen perustelujen mukaan käytännössä opiskelijoille on nykyään 
maksettu harjoittelun ajalta niin sanottua eväsrahaa. Tästä nyt luovuttaisiin. 
Käsityksemme mukaan etu tulee säilyttää. 

 
 
Vastauksena esitettyyn: 
 
Opiskelijoiden opintososiaalisista eduista säädetään lakiehdotuksen 23 §:ssä 
ja sen mukaan ruokailu ja majoitus Pelastusopiston asuntolassa on 
maksutonta, kun opiskelu tapahtuu Pelastusopistolla tai sen järjestämissä 
toimitiloissa. Opiskelija vastaa oppikirjoista, muusta kirjallisesta 
opetusmateriaalista, opiskelijapuvusta sekä harjoittelun aikaisesta 
majoituksesta ja ruokailusta aiheutuvista kustannuksista. 

 
Pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa todetun mukaisesti 
"Käytännössä opiskelijoille on nykyään maksettu harjoittelun 
ajalta niin sanottua eväsrahaa. Käytäntö ei perustu kuitenkaan 
suoraan lain säännökseen ja siitä luovuttaisiin." 
 
Edellä kuvatun johdosta esitetyn ei tulisi aiheuttaa muutosta 
lakiehdotukseen. 

Sisäasiainrninisteriö Muistio 31.5.2006 
Pelastusosasto 
Mika Kättö 
 
 

VALIOKUNTANEUVOS OSSI LANTON KOMMENTTIPYYNTÖ 31.5.2006 
 
 
 

Esitetty kysymys: "Mitä tarkoitetaan 30 §:ssä päihteiden väärinkäytöllä ? 
 
Lakiehdotuksen 30 §:n 1 momentin mukaan: "Pelastusopiston ammatillisessa 
peruskoulutuksessa olevaa opiskelijaa ja pelastustoimen päällystökoulutuksessa olevaa 
ammattikorkeakouluopiskelijaa, joka on toiminut Pelastusopiston järjestyssäännön 
määräysten vastaisesti, harjoittanut opinnoissaan vilppiä, kieltäytynyt 24 §:ssä tarkoitetusta 
päihdetestauksesta tai antanut päihteiden väärinkäyttöä osoittavan näytteen, voidaan 
rangaista..." 

 
Lakiehdotuksen 24 §:n 1 momentin mukaan: "Pelastusopiston opiskelija on velvollinen opiston 
määräyksestä osallistumaan terveydenhuollon ammattihenkilön ja laboratoriohenkilökunnan 
tekemään päihdetestiin, jos on perusteltua aihetta epäillä, että /   opiskelija on päihtyneenä opiston 
järjestämässä käytännön työtehtävien harjoittelussa tai työpaikalla tapahtuvassa harjoittelussa." 

 
Lakiehdotuksen 30 §:n kurinpitorangaistusta koskevan säännöksen sanamuotoa "antanut 
päihteiden väärinkäyttöä osoittavan näytteen" tulee peilata lakiehdotuksen 24 §:n 
sanamuotoon, jonka mukaan päihdetestaus voidaan tehdä ainoastaan silloin jos on 
perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija "on päihtyneenä" harjoitteluissa. Jo testiin 
määrääminen edellyttää siten lähtökohtaisesti sellaista käyttäytymistä, että opiskelijan 
voidaan epäillä olevan sillä hetkellä alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen 



 

 

alaisena. Päihteiden väärinkäytöstä olisi kyse, jos opiskelijalta otettu näyte osoittaisi: 1) 
veressä olevan alkoholia, 2) huumeita, 3) muita kuin sairauden hoitoon laillisesti käytettäviä 
lääkkeitä. 
 
Poliisin koulutuksesta annetun lain (68/2005) 14 §:n mukaan poliisioppilaitoksen opiskelija 
voidaan erottaa jos tämä poliisin pemstutkintoa suorittaessaan kieltäytyy päihdetestauksesta 
taikka antaa päihteiden väärinkäyttöä koskevan näytteen. Ehdotetun lain sääntely vastaa 
siten poliisioppilaitoksen opiskelijoiden osalta säädettyä. Myös poliisioppilaitoksen 
opiskelijoilta päihdetestissä selvitetään alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden käyttö (HE 
168/2003 mukaisesti). 

 
 

Suomen Palopäällystöliitto ry:n lausunto hallintovaliokunnalle 
 
1) Liitto pitää tärkeänä, että alipäällystökoulurukseen valittavalla on sekä aikaisempi 
miehistötutkinto että riittävä kokemus miehistötehtävissä toimimisesta. 
 
Lakiehdotuksen 18.4 §:n (kelpoisuus opmtoihin) mukaan "Pelastustoimen alipäällystötason 
ammatilliseen tutkintoon johtavaan koulutusohjelmaan voidaan ottaa hakija: 1) joka on 
suorittanut tässä laissa tarkoitetun pelastustoimen miehistötason ammatillisen tutkinnon tai 
aikaisemmin voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaisen vastaavan 

koulutuksen pelastusalan oppilaitoksessa taikka jolla on Pelastusopiston arvion mukaan 
muutoin opinnoissa tarvittavat riittävät tiedot ja taidot; 
2) joka on terveydentilaltaan ja muutoin ammattialan tehtävien asianmukaisen hoitamisen 
kannalta sopiva; 
3) joka on suorittanut asianomaisen koulutusohjelman valintakokeen hyväksytysti; ja 
4) jolla on C-luokan ajoneuvon ajo-oikeus." 
 
Lakiehdotuksen 19 §:n (opiskelijavalinta) mukaan Pelastusopisto päättää muun muassa 
aikaisempien opintojen, työkokemuksen ja muiden ansioiden huomioon ottamisesta 
valittaessa hakijoita valintakokeeseen sekä valintakokeen rakenteesta ja sen eri osioiden 
keskinäisestä painotuksesta samoin kuin muistakin opiskelijavalinnassa noudatettavista 
valintaperusteista. 
 
Hallituksen esityksen perusteluissa todetun mukaisesti muodollisena pätevyysvaatimuksena 
pelastustoimen alipäällystökurssille nykyään on, että hakija on suorittanut pelastajan tai 
hätäkeskuspäivystäjän tutkinnon ja hakijalla on vähintään kaksi vuotta alan työkokemusta. 
Muodolliset kelpoisuusvaatimukset täyttää nykyään myös hakija, jolla ei ole pelastusalan 
tutkintoa mutta on säädösten mukaisesti kelpoinen (kelpoisuusvaatimuksia koskevat 
siirtymäsäännökset pelastustoimen lainsäädännössä) pelastustoimen miehistön tai 
hätäkeskuspäivystäjän tehtäviin. Viimeksi mainitussa tapauksessa hakijalla tulee olla neljä 
vuotta alan työkokemusta. Lakiehdotuksen mukaisesti alipäällystökoulutukseen voitaisiin 
ottaa edelleenkin ilman edeltävää miehistötutkintoa silloin kun Pelastusopisto katsoo 
hakijalla olevan riittävät tiedot ja taidot opiston asianomaisia opintoja varten. Hallituksen 
esityksen perusteluissa todetun mukaisesti koulutukseen ottaminen edellyttäisi tällöin 
pääsääntöisesti, että hakija on toiminut pelastajan tai palomiehen tehtävissä usean vuoden 
ajan ja tämän ohella hankkinut koulutuksen menestykselliseen suorittamiseen tarvittavat 
riittävät teoreettiset pohjatiedot. 

 
Lakiehdotuksen mukainen linjaus vastaa pääpiirteissään nykyistä käytäntöä ja 
on linjassa yleisten aikuisopiskeluun liittyvien linjausten kanssa. Lausunnossa 
esitetyn perusteella ei tulisi muuttaa lakiehdotuksen mukaista sääntelyä. 



 

 

 
 

2) Liiton mukaan varautumis- ja kriisinhallintakoulutukseen osallistuvien matkakulut 
tulisi korvata valtion matkustussäännön tai vastaavan mukaisesti. 
 
Lakiehdotuksen 23 §:ssä säädetään opetuksen maksuttomuudesta ja opintososiaalisista 
eduista. 
 
Esityksen perusteluissa todetun mukaisesti "Nykyisin etuuksia on annettu Pelastusopistosta 
annetun lain 6 §:n nojalla myös valmiuslain mukaista varautumista edistävään koulutukseen 
osallistuville. Laissa ei enää säädettäisi korvattavaksi matkakustannusten korvauksia 
varautxirmskoulutukseen osallistuville. Varautumiskoulutukseen liittyvät matkakorvaukset 
suorittaisi henkilön työnantaja tai muu taho. Suurin osa työnantajista vastaavista ovat julkisia 
viranomaisia, joilla itsellään on varautumisvelvoite valmiuslain perusteella. Opetus, ruokailut 
ja majoitus Pelastusopistolla sen sijaan esitetään edelleen maksuttomaksi 
varautumiskoulutuksessa, koska sen kohderyhmä on yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista 
vastaava henkilöstö ja toiminta on yleishyödyllistä." 

 
Pelastusopiston maksamia matkakustannusten korvauksia ei pidetä 
kummankaan koulutuksen osalta perusteltuna vaan näiltä osin kustannusvastuu 
tulee kohdistaa muulle taholle kuin Pelastusopistolle. 

Lausunnossa esitetyn perusteella ei tulisi muuttaa lakiehdotuksen mukaista 
sääntelyä. 

 
3) Liiton mukaan vesisukelluskoulutus tulisi nähdä tutkintoon johtavaksi 
koulutukseksi, jolloin sen tulisi näin ollen olla maksutonta. 
 
Lausunnossa tarkoitettu vesisukelluskoulutus ei sisälly pelastustoimen ammatilliseen 
peruskoulutukseen vaan se on Pelastusopiston järjestämää maksullista ammatillista 
täydennyskoulutusta. 

 
Lausunnossa esitetyn perusteella ei tulisi muuttaa lakiehdotuksen mukaista 
sääntelyä. 

 
4) Ruotsinkielinen koulutus 

 
Viittaan asiassa aikaisemmin lausuttuun. 

 
5) Liiton mukaan opiston opettajille tulisi antaa tarvittaessa akuutti mahdollisuus 
käytännön työtehtävien yhteydessä varmistaa, että opiskelija ei ole esimerkiksi 
alkoholin vaikutuksen alainen. 
 
Lakiehdotuksen 24 §:ssä on kyse terveydenhuollon 
ammattmenkilöstön/laboratoriohem^ökunnan tekemästä testistä. Lakiehdotuksen 
perusteluissa todetun mukaisesti päihteiden käyttö ei ole asianmukaisesti todennettavissa 
muutoin kuin ehdotetulla päihdetestillä. Liiton esittämän osalta hallituksen esityksen 
yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan: "Käytännössä opiskelijaa voitaisiin alkoholin 
käytön selvittämiseksi puhalluttaa suostumuksensa mukaisesti opiston henkilökunnan 
toimesta. Puhallustestistä kieltäytynyt opiskelija tai alkoholin käyttöä osoittavan 
puhallutustuloksen antanut opiskelija ohjattaisiin terveydenhuolto- tai 
laboratoriohenkilökunnan suorittamaan varsinaiseen päihdetestiin." 

 



 

 

Lausunnossa esitetyn perusteella ei tulisi muuttaa lakiehdotuksen mukaista 
sääntelyä. 
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HE 222/2005 vp laeiksi Pelastusopistosta ja pelastuslain 15 §:n muuttamisesta 
 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 

Palkansaajajärjestö Pardia ry kiinnittää hallintovaliokunnan huomiota siihen, että 
hallituksen esityksen mukaisesti säädettävä Pelastusopistokin 12 § sitoisi Pelastusopiston 
järjestämään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan pelastustoimen päällystön 
koulutuksen yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutuksen järjestely 
saartaisi olla mahdollista, joustavampaa ja valtiolle edullisempaa toteuttaa 
sopimusperusteisesti. 
 
Muilta osin Palkansaajajärjestö Pardia ry:llä ei ole huomautettavaa lausuntopyynnössä tarkoitettuihin 
hallituksen esityksiin. 
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Viite 26.5.2006 sähköpostilla vastaanotettu lausuntopyyntö 

HE 222/2005 vp laeiksi Pelastusopistosta ja pelastuslain 1 5 §:n muuttamisesta 
 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) on tutustunut lähettämäänne 
lakiesitykseen. SPEK esittää seuraavassa joitakin kommentteja ja 
muutosehdotuksia. 

13 § Muu koulutus 

Esityksen perusteluissa käy ilmi, että säännöksessä on tarkoitus yksilöidä 
nykyistä tarkemmin opiston muut kuin ammatilliseen peruskoulutukseen ja 
ammattikorkeakouluopetukseen liittyvät koulutustehtävät. 

Valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (787/2003) 13 §:ssä esitetään 
seuraavia kelpoisuusvaatimuksia pelastustoimintaan osallistuvalle 
sivutoimiselle ja vapaaehtoiselle henkilöstölle: Pelastuslain 17 §:n 2 
momentissa tarkoitetulta sivutoimiselta ja vapaaehtoiselta pelastustoimintaan 
osallistuvalta henkilöstöltä vaaditaan, että: 

1)... 

2). . .  

3) palokunnan päällikkö on suorittanut pelastuslain 15 §:ssä tarkoitetussa 
oppilaitoksessa vähintään sopimuspalokunnan päällikkökurssin, sivutoimisen 
teollisuuspalopäällikön peruskurssin taikka tämän asetuksen 12 §:n 1 
momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun tutkinnon. 

Nämä asetuksessa mainitut tehtävät tulisi huomioida myös 
laissa Pelastusopistosta. 
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16 § Opetussuunnitelmat 
 
Lisäyksenä myös sivutoimisen- ja vapaaehtoishenkilöstön peruskurssien 
opetussuunnitelmien hyväksyminen. 

36 § Pelastusopiston suoritteiden maksuperusteet 

SPEK näkee hyvänä, että vapaaehtoisten palokuntien koulutuksen 
maksuperusteissa voidaan käyttää harkintaa. 
 
 

SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJESTÖ 
 
 
 
Simo Tarvainen 
toimitusjohtaja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:spekinfo@spek.fi
http://www.spek.fi/


 

 

 
 
 
 
 
 
 

Osoite Puhelin Faksi Sähköposti Internet Y-tunnus 
Ratamestarinkatu 11 
00520 Helsinki (09)476 112 (09)4761 1400 spekinfo@spek.fi       www.spek.fi       0912934-5 

mailto:spekinfo@spek.fi
http://www.spek.fi/


 

 

 

Suomen Palopäällystöliitto 
Finlands 
Brandbefälsförbund 

 
 
LAUSUNTO 
 
1.9.2005 

1(2) 

 
 
 
 
 

Sisäasiainministeriö 
Pelastusosasto PL 
26 
00023 VALTIONEUVOSTO 
 
 
 
 
 

Viite: lausuntopyyntönne SM 026:00/2004 (12.5.2005) 
 
PELASTUSOPISTOLAKILUONNOS 

 
Pyydettynä lausuntona Suomen Palopäällystöliitto - Finlands Brandbefälsför-
bund ry toteaa seuraavaa pelastusopistolain luonnoksesta: 
 
18 § Kelpoisuus opintoihin 
 
Liitto pitää tärkeänä, että alipäällystökoulutukseen valittavalla on sekä aikai-
sempi miehistötutkinto että riittävä kokemus miehistötehtävissä toimimisesta. 
Mikäli alipäällystökoulutukseen valittaisiin opiskelijoita pelkän Pelastusopiston 
tekemän arvion perusteella tietojen ja taitojen riittävyydestä, opiskelijavalin-
noissa helposti ajauduttaisiin epäjohdonmukaisuuksiin, jopa hakijoiden epä-
tasa-arvoiseen kohteluun. Alipäällystötehtävien suorittamisen kannalta on 
välttämätöntä, että taustalla aikaisempi miehistökoulutus ja -kokemus. 
 
Palopäällystöliitto pitää hyvänä, että tutkintokoulutukseen haettaessa työko-
kemuksesta ja mm. vapaaehtoispalokuntatoimintaan osallistumisesta annet-
taisiin lisäpisteitä, myös lopullista oppilasvalintaa tehtäessä. 
 
23 § Opetuksen maksuttomuus 
 
Varautumis- ja kriisinhallintakoulutukseen osallistuvien matkakulut tulisi kor-
vata valtion matkustussäännön tai vastaavan mukaisesti. Tämä osaltaan 
alentaisi kynnystä osallistua näihin tärkeisiin koulutuksiin. 
 
Liitto on pitkään kantanut huolta vesisukelluskoulutuksen maksullisuudesta. 
Vesisukelluskoulutus pitäisi nähdä tutkintoon johtavaksi koulutukseksi, jolloin 
sen tulisi näin ollen olla maksutonta. 
 
Jatkossa ruotsinkielisen ammatillisen peruskoulutuksen - lähinnä miehistö-
koulutuksen - järjestämiseen tulisi kiinnittää suurempaa huomiota. Tällä het-
keiiä moni suomalainen hakeutuu Ruotsiin pelastajakoulutukseen, jolloin eri-
tyisesti taloudellisesti mutta myös kielipoliittisesta suomenruotsalaiset joutuvat 
eriarvoiseen asemaan. 
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24 § Päihdetestaus 
 
Päihdetestauksen tekeminen lain suomin mahdollisuuksin on tervetullut asia. 
Lisäksi opiston opettajille tulisi antaa tarvittaessa akuutti mahdollisuus käy-
tännön työtehtävien yhteydessä varmistaa, että opiskelija ei ole esimerkiksi 
alkoholin vaikutuksen alainen. 
 
Lisätietoja tästä lausunnosta antaa toiminnanjohtaja Ari Keijonen, puh. (09) 
2522 9201. 
 
Parhain terveisin 
 
Suomen PalopääUystöliitto - Finlands Brandbefälsförbund ry 
 
 
Kari Lehtokangas Ari Keijonen 
puheenjohtaja toiminnanjohtaja 
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Eduskunta 
Hallintovaliokunta 

00102 Eduskunta Lausuntopyyntönne 

26.5.2006 

HE 222/2005 vp laeiksi pelastusopistosta ja pelastuslain 15 §:n muuttamisesta 
 
Suomen Kuntaliitolla ei ole huomauttamista lausunnon kohteena olevien lakiesitysten sisällön suhteen. 
 
Kuntaliitto korostaa kuitenkin, että ammattikorkeakoulun ja Pelastusopiston välisessä toimintaa ja rahoitusta 
koskevassa sopimuksessa otetaan tasavertaisesti huomioon sopimus-kumppaneiden toimintamahdollisuudet. 
Erityisesti on huomiota kiinnitettävä siihen, että molemmat sopimuskumppanit ovat keskenään 
samanvertaisessa asemassa, mikäli pelastusopistoa koskevan lakiesityksen 35 §:n perusteella asetuksella 
säädetään ammattikorkeakoulun ja Pelastusopiston välisestä sopimuksesta ja korvauksen maksamisesta. 
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Team ware Post

i 
Office 
Saapunut posti: Vast:Kiireellinenkommenttipyyntö 

Liitetiedostoja (1):    headers.txt 
 

Hallintovaliokunta 
Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 

Vastineena tämän sähköpostin ja sen liitteenä oleviin lausuntoihin: 

1)Palkansaajajärjestö Pardia ry 

Voimassa olevassa laissa Pelastusopistosta on säädetty, että 
ammattikorkeakoulututkintoon johtavan pelastustoimen päällystön koulutuksen järjestää 
laissa nimetty ammattikorkeakoulu  (Savonia-ammattikorkeakoulu) yhteistyössä 
Pelastusopiston kanssa. Lakiehdotuksessa on pysytetty tämä järjestely. Hallituksen 
esityksen valmisteluvaiheessa selviteltiin myös Pardia ry:n esittämää vaihtoehtoa,  
jossa pelastustoimen päällystön koulutus järjestettäisiin sopimusperusteisesti 
"ostamalla" koulutus etukäteen laissa nimeämättömältä ammattikorkeakoululta. 
Opetusministeriö ei pitänyt tätä vaihtoehtoa toteuttamiskelpoisena  
(sopimusjärjestelyihin olisi esim. tullut todennäköisesti sellaisia asiasisältöjä,  
jotka kuuluvat opetusministeriön päätäntävaltaan, mm. aloituspaikkojen määrästä ja 
kustannuksista päättäminen). Esitetyn ei tulisi vaikuttaa lakiehdotukseen. 
 
2) Suomen Kuntaliitto 

Lakiehdotuksen 35 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi ammattikorkeakouluopetuksen 
rahoituksesta. Säännöksen 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan 
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tarvittaessa säätää tarkemmin ammattikorkeakoulun ja Pelastusopiston välisestä 
sopimuksesta ja korvauksen maksamisesta. Pykälän yksityiskohtaisista perusteluista 
ilmenevän mukaisesti tarkempia säännöksiä annettaisiin asiakokonaisuuteen liittyvistä 
käytännön järjestelyistä.    Asetuksella säädettävä ei näin ollen voi heikentää 
osapuolten samanvertaista asemaa. Esitetyn ei tulisi vaikuttaa lakiehdotukseen. 

3) Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry 

Lakiehdotuksen 13 §:ssä on yksilöity Pelastusopiston antama ns. muu koulutus ja 
todettu,  että opisto voi antaa muutakin toimialaansa soveltuvaa koulutusta. 
Lausunnossa esitetty sisältyy viimeksi mainittuun koulutuskokonaisuuteen. Eri 
lyhytkurssityyppejä järjestetään Pelastusopistolla niin runsaasti, ettei niitä kaikkia 
ole perusteltua luetella laissa. Esitetyn ei tulisi vaikuttaa lakiehdotukseen. 

Lakiehdotuksen 16 §:ssä säädetään opetussuunnitelmista. Säännöksen 2 momentin mukaan 
Pelastusopisto hyväksyy 13 §:ssä tarkoitetun muun koulutuksen kurssiohjelmat  
(lukuunottamatta siiviilikriinhallintakoulutusta). Esitetyn ei tulisi vaikuttaa 
lakiehdotukseen. 
 
 
Mika Kättö 
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SISÄASIAINMINISTERIÖ HE 222/2005 vp 
Pelastusosasto Vastine 22.5.2006 
Mika Kättö 
 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunta 
 
 
Hallintovaliokunnan vastinepyyntö oikeusministeriön muistiosta (Halila 18.5.2006) ja Svenska Finlands folktingetin 
muistiosta (Höglund/Jungner-Nordgren 17.5.2006) 
 
 
VASTINE HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAEIKSI PELASTUSOPISTOSTA JA PELASTUSLAIN 15 §:N 
MUUTTAMISESTA ANNETTUIHIN ASIANTUNTIJALAUSUNTOIHIN 
 
 

Sisäasiainministeriö on aikaisemmin toimittanut Eduskunnan hallintovaliokunnalle hallituksen esitykseen 
liittyvän asiantunti] amuistion (Kättö 12.4.2006) ja vastineen (Kättö 17.5.2006). Vastineena 
oikeusministeriön ja Svenska Finlands folktingetin muistioihin ja täydennyksenä sisä^iainministeriön 
aikaisemmin toimittamiin asiakirjoihin esitetään seuraavaa: 
 
Oikeusministeriön muistio 
 
1) Opetuskieli 
 



 

 

"Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan todennut, että koska Pelastusopisto on valtakunnan ainoa alan 
tutkintoon johtava oppilaitos, on kielten opetuksessa ja opetuskielessä syytä kiinnittää huomiota 
perustuslain 17 §:n mukaisten kielellisten oikeuksien toteutumiseen. Oikeusministeriö katsoo, ettei mainittu 
lähtökohta käy riittävästi ilmi esitysehdotuksesta, vaan opetuskieltä koskeva 17 § on päinvastoin hyvin 
avoin, ja se jättää ruotsin kielen aseman opetuskielenä epäselväksi. Säädöstekstiä tulisikin täydentää siten, 
että se heijastaisi tosiasiallista opetuskielitilannetta. Myös ehdotetun 17 §:n 2 momentin perusteella jää 
epäselväksi, seuraako opiskelijavalinnan ja kokeiden kysymysten kieli opetuskieltä, vai onko opiskelijalla 
säännöksen perusteella oikeus saada kysymykset valintansa mukaan suomeksi tai ruotsiksi." 

 
Sisäasiainministeriön vastineena todetaan oikeusministeriön esittämän johdosta 
seuraavaa: 
 
Lakiehdotuksen 17 §:n 1 momentin mukaan Pelastusopiston opetuskieli on suomi. Opetusta 
annetaan myös ruotsin kielellä ja tarvittaessa muullakin kielellä. Säännöksen 2 momentin 
mukaan opiskelija saa käyttää opiskelijavalinnassa ja kokeissa joko suomen tai ruotsin kieltä. 
 
Hallituksen esityksen perusteluissa todetun mukaisesti voimassa olevan lain mukaan 
Pelastusopiston opetuskieli on suomi ja opetusta annetaan myös ruotsin kielellä tai tilapäisesti 
muullakin kielellä. Opiskelija saa käyttää kokeissa joko suomen tai ruotsin kieltä. Edelleen 
esityksen perusteluissa todetaan seuraavaa: "Kielilaki (423/2003) on tullut voimaan vuoden 
2004 alusta lukien. Kielilain 4 §:n mukaan koulutusta koskevassa lainsäädännössä säädetään 
opetuskielestä, kielestä oppiaineena ja tutkintokielenä. Pelastusopistossa on ensisijaisena 
opetuskielenä suomi. Pelastusopisto järjestää ammatilliseen tutkintoon johtavaa ja 
lakiehdotuksen 13 §:ssä tarkoitettua muutakin koulutusta tarpeen mukaan ruotsin kielellä 
toteutettavina koulutusohjelmina ja kursseina. 
Kansalliskielten lisäksi opetusta voidaan antaa tarvittaessa muillakin kielillä. Opiskelija saa 
käyttää opiskelijavalinnassa ja kokeissa äidinkieltään, joko suomea tai ruotsia." 
 
Valtaosa Pelastusopiston antamasta koulutuksesta toteutetaan suomenkielisinä 
koulutusohjelmina. Ruotsinkielisiä koulutusohjelmia Pelastusopisto järjestää 
tarvekartoitukseen perustuen ja käytännössä esimerkiksi joka vuosi toteutettaviin 
ruotsinkielisiin koulutusohjelmiin ei olisi riittävästi hakijoita. Ehdotettu säännös, jonka 
mukaan Pelastusopiston opetuskieli on suomi ia opetusta annetaan myös ruotsin kielellä 
vastaa Pelastusopiston nykyisiä opetus)äriestelyjä. Ehdotetun säännöksen 2 momentilla 
varmistetaan, että opiskelija saa käyttää opiskelijavalinnassa ja kokeissa joko suomen tai 
ruotsin kieltä. Sen nojalla opiskelijalla on oikeus opiskelijavalinnassa ja kokeissa saada 
kysymykset valintansa mukaan suomeksi tai ruotsiksi. 
 
Lakiehdotuksen 9 §:n mukaan Pelastusopiston rehtorin ja vakinaisen opetushenkilöstön sekä 
tarvittaessa muunkin henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus säätää myös Pelastusopiston 
henkilöstön kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista. Säännösten valmistelussa otetaan 
huomioon Pelastusopistossa annettava sekä suomenkielinen että motsinkielinen opetus. 
 
Pelastusopiston opiskelijoiksi valittavien kielellisiä valmiuksia on pyritty varmistamaan 
osaltaan opintoihin liittyvää kelpoisuutta koskevan sääntelyn yhteydessä (18 §). 
 
 

Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan lausunnossa esitetty ei edellä kerrotun johdosta 
edellytä hallituksen esityksen mukaiseen lakiehdotukseen sisältyvien säännösten muuttamista. 

 
 



 

 

2) Opiskeluoikeuden menettäminen ja kurinpitorangaistus 
 
"Perustuslakivaliokunta on pitänyt ehdotetun 28 §:n 1 momentin 1 kohtaa kohtuuttoman ankarana, minkä 
vuoksi sääntelyä olisi tarpeen täsmentää oikeasuhtaisuuden vaatimuksia paremmin vastaavaksi. 
Oikeusministeriö on aikaisemmassa lausunnossaan pitänyt myös ehdotettua 28 §:n 1 momentin 2 kohtaa 
ankarana laiminlyönnin laatuun nähden. 
 
Perustuslakivaliokunta on edelleen katsonut, että ehdotettua 30 §:n 1 momenttia on syytä täsmentää 
esimerkiksi siten, että asumisoikeuden menettäminen voi olla seurauksena vasta vakavista tai toistuvista 
järjestyssääntöjen rikkomisista eikä varoitus ole johtanut toivottuun tulokseen. Myös oikeusministeriö on 
katsonut, että asumisoikeuden menetys tulisi liittää ainoastaan vakavimpiin järjestyssäännön rikkomuksiin. 
Mainitun seikan olisi näyttävä säädöstekstistä, ei pelkästään perusteluista." 

 
Sisäasiainministeriön vastineena todetaan oikeusministeriön esittämän johdosta 
seuraavaa: 
 
Lakiehdotuksen 28 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan opiskelija menettää opiskeluoikeutensa 
jos hän on antanut Pelastusopistoon pyrkiessään vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taikka 
salannut sellaisen itseään koskevat seikan, joka olisi voinut estää opiskelijaksi valinnan. 
Lakiehdotuksen 28 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan opiskelija menettää opiskeluoikeutensa 
jos hän ei ole ilmoittautunut opistoon 20 § :ssä säädetyllä tavalla eikä ilmoittautumisen 
laiminlyömisen syynä ole ylivoimainen este. 
 
Lakiehdotuksen 30 §:n 1 momentin mukaan jos opiskelija on rikkonut opiston asuntolaa 
koskevia järjestyssäännön määräyksiä, hän voi menettää asumisoikeutensa opiston 
asuntolassa määräajaksi tai kokonaan. 

 
Lausunnossa esitetyn johdosta lakiehdotuksen 28 §:n 1 momentin 1 kohta olisi 
perusteltua muuttaa kuulumaan esimerkiksi seuraavasti (korjaus 
sisäasiainministeriön vastineeseen 17.5.2006): 
Opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, jos: 1) hän on antanut Pelastusopistoon 
pyrkiessään sellaisen väärän tai harhaanjohtavan tiedon taikka salannut 
sellaisen itseään koskevan seikan, joka olisi voinut estää opiskelijaksi valinnan 
eikä opiskeluoikeuden menettämistä ole erityisestä syystä pidettävä 
kohtuuttomana; 
 
Lausunnossa esitetyn johdosta lakiehdotuksen 28 §:n 1 momentin 2 kohta olisi 
perusteltua muuttaa kuulumaan esimerkiksi seuraavasti: Opiskelija menettää 
opiskeluoikeutensa, jos: 
hän ei ole ilmoittautunut opistoon 20 §:ssä säädetyllä tavalla eikä opisto 
erityisestä syystä hyväksy asetetun määräajan jälkeen tapahtunutta 
ilmoittautumista; 

 
Lausunnossa esitetyn johdosta lakiehdotuksen 30 §:n 1 momentti olisi 
perusteltua muuttaa kuulumaan esimerkiksi seuraavasti: ...Jos opiskelija on 
rikkonut opiston asuntolaa koskevia järjestyssäännön määräyksiä, voidaan 
häntä rangaista varoituksella. Vakavasta tai varoituksen jälkeen toistuvasta 
opiston asuntolaa koskevien järjestyssäännön määräysten rikkomisesta 
opiskelija voidaan määrätä menettämään asumisoikeutensa opiston asuntolassa 
määräajaksi tai kokonaan. 

 
 



 

 

Svenska Finlands folktingetin muistio 
 
1) Opetuskieli 
 
"Folktinget pàminner om art värt land har rva likställda nationalspràk och art detta ocksà klart bör framgà i 
lagen om Räddningsinstitutet. Räddningsinstitutet skall vid behov ordna svenskspräkig undervisning, vars 
kvalitet bör säkras i förordningarna genom skäliga behörighetsvillkor för den undervisande personalen. 
Detta är en grundförutsättning för att räddningspersonalen skall kunna tillgodose den fìnskspràkiga och den 
svenskspràkiga befolkningens behov av trygghet pà lika grunder. Eftersom räddningsutbildning som leder 
tili examen ges endast vid Räddningsinstitutet i Kuopio bör de bada inhemska Spraken som utgängsläge 
betraktas som institutens primära undervisningsspräk, oberoende av det faktum att svensk undervisning inte 
nödvändigtvis ges varje är. 
 
17 § i lagforslagets 3 kapitel om undervisningsspräk bör alltsà ändras sä att den lyder som foli er: 
Räddningsinstitutets undervisningsspräk är finska och svenska. Undervisningen ges vid behov ocksà pà 
andrà spràk." 

 
Sisäasiainministeriön vastineena todetaan Svenska Finlands folktingetin esittämän 
johdosta seuraavaa: 
Opetuskieltä koskevaa sääntelyä on käsitelty tässä muistiossa edellä oikeusministeriön 
muistiosta lausutun yhteydessä. Sisäasiainministeriö viittaa siinä yhteydessä lausuttuun. 
Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan lausunnossa esitetty ei edellytä hallituksen 
esityksen mukaiseen lakiehdotukseen sisältyvien säännösten muuttamista. 

 
 

2) Ruotsinkielen opetus 
 
"Svenska Finlands folkting viii understryka vikten av att ocksä de som far sin räddningsutbildning pä finska 
far tillräcklig undervisning i svenska. Mänga av den kommer att arbeta i omräden med svenskspräkig 
befolkning och de mäste kunna svenska tillräckligt bra för att klara av att hjälpa och förstä ocksä 
svenskspräkiga olycksoffer. Därför föreslär Folktinget att man i lagförslagets 3 kap. skriver in att studierna 
skall omfatta sädana spräkstudier som garanterar att de studerande har tillräckliga kunskaper i landets andra 
nationalspräk för att kunna betjäna och hjälpa personer i nöd även pä svenska. Folktinget viii därför tillägga 
foljande mening i 14 §: En väsentlig del av vrkeskunskapen utgörs av tillräcklig kunskap i de bäda 
inhemska spräken." 

 
Sisäasiainministeriön vastineena todetaan Svenska Finlands folktingetin esittämän 
johdosta seuraavaa: 
 
Lakiehdotuksen 16 §:n mukaan Pelastusopisto hyväksyy ammatilliseen tutkintoon johtavaa 
koulutusta varten opetussuunnitelman, jossa määritellään opintojen enimmäisaika ja laajuus 
opintopisteinä, opetuksen tavoitteet ja ydinsisällöt, opetuksen ja opiskelun yleiset järjestelyt, 
opiskelijoiden arvioinnin perusteet sekä muut keskeiset opetuksen toteuttamiseen liittyvät 
seikat. Säännöksen perusteluissa on todettu seuraavaa: "Opetussuunnitelmia laadittaessa ja 
opetuksen sisältöä suunniteltaessa Pelastusopisto ottaa huomioon molempien kansalliskielten 
riittävän opetuksen. Pelastusopistossa koulutuksensa saaneiden käytännön kielitaidon 
merkitys korostuu erityisesti työelämään siirryttäessä. Pelastustoimeen ja 
hätäkeslaistoimintaan kuuluvien työtehtävien asianmukainen hoitaminen edellyttää riittävää 
käytännön kielitaitoa mikä tulee jo ammatillisessa koulutuksessa ottaa huomioon." 
 
Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan lausunnossa esitetty ei edellä kerrotun johdosta 
edellytä hallituksen esityksen mukaiseen lakiehdotukseen sisältyvien säännösten muuttamista. 



 

 

 
Riksdagens förvaltningsutskott 
 
 
 
 
Svenska Finlands folkting 
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Hänvisning:    Er begäran 12.5.2006 
 
Ärende:        Hörande om regeringens proposition till lagar om Räddningsinstitutet och om ändring av 15 § i räddningslagen 

 
 
 
Svenska Finlands folkting har tagit del av regeringens proposition till lag om Räddningsinstitutet och lagen om 
ändring av 15 § i räddningslagen och vill framföra följande: 

Allmänt 
 
Räddningsutbildningen är av central betydelse för värt land, och Folktinget understryker att man bor trygga även 
den svenskspräkiga befolkningens behov av att fä information pä sitt modersmäl i nödsituationer. Behovet av 
tillräckliga spräkkunskaper hos räddningspersonalen blir allt mer trängande i nödsituationer, eftersom även de 
minsta missförständ och spräkliga hinder för kommunikationen kan visa sig vara ödesdigra. 
 
 
Undervisningsspraken 
 
Folktinget pàminner om att vàri land har tvà likställda nationalspràk och att detta ocksà klart bör framgä i lagen om 
Räddningsinstitutet. Räddningsinstitutet skall vid behov ordna svenskspräkig undervisning, vars kvalitet bör säkras 
i förordningama genom skäliga behörighetsvillkor för den undervisande personalen. Detta är en grundförutsättning 
för att räddningspersonalen skall kunna tillgodose den finskspräkiga och den svenskspräkiga befolkningens behov 
av trygghet pà lika grunder. Eftersom räddningsutbildning som leder tili examen ges endast vid Räddningsinstitutet 
i Kuopio bör de bada inhemska Spraken som utgangsläge betraktas som institutets primära undervisningsspràk, 
oberoende av det faktum att svensk undervisning inte nödvändigtvis ges varje àr. 

17 § i lagförslagets 3 kapitel om undervisningsspràk bör alltsà ändras sà att den lyder som följer: 
RäddningsinstiMets undervisningsspràk är fmska och svenska. Undervisning ges vid behov ocksà pà andrà 
spràk. 
 
Folktinget gläder sig over att det i iagförslaget tydligt framgàr att studeranden far använda finska eller svenska i 
inträdesproven och i samtliga delar av antagningsprocessen. 

Undefvisning i svenska 

Svenska Finlands folkting vill understryka vikten av att ocksà de som far sin räddningsutbildning pà finska far 
tillräcklig undervisning i svenska. Manga av dem kommer att arbeta i omràden med svenskspràkig befolkning och 
de màste kunna svenska tillräckligt bra för att klara av att hjälpa och forste ocksà svenskspräkiga olycksoffer. 

Därför föreslär Folktinget att man i lagförslagets 3 kap. skriver in att studiema skall omfatta sädana sprakstudier 
som garanterar att de studerande har tillräckliga kunskaper i landets andra nationalspräk för att kunna betjäna 
och hjälpa personer i nöd även pä svenska. Folktinget vill därför tillägga följande mening i 14 §: En väsentlig 
del avyrkeskunskapen utgörs av tillräcklig kunskap i de bäda inhemska Spraken. 

Sammanfattning 



 

 

Svenska Finlands folkting vill framhäva att det är av yttersta vikt för bade den finskspräkiga och svenskspräkiga 
befolkningens trygghet att säväl personal som studerande har minst goda kunskaper i de bäda inhemska 
Spraken. Lagen om Räddningsinstitutet mäste säkerställa en fungerande studiehelhet dar undervisning av hög 
kvalitet ges bade i svenska och pä svenska. 

 
 
 
Helsingfors, den 17 maj 2006 
 
 
SVENSKA FINLANDS FOLKTING 

Bo-Sanfrid Höglund 
Förvaltningsdelegationens ordförande 
Svenska Finlands folkting 

Anna Jungner-Nordgren 
informatör 
Svenska Finlands folkting 
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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI PELASTUSOPISTOSTA JA PELAS-
TUSLAIN 15 §:N MUUTTAMISESTA (HE 222/2005 vp) 

 
 

Lakiesityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Pelastusopistosta, joka kor-
vaisi vuoden 1995 alussa voimaan tulleen lain Pelastusopistosta. Esityksen 
tavoitteena on uudistaa Pelastusopistoa koskevat säännökset siten, että sää-
döstaso vastaisi perustuslain asettamia vaatimuksia. Pelastusopiston hallin-
toa, koulutusta, opetusta ja tutkintoja koskevia säännöksiä ehdotetaan myös 
täydennettäviksi ja uudistettaviksi. Pelastusopiston opiskelijoiden oikeus-
turvan parantamiseksi opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista ehdote-
taan säädettäväksi lain tasolla nykyistä kattavammin, tarkemmin ja täsmäl-
lisemmin. Uutta lakia ehdotetaan sovellettavaksi nykyistä laajemmin pelas-
tustoimen päällystökoulutuksen ammattikorkeakouluopiskelij öihin opistos-
sa opiskelevien henkilöiden yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi. 
 
Oikeusministeriö on antanut 15.8.2005 sisäasiainministeriölle lausunnon 
luonnoksesta hallituksen esitykseksi Pelastusopistolaiksi ja laiksi pelastus-
lain 15 §:n muuttamisesta. Oikeusministeriön lausunnossa esitetyt näkö-
kohdat ja huomautukset on pääosin otettu huomioon käsiteltävänä olevassa 
esitysehdotuksessa. Oikeusministeriö on antanut asiassa 2.3.2006 päivätyn 
muistion eduskunnan perustuslakivaliokunnalle. Tässä yhteydessä voidaan 
näin ollen viitata asiassa aikaisemmin oikeusministeriön taholta esitettyyn, 
minkä lisäksi seuraavassa nostetaan esiin vielä joitakin erityistarkastelua 
vaativia kysymyksiä. 
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Opetuskieli 
 
Pemstuslakivaliokunta on lausunnossaan todennut, että koska Pelastusopis-
to on valtakunnan ainoa alan tutkintoon johtava oppilaitos, on kielten ope-
tuksessa ja opetuskielessä syytä kiinnittää huomiota perustuslain 17 §:n 
mukaisten kielellisten oikeuksien toteutumiseen. Oikeusministeriö katsoo, 
ettei mainittu lähtökohta käy riittävästi ilmi esitysehdotuksesta, vaan ope-
tuskieltä koskeva 17 § on päinvastoin hyvin avoin, ja se jättää ruotsin kielen 
aseman opetuskielenä epäselväksi. Säädöstekstiä tulisikin täydentää siten, 
että se heijastaisi tosiasiallista opetuskielitilannetta. Myös ehdotetun 17 §:n 
2 momentin perusteella jää epäselväksi, seuraako opiskelijavalinnan ja 
kokeiden kysymysten kieli opetuskieltä, vai onko opiskelijalla säännöksen 
perusteella oikeus saada kysymykset valintansa mukaan suomeksi tai ruot-
siksi. 
 
Opiskeluoikeuden menettäminen ja kurinpitorangaistus 
 
Perustuslakivaliokunta on pitänyt ehdotetun 28 §:n 1 momentin 1 kohtaa 
kohtuuttoman ankarana, minkä vuoksi sääntelyä olisi tarpeen täsmentää oi-
keasuhtaisuuden vaatimuksia paremmin vastaavaksi. Oikeusministeriö on 
aikaisemmassa lausunnossaan pitänyt myös ehdotettua 28 §:n 1 momentin 2 
kohtaa ankarana laimMyönnin laatuun nähden. 
 
Perustuslakivaliokunta on edelleen katsonut, että ehdotettua 30 §:n 1 mo-
menttia on syytä täsmentää esimerkiksi siten, että asumisoikeuden menet-
täminen voi olla seurauksena vasta vakavista tai toistuvista järjestyssääntö-
jen rikkomisista eikä varoitus ole johtanut toivottuun tulokseen. Myös oi-
keusministeriö on katsonut, että asumisoikeuden menetys tulisi liittää aino-
astaan vakavimpiin järjestyssäännön rikkomuksiin. Mainitun seikan olisi 
näyttävä säädöstekstistä, ei pelkästään perusteluista. 



 

 

SISÄASIAINMINISTERIÖ 
Pelastusosasto 
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Eduskunnan hallintovaliokunta 
 
 
 

Hallintovaliokunnan asianhmtijakuuleminen 19.5.2006 
 
VASTINE HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAEIKSI PELASTUSOPISTOSTA JA 
PELASTUSLAIN 15 §:N MUUTTAMISESTA ANNETTUIHIN ASIANTUNTIJALAUSUNTOIHIN 
 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 
 
Perustuslakivaliokunta on esityksestä antamassaan lausunnossaan (PeVL 12/2006 vp) esittänyt seuraavat 
kannanotot: 
 
1) Opetuskieli 
Koska Pelastusopisto on valtakunnan ainoa alan tutkintoon johtava oppilaitos, on kielten opetuksessa ja 
opetuskielessä syytä kiinnittää huomiota perustuslain 17 §:n mukaisten kielellisten oikeuksien 
toteutumiseen. 

 
Sisäasiainministeriön vastineena todetaan perustuslakivaliokunnan esittämän johdosta 
seuraavaa: 
 
Lakiehdotuksen 17 §:n 1 momentin mukaan Pelastusopiston opetuskieli on suomi. Opetusta 
annetaan myös ruotsin kielellä ja tarvittaessa muullakin kielellä. Säännöksen 2 momentin 
mukaan opiskelija saa käyttää opiskelijavalinnassa ja kokeissa joko suomen tai ruotsin kieltä. 
 
Hallituksen esityksen perusteluissa todetun mukaisesti voimassa olevan lain mukaan 
Pelastusopiston opetuskieli on suomi ja opetusta annetaan myös ruotsin kielellä tai 
tilapäisesti muullakin kielellä. Opiskelija saa käyttää kokeissa joko suomen tai ruotsin kieltä. 
Edelleen esityksen perusteluissa todetaan seuraavaa: "Kielilaki (423/2003) on tullut voimaan 
vuoden 2004 alusta lukien. Kielilain 4 §:n mukaan koulutusta koskevassa lainsäädännössä 
säädetään opetuskielestä, kielestä oppiaineena ja tutkintokielenä. Pelastusopistossa on 
ensisijaisena opetuskielenä suomi. Pelastusopisto järjestää ammatilliseen tutkintoon johtavaa 
ja lakiehdotuksen 13 §:ssä tarkoitettua muutakin koulutusta tarpeen mukaan ruotsin kielellä 
toteutettavina koulutusohjelmina ja kursseina. Kansalliskielten lisäksi opetusta voidaan antaa 
tarvittaessa muillakin kielillä. Opiskelija saa käyttää opiskelijavalinnassa ja kokeissa 
äidinkieltään, joko suomea tai ruotsia." 
 
Lakiehdotuksen opetussuunnitelmia koskevan säännöksen perusteluissa (16 §) on todettu 
edelleen seuraavaa: "Opetussuunnitelmia laadittaessa ja opetuksen sisältöä suunniteltaessa 
Pelastusopisto ottaa huomioon molempien kansalliskielten riittävän opetuksen. 
Pelastusopistossa koulutuksensa saaneiden käytännön kielitaidon merkitys korostuu 
erityisesti työelämään siirryttäessä. Pelastustoimeen ja hätäkeskustoimintaan kuuluvien 

työtehtävien asianmukainen hoitaminen edellyttää riittävää käytännön kielitaitoa mikä tulee 
jo ammatillisessa koulutuksessa ottaa huomioon." 
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Lakiehdotuksen 9 §:n mukaan Pelastusopiston rehtorin ja vakinaisen opetushenkilöstön sekä 
tarvittaessa muunkin henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus säätää myös Pelastusopiston 
henkilöstön kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista. Säännösten valmistelussa otetaan 
huomioon Pelastusopistossa annettava sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen opetus. 
 
Pelastusopiston opiskelijoiksi valittavien kielellisiä valmiuksia on pyritty varmistamaan 
osaltaan opintoihin liittyvää kelpoisuutta koskevan sääntelyn yhteydessä (18 §). 
 
Valtaosa Pelastusopiston antamasta koulutuksesta toteutetaan suomenkielisinä 
koulutusohjelmina. Ruotsinkielisiä koulutusohjelmia Pelastusopisto järjestää 
tarvekartoituksen perustuen ja käytännössä esimerkiksi joka vuosi toteutettaviin 
ruotsinkielisiin koulutusohjelmiin ei olisi riittävästi hakijoita. Ehdotettu säännös, jonka 
mukaan Pelastusopiston opetuskieli on suomi ja opetusta annetaan myös ruotsin kielellä 
vastaa Pelastusopiston nykyisiä opetusjärjestelyjä. Ehdotetun säännöksen 2 momentilla 
varmistetaan, että opiskelija saa käyttää opiskelijavalinnassa ja kokeissa joko suomen tai 
ruotsin kieltä. 
 
Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitetty ei 
edellä kerrotun johdosta edellytä hallituksen esityksen mukaiseen lakiehdotukseen sisältyvien 
säännösten muuttamista. 

 
2) Päihdetestaus 
Perustuslakivaliokunnan arvion mukaan sääntely täyttää perusoikeusrajoituksille asetettavat 
täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimukset. 
 
3) Opiskeluoikeuden menettäminen 
Lakiehdotuksen 28 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan opiskelija menettää opiskeluoikeutensa jos hän on 
antanut Pelastusopistoon pyrkiessään vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taikka salannut sellaisen itseään 
koskevat seikan, joka olisi voinut estää opiskelijaksi valinnan. 
 
Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan sääntelyssä on kielellinen kömmähdys, koska sivulause "joka 
olisi voinut estää opiskelijaksi valinnan" koskee vain salaamista, mutta ei vääriä tai harhaanjohtavia tietoja. 
Lisäksi sääntely vaikuttaa lausunnon mukaan kohtuuttoman ankaralta, koska opiskelija voi säännöksen 
sanamuodon mukaan menettää opiskeluoikeutensa vähäisenkin väärän tai harhaanjohtavan tiedon 
perusteella. Valiokunnan mielestä sääntelyä on tarpeen täsmentää oikeasuhtaisuuden vaatimuksia 
paremmin vastaavaksi. 

 
Sisäasiainministeriön vastineena todetaan perustuslakivaliokunnan esittämän johdosta 
seuraavaa: 
 
Perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitetyn johdosta lakiehdotuksen 28 §:n 1 momentin 1 
kohta olisi perusteltua muuttaa kuulumaan esimerkiksi seuraavasti: 
 
Opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, jos: 
1) hän on antanut Pelastusopistoon pyrkiessään vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taikka 
salannut sellaisen itseään koskevan seikan eikä opiskeluoikeuden menettämistä ole 
tapauksen erityispiirteet huomioon ottaen pidettävä kohtuuttomana; 

 
4) Kurinpitorangaistus 



 

 

Lakiehdotuksen 30 §:n 1 momentin mukaan "Jos opiskelija on rikkonut opiston asuntolaa koskevia 
järjestyssäännön määräyksiä, hän voi menettää asumisoikeutensa opiston asuntolassa määräajaksi tai 
kokonaan." Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan tällainen kurinpitorangaistus on oikeasuhtaisuuden 
kannalta arveluttava ottaen huomioon, että asumisoikeus on merkittävä yksilön oikeus. Valiokunnan 
mielestä säännöstä on syytä täsmentää esimerkiksi siten, että asumisoikeuden menettäminen voi olla 
seurauksena vasta vakavista tai toistuvista järjestyssääntöjen rikkomisesta eikä varoitus ole johtanut 
toivottuun tulokseen. 

 
Sisäasiainministeriön vastineena todetaan perustuslakivaliokunnan esittämän johdosta 
seuraavaa: 
 
Pemstuslakivaliokunnan lausunnossa esitetyn johdosta lakiehdotuksen 30 §:n 1 momentti 
olisi perusteltua muuttaa kuulumaan esimerkiksi seuraavasti: 
 
.. ..Jos opiskelija on rikkonut opiston asuntolaa koskevia järjestyssäännön määräyksiä, 
voidaan häntä rangaista varoituksella. Vakavasta tai varoituksen jälkeen toistuvasta opiston 
asuntolaa koskevien järjestyssäännön määräysten rikkomisesta opiskelija voidaan määrätä 
menettämään asumisoikeutensa opiston asuntolassa määräajaksi tai kokonaan. 

 
 
OPETUSMINISTERIÖN ASIANTUNTIJALAUSUNTO 
 
Opetusministeriö on hallintovaliokunnalle antamassaan asiantuntijalausunnossa katsonut, että 
pelastustoimen päällystökoulutuksen ammattikorkeakouluopiskelijoihin ei olisi perusteltua soveltaa 
ehdotetun lain harjoittelua (15 §), opetussuunnitelmien vahvistamista (16 § 2 mom.), kurinpitoa (30-32 §) 
ja Pelastusopiston järjestyssääntöä (33 §) koskevia säännöksiä. Pelastusopiston asuntolassa asuviin 
ammattikorkeakoulun opiskelijoihin voitaisiin opetusministeriön näkemyksen mukaan soveltaa kuitenkin 
Pelastusopiston järjestyssäännön määräyksiä. 
 
Opetusministeriön lausunnossa ei ole erikseen vastustettu päihdetestausta (24 §), opiskelijan ja hakijan 
terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä (25 §), työturvallisuutta harjoittelussa (26 §), 
vaitiolovelvollisuutta ja hyväksikäyttökieltoa (27 §) ja opiskelijapuvun ja suojavarusteiden käyttöä (34 §) 
koskevien säännösten ehdotettua soveltamista myös pelastustoimen päällystökoulutuksen 
ammattikorkeakouluopiskelij öihin. 

 
Sisäasiainministeriön vastineena todetaan opetusministeriön esittämän johdosta 
seuraavaa: 
 
1) Yleistä ehdotetun lain säännösten soveltamisesta pelastustoimen 
päällystökoulutuksen ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa 
 
Voimassa olevan Pelastusopistosta annetun lain 2 a §:n mukaan 
ammattikorkeakoulututkintoon johtavan Pelastusopiston päällystön koulutuksen järjestää 
Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu yhteistyössä Pelastusopiston kanssa ja tässä 
koulutuksessa noudatetaan soveltuvin osin mitä ammattikorkeakouluopinnoista annetussa 
laissa (255/1995) ja sen nojalla säädetään. Opiskelijat ovat ammattikorkeakoulun 
opiskelijoita ja koulutuksesta huolehtivat kumpikin oppilaitos siten kuin asetuksella 
säädetään ja ammattikorkeakoulun ja opiston kesken tarkemmin sovitaan. 

Lakiehdotuksen 12 §:n 1 momentin mukaan ammattikorkeakoulututkintoon johtavasta 
pelastustoimen päällystön koulutuksesta vastaisi edelleenkin sama laissa nimetty 
ammattikorkeakoulu yhteistyössä Pelastusopiston kanssa kuin nykyisinkin. Pohjois- Savon 
ammattikorkeakoulun nimen muuttuminen Savonia-ammattikorkeakouluksi on otettu 



 

ehdotuksessa huomioon. Pelastustoimen päällystökoulutukseen osallistuvat opiskelijat 
olisivat ammattikorkeakoulun opiskelijoita kuten nykyisin ja koulutuksessa noudatettaisiin 
edelleenkin lähtökohtaisesti ammattikorkeakoululainsäädäntöä. 
 
Voimassa olevan lainsäädännön mukaan päällystökoulutuksen opiskelijoihin sovelletaan 
opistoa koskevista säännöksistä ainoastaan ammatillisen koulutuksen maksuttomuutta ja 
opintososiaalisia etuisuuksia koskevaa säännöstä. 
 
Hallituksen esityksessä todetun mukaisesti päällystökoulutuksen opiskelijat suorittavat 
opintonsa Pelastusopiston tiloissa, asuvat opiston asuntolassa koulutuksen aikana ja 
valmistuvat turvallisuusalan ammattiin samoin kuin muutkin opiston ammatillisen 
koulutuksen opiskelijat. Päällystökoulutuksen opiskelijoihin olisi esityksen mukaan edellä 
mainitun vuoksi perusteltua ja tarpeellista soveltaa nykyistä laajemmin 
ammattikorkeakoululain sijasta tai sen ohella ehdotetun lain säännöksiä. 
 
Päällystökoulutuksen opiskelijoihin sovellettaviksi ehdotetut säännökset on yksilöity 
lakiehdotuksen 12 §:n 2 momentissa. Ehdotetun mukaisesti päällystökoulutuksen 
opiskelijoihin sovellettaisiin opetuksen maksuttomuutta ja opintososiaalisia etuja koskevan 
säännöksen (23 §:n 1 mom.) lisäksi harjoittelua (15 §), päihdetestausta (24 §), opiskelijan ja 
hakijan terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä (25 §), työturvallisuutta harjoittelussa (26 
§), vaitiolovelvollisuutta ja hyväksikäyttökieltoa (27 §), kurinpitorangaistusta (30 §:n 1 ja 2 
mom.), menettelyä kurinpitoasiassa ja opiskeluoikeutta koskevassa asiassa (31 §), 
kurinpitomenettelyn suhdetta syytteen vireilläoloon ja tuomioistuimen ratkaisuun (32 §), 
Pelastusopiston järjestyssääntöä (33 §) ja opiskelijapuvun ja suojavarusteiden käyttöä (34 §) 
koskevia lakiehdotuksen säännöksiä. 
 
Pelastusopistolla opiskelevaan ammamkorkeakouiuopiskeiijaan sovellettaisiin näin ollen 
edellä maimttujen asiakokonaisuuksien osalta samoja aineellisoikeudellisia säännöksiä kuin 
Pelastusopistolla opiskeleviin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoihin. 
Ammattikorkeakouluopiskelijaa koskeva kurinpidollinen päätösvalta olisi edelleenkin 
pääsääntöisesti ammattikorkeakoululla. 
 
 

2) Harjoittelua koskevan säännöksen soveltamisesta pelastustoimen 
päällystökoulutuksen ammattikorkeakouluopiskelij öihin 
 
Lakiehdotuksen 15 §:n mukaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävä 
opetussuunnitelman mukainen harjoittelu perustuu Pelastusopiston ja työpaikan väliseen 
kirjalliseen sopimukseen. Lakiehdotuksen 12 §:n 2 momentin mukaisesti säännöstä 
sovellettaisiin myös pelastustoimen päällystökoulutuksen 
 
 

Opetusministeriö on lakiehdotuksen harjoittelua koskevan säännöksen osalta todennut 
seuraavaa: "Ainmattikorkeakoulututkintoon johtaviin opmtoihin kuuluu 
ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen (352/2003) 4 §:n mukaan muun 
ohella ammattitaitoa edistävää harjoittelua, jonka laajuudesta päättää opetusministeriö 
koulutusohjelmasta päättämisen yhteydessä. Harjoittelun määrästä määrätään asetuksen 9 §:n 
mukaan koulutusohjelman opetussuunnitelmassa. Muutoin tarkempia määräyksiä ja 

ohjeita muun ohella harjoittelusta annetaan asetuksen 16 §:n mukaan ammattikorkeakoulun 
tutkintosäännössä. Ammattikorkeakouluilla on opetukseen ja sen sisältöön kuuluvissa 
asioissa itsehallinto. Kun ammattikorkeakoululaimäädännössäkin ammattikorkeakouluja 
ohjataan varsin niukoin säännöksin, ei ole suotavaa ottaa ammattikorkeakoulun omaan 
koulutukseen kuuluvasta harjoittelusta säännöksiä ehdotettuun lakiin." 
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Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että Pelastusopiston järjestämään 
ammatilliseen koulutukseen sisältyy olennaisena osana pelastuslaitoksissa, 
hätäkeskuksissa ja muissa vastaavissa työpaikoissa järjestettävä harjoittelu. 
Pelastusopiston opiskelijoiden harjoittelusta ja sen järjestämisestä ei nykyisin 
ole säädetty. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 16 §:n mukaan  ' 
työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävä koulutus perustuu 
koulutuksen järjestäjän ja työpaikan väliseen kirjalliseen sopimukseen. 
Ammattikorkeakoululain 17 §:n mukaan osa tutkintotavoitteisesta opetuksesta 
voidaan järjestää työpaikoilla. 
 
Pelastusopiston ja työpaikan välisestä harjoittelusta tulisi lakiehdotuksen 
mukaisesti tehdä sopimus. Hallituksen esityksen perusteluissa kuvatun 
mukaisesti sopimuksessa sovittaisiin osapuolten tehtävistä, opiskelijan 
ohjauksen ja arvioinnin järjestämisestä, työnantajalle mahdollisesti 
maksettavista korvauksista ja muista tarpeellisista harjoittelun järjestämiseen 
liittyvistä seikoista. Sopimuksessa tulisi niin ikään määritellä 
opetussuunnitelman mukaiset harjoittelun tavoitteet ja keskeinen sisältö, 
harjoittelun kesto ja ajoitus. Harjoittelun aikaisesta työturvallisuudesta sekä 
vaitiolovelvollisuudesta ja hyväksikäyttökiellosta on säännökset lakiehdotuksen 
26 ja 27 §:ssä. 
 
Lakiehdotuksen 12 §:n 2 momentin mukaisesti pelastustoimen 
päällystökoulutuksessa oleviin ammattikorkeakouluopiskeiijoihin 
sovellettaisiin soveltuvin osin muun muassa ehdotetun lain harjoittelua 
koskevaa säännöstä. Tämän mukaisesti kaikki Pelastusopiston järjestämä 
opetussuunnitelman mukainen harjoittelu perustuisi Pelastusopiston ja 
työpaikan väliseen kirjalliseen sopimukseen. Ammattikorkeakouluja koskevien 
säännösten mukaan harjoittelun laajuudesta päättää opetusministeriö 
koulutusohjelmasta päättämisen yhteydessä ja harjoittelun määrästä määrätään 
asianomaisen koulutusohjelman opetussuunnitelmassa ja edelleen tarkempia 
määräyksiä ja ohjeita harjoittelusta annetaan ammattikorkeakoulun 
tutkintosäännössä. Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan lakiehdotuksen 
harjoittelua koskevan säännöksen soveltaminen pelastustoimen 
päällystökoulutuksen ammattikorkeakouluopetukseen ei ole ristiriidassa edellä 
maimttujen ammattikorkeakoulua koskevien säännösten kanssa vaan täydentää 
niitä. Ehdotettu säännös antaa Pelastusopistolle velvoitteen sopia kaikesta 
järjestämästään koulutuksesta, myös pelastustoimen päällystökoulutuksesta, 
kirjallisesti harjoittelutyöpaikan kanssa. Sopimusta tehtäessä Pelastusopiston 
tulisi luonnollisesti ottaa pelastustoimen päällystökoulutuksen 
ammattikorkeakouluopetuksen osalta huomioon opetusministeriön päätökset 
harjoittelun laajuudesta, opetussuunnitelmassa määritelty harjoittelun laajuus ja 
ammattikorkeakoulun tutkintosäännön harjoittelua koskevat määräykset. 
Pelastusopiston järjestämän harjoittelun luonne huomioon ottaen on perusteltua 
asettaa Pelastusopistolle velvoite sopia kirjallisesti kaikesta työpaikoilla 
tapahtuvasta harjoittelusta. Opetusministeriö ei ole asiantuntijalausunnossaan 
vastustanut harjoittelun aikaista 

työturvallisuutta, vaitiolovelvollisuutta ja hyväksikäyttökieltoa koskevien 
säännösten soveltamista myös pelastustoimen päällystökoulutuksen 
ammattikorkeakouluopiskelijoihin. 
 



 

Opetusministeriön asiantuntijalausunnossa esitetyn johdosta ei tulisi tehdä 
muutoksia hallituksen esityksen mukaiseen lakiehdotukseen. 

 
3) Kurinpitoa ja Pelastusopiston järjestyssääntöä koskevien säännösten soveltamisesta 
pelastustoimen päällystökoulutuksen ammattikorkeakouluopiskelijoihin 
 
Lakiehdotuksen 30 §:ssä säädetään kurinpitorangaistuksesta, 31 §:ssä menettelystä 
kurinpitoasiassa ja opiskeluoikeutta koskevassa asiassa, 32 §:ssä kurinpitomenettelyn 
suhteesta syytteen vireilläoloon ja tuomioistuimen ratkaisuun ja 33§:ssä Pelastusopiston 
järjestyssäännöstä. Lakiehdotuksen 12 §:n 2 momentin mukaisesti säännöksiä sovellettaisiin 
myös pelastustoimen päällystökoulutuksen anmattikorkeakouluopiskelijoihin. 
 
OpemsministeriÖn asiantuntijalausunnon mukaan ammattikorkeakoulututkintoon johtavan 
pelastustoimen päällystökoulutuksen ammattikorkeakouluopiskelijat ovat Savonia-
ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja heidän kurinpitonsa määräytyy tästä johtuen 
ammattikorkeakoululain 28 §:n mukaan myös Pelastusopistossa tapahtuvan opiskelun aikana. 
Asiantuntijalausunnossa todetaan edelleen, että sen sijaan niihin 
ammattikorkeakouluopiskelijoihin, jotka asuvat Pelastusopiston asuntolassa, on syytä 
noudattaa kuten tähänkin saakka asuntolaa koskevia määräyksiä. 

 
Pelastustoimen ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskeleviin opiskelijoihin 
sovelletaan nykyään Pelastusopistoa koskevaa lainsäädäntöä ja pelastustoimen 
päällystökoulutuksen ammattikorkeakouluopiskelijoihin ensisijassa 
ammattikorkeakoulutusta koskevaa lainsäädäntöä. Tästä johtuen 
Pelastusopistossa eri koulutusohjelmissa ja kursseilla opiskelevien henkilöiden 
oikeuksia ja velvollisuuksia ei ole määritelty lainsäädännössä riittävän 
yhdenmukaisesti opiskelijoiden yhdenmukaisen oikeusturvan ja 
velvollisuuksien määrittämisen näkökulmasta tarkasteltuna. Hallituksen 
esityksessä todetun mukaisesti kaikki ammattikorkeakouluopiskelijoihin 
sovellettavaksi ehdotetut säännökset liittyvät keskeisesti Pelastusopiston 
antamaan koulutukseen sekä opiskelijan asemaan ja velvollisuuksiin 
Pelastusopistossa eikä niistä ole nykyisin riittäviä säännöksiä 
ammattikorkeakoululainsäädännössä. 
 
Ammattikorkeakouluopiskelijoihin sovellettaisiin ehdotetun lain kurinpitoa 
koskevia aineellisoikeudellisia säännöksiä mutta kurinpidosta päättäisi 
asianomainen ammattikorkeakoulu ammattikorkeakoululain 28 §:ssä säädetyn 
menettelyn mukaisesti. Ammattikorkeakoululain ja ehdotetun Pelastusopistosta 
annettavan lain kurinpidolliset seuraamukset ovat yhteneväiset. Ehdotettu laki 
sisältää ammattikorkeakoululakia huomattavasti yksityiskohtaisemmat ja 
Pelastusopiston toimintaympäristöön soveltuvat aineellisoikeudelliset 
säännökset kurinpidosta ja järjestyksestä oppilaitoksessa. 
 
Pelastustoimen päällystökoulutuksen ammattikorkeakouluopiskelijat ovat 
ammattikorkeakoulun opiskelijoita mutta opiskelu tapahtuu käytännössä 
kokonaan Pelastusopistolla ja tämän johdosta ja opistossa opiskelevien 
yhtenäisen kohtelun näkökulmasta on perusteltua soveltaa ehdotetun lain 

 

kurinpitoa ja järjestyssääntöä koskevia säännöksiä myös pelastustoimen 
päällystökoulutuksen opiskelijoihin. 
 



 

 

Opetusministeriön asiantuntijalausunnossa esitetyn johdosta ei tulisi tehdä 
muutoksia hallituksen esityksen mukaiseen lakiehdotukseen. 

 
4) Pelastustoimen päällystökoulutuksen opetussuunnitelmat 
 
Lakiehdotuksen 16 §:n 2 momentin mukaan pelastustoimen päällystökoulutuksen 
opemssuurimtelmista päättää Savonia-ammattikorkeakoulu Pelastusopiston esityksestä. 
 
Opetusministeriön asiantuntijalausunnossa on todettu, että "Ammattikorkeakoulu päättää 
arnmattikorkeakoululain (351/2003) 19 §:n 3 momentin mukaan koulutusohjelmien 
opetussuunnitelmista sen mukaan kuin ammattikorkeakoulun mtkmtosäannössä määrätään. 
Tämän kanssa ristiriidassa on lakiluonnoksen 16 §:n 2 momentin säännös, jonka mukaan 
pelastustoimen päällystökoulutuksen opemssuunnitelmista päättäisi Savonia-
ammattikorkeakoulu Pelastusopiston esityksestä. Toinen asia sitten on, että 
ammattikorkeakoulun valmistellessa pelastusalan arnmattikorkeakoulumtkintoon johtavaa 
opetussuunnitelmaa Pelastusopiston asianomaiset opettajat ovat tietenkin mukana." 

 
Laissa säädettäväksi ehdotettu vastaa voimassa olevan Pelastusopistosta 
annetun asetuksen (1237/1994) 2 §:n 2 momentissa säädettyä. Pelastusopiston 
tulisi voida nykyisen käytännön mukaisesti tehdä esitys Savonia-
ammattikorkeakoululle pelasmstoimen päällystökoulutuksen 
opetussuunnitelmista, koska pelastustoimen päällystökoulutuksen suunnittelun 
ja toteutuksen asiantuntemus ja käytännön koulutusvastuu on Pelastusopistolla. 
 
Opetusministeriön asiantuntijalausunnossa esitetyn johdosta ei tulisi tehdä 
muutoksia hallituksen esityksen mukaiseen lakiehdotukseen. 

( 
PROFESSORI KAARLO TUORIN ASIANTUNTIJALAUSUNTO 
 
Professori Kaarlo Tuori on hallintovaliokunnalle antamassaan asiantuntijalausunnossa esittänyt 
seuraavaa: 
 
1) Opetuskieli 
Lausunnon mukaan "Hallituksen ehdottamaan lakiin liittyy useita perusoikeuskysymyksiä, joita on 
arvioitu perustuslakivaliokunnan lausunnossa 12/2006 vp. Valiokunnan mukaan kielten opetuksessa on 
syytä kiinnittää huomiota perustuslain 17 §:n mukaisten kielellisten oikeuksien toteutumiseen. Valiokunta 
ei näiltä osin kuitenkaan edellyttänyt lakiehdotusta muutettavaksi. Myös hallintovaliokunnan on kuitenkin 
nähdäkseni syytä kiinnittää huomiota kielellisten oikeuksien toteuttamiseen. On korostettava, että kyse ei 
ole vain opistossa opiskelevien oikeuksista vaan siitä, että pelastusalan henkilöstössä on kumpaakin 
kansalliskieltä taitavia. Esitän harkittavaksi, että 17.1 §:äa muutettaisiin kuulumaan seuraavasti: 
"Pelastusopiston opetuskieliä ovat suomi ja ruotsi. Opetusta annetaan tarvittaessa muullakin kielellä."" 

 
Sisäasiainministeriön vastineena todetaan professori Kaarlo Tuorin esittämän johdosta 
seuraavaa: 
Opetuskielen osalta viitataan edellä perustuslakivaliokunnan lausunnon käsittelyn 
yhteydessä lausuttuun. Esitetyn johdosta ei siten ole tarpeen muuttaa hallituksen esityksen 
mukaiseen lakiehdotukseen sisältyviä säännöksiä. 

 
2) Opiskeluoikeuden menettäminen 
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Lausunnon mukaan "perustuslakivaliokunta on katsonut, että opiskeluoikeuden menettämistä koskevan 28 
§:n 1 momentin sääntelyä tulisi 1 kohdan osalta täsmentää oikeasuhtaisuuden vaatimuksia paremmin 
vastaavaksi." 

 
Sisäasiainministeriön vastineena todetaan professori Kaarlo Tuorin esittämän johdosta 
seuraavaa: 
 
Opiskeluoikeuden menettämistä koskevan sääntelyn osalta viitataan edellä 
perustuslakivaliokunnan lausunnon käsittelyn yhteydessä lausuttuun. Lausunnoissa esitetyn 
perusteella säännöksen tarkistamista pidetään perusteltuna. 

 
3) Kurinpitorangaistus 
Lausunnon mukaan "perustuslakivaliol-jnta on oikeasuhtaisuuden vaatimuksen täyttämiseksi edellyttänyt 
muutoksia myös 30.1 §:n säännökseen, jonka mukaan opiskelija voisi menettää asumisoikeutensa 
määräajaksi tai kokonaan rikottuaan asuntolaa koskevia järjestyssäännön määräyksiä. Säännökseen on 
syytä tehdä perustuslakivaliokunnan edellyttämä täsmennys." 

 
Sisäasiainministeriön vastineena todetaan professori Kaarlo Tuorin esittämän johdosta 
seuraavaa: 
 
Kurinpitorangaistusta koskevan sääntelyn osalta viitataan edellä perustuslakivaliokunnan 
lausunnon käsittelyn yhteydessä lausuttuun. Lausunnoissa esitetyn perusteella säännöksen 
tarkistamista pidetään perusteltuna. 

 
PROFESSORI OLLI MÄENPÄÄN ASIANTUNTIJALAUSUNTO 
 
Professori Olli Mäenpää on hallintovaliokunnalle antamassaan asiantuntijalausunnossa esittänyt 
seuraavaa: 
 
1) Opiskeluoikeuden menettäminen ja kurinpitorangaistus 
Lausunnon mukaan opiskeluoikeuden menettämistä ja kurinpitorangaistusta koskevaa sääntelyä on 
mahdollista täsmentää (vrt. perustuslakivaliokunnan lausunto) ja samalla ottaa huomioon kohtuullisuuden 
ja suhteellisuuden vaatimukset. 
 
Lausunnossa todetaan edelleen muun muassa, että "saattaisi olla tarpeen arvioida yhtenäisesti yliopistoja ja 
ammattikorkeakouluopiskelijan kurinpitoa koskevan sääntelyn merkitystä ja ajantasaisuutta. Mikäli 
tällaista sääntelyä pidetään edelleen yleisesti tarpeellisena, sen puitteet olisi perusteltua määritellä 
yhtenäisesti ja riittävän täsmällisellä lainsäädännöllä". 

 
Sisäasiainministeriön vastineena todetaan professori Olli Mäenpään esittämän 
johdosta seuraavaa: 
 
Opiskeluoikeuden menettämistä ja kurinpitorangaistusta koskevan sääntelyn osalta viitataan 
edellä perustuslakivaliokunnan lausunnon käsittelyn yhteydessä lausuttuun. Lausunnoissa 
esitetyn perusteella säännösten tarkistamista pidetään perusteltuna. 

Pelastustoimen päallystökoulutuksen ammattikorkeakouluopetuksen asianmukaisen 
järjestämisen näkökulmasta tarkastellen ammar^orkeakoululainsäädäntöön sisältyvä 
kurinpitomenettelyn yleisluontoinen sääntely ei ole riittävää. Tästä johtuen hallituksen 
esitykseen sisältyy säännökset lakiehdotuksen mukaisen kurinpitomenettelyn 
ulottamisesta myös pelastustoimen päallystökoulutuksen 
annnattikorkeakouluopiskelijoihin. 
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Viite Hallintovaliokunnan kokous 10.5.2006 
 
Asia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Pelastusopistosta ja pelastuslain 15 §:n 

muuttamisesta 
 
 

Opetusministeriö on hallituksen esitystä valmisteltaessa tuonut esille seuraavia nä-
kökohtia: 
 
Ammattikorkeakoulut muodosteltiin 1990-luvulla aikaisemmin opistoasteen ja 
ammatillisen korkea-asteen koulutusta antaneista ammatillisista oppilaitoksista ko-
hottamalla niiden koulutus korkeakoulutasoiseksi ja sulauttamalla oppilaitokset yh-
teen monialaisiksi ammattikorkeakouluiksi. Opistoasteen koulutuksen lakatessa tuli 
pohdittaviksi myös opemsministeriön hallinnonalan ulkopuolella järjestetty opis-
toasteen koulutus, mm. pelastusalan päällystökoulutus. Omaa ammattikorkeakoulua 
pelastusalalle ei pidetty tarkoituksenmukaisena koulutettavien vuotuisen vähäisen 
määrän vuoksi. Päällystökoulutuksen sisällössä nähtiin tärkeiksi yhteydet tekniikan 
ja terveydenhuoltoalan ammattikorkeakouluopetukseen. Pelastusalan oma 
asiantuntemus oli Pelastusopistossa. Näistä syistä päädyttiin siihen, että ammatti-
korkeakoulumtkintoon johtava pelastusalan päällystön koulutus annetaan Savonia-
ammattikorkeakoulussa (entisessä Pohjois-Savon ammattikorkeakoulussa), joka 
kuitenkin "ostaa" pelastusalan omaa asiantuntemusta vaativan osuuden koulutuk-
sesta Pelastusopistosta. Tämä asia on asianmukaisesti sisällytetty lakiluonnoksen 12 
§:n 1 momenttiin ja 35 §:ään. 
 
Pelastusalan päällystön ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta käyn-
nistettäessä lähdettiin siitä, että Pelastusopiston ammattikorkeakoulusta poikkeavia 
opintososiaalisia etuja voidaan noudattaa myös ainmattikorkeakouluopiskelijoihin. 
Lakiluonnoksen 12 §:n 2 momentissa ehdotetaan mentäväksi huomattavasti pi-
temmälle. Pelastustoimen päällystökoulutuksen ammattikorkeakouluopiskelijöihin 
sovelletaan mainitun momentin mukaan lain 15 §:n harjoittelua koskevaa säännöstä. 
Ammattikorkeakoulumtkintoon johtaviin opintoihin kuuluu ammattikorkeakou-
luista annetun valtioneuvoston asetuksen (352/2003) 4 §:n mukaan muun ohella 
ammattitaitoa edistävää harjoittelua, jonka laajuudesta päättää opetusministeriö 
koulutusohjelmasta päättämisen yhteydessä. Harjoittelun määrästä määrätään ase-
tuksen 9 §:n mukaan koulutusohjelman opetussuunnitelmassa. Muutoin tarkempia 
määräyksiä ja ohjeista muun ohella harjoittelusta annetaan asetuksen 16 §:n mukaan 
ammattikorkeakoulun mtkintosäännössä. Ammattikorkeakouluilla on opetukseen ja 
sen sisältöön kuuluvissa asioissa itsehallinto. Kun ammattikorkeakoululain-
säädännössäkin ammattikorkeakouluja ohjataan varsin niukoin säännöksin, ei ole 
suotavaa ottaa ammattikorkeakoulun omaan koulutukseen kuuluvasta harjoittelusta 
säännöksiä ehdotettuun lakiin. 
 



 

 

Ammattikorkeakoulu päättää ammattikorkeakoululain (351/2003) 19 §:n 3 mo-
mentin mukaan koulutusohjelmien opetussuunnitelmista sen mukaan kuin ammat-
tikorkeakoulun tutkintosäännössä määrätään. Tämän kanssa ristiriidassa on laki-
luonnoksen 16 §:n 2 momentin säännös, jonka mukaan pelastustoimen päällystö-
koulutuksen opetussuunnitelmista päättäisi Savonia-ammattikorkeakoulu Pelastus-
opiston esityksestä. Toinen asia sitten on, että ammattikorkeakoulun valmistellessa 
pelastusalan animattikorkeakoulumtkintoon johtavaa opetussuunnitelmaa pelastus-
opiston asianomaiset opettajat ovat tietenkin mukana. 

 
Lakiluonnoksen 12 §:n 2 momentin mukaan pelastustoimen päällystökoulutuksen 
ammattikorkeakouluopiskelijoihin sovellettaisiin lakiluonnoksen 30-32 §:n kurinpitoa koskevia 
säännöksiä ja 33 §:n Pelastusopiston järjestyssääntöä koskevaa säännöstä. 
Anmiattikorkeakoulumtkintoon johtavan pelastustoimen päällystökoulutuksen opiskelijat ovat 
Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja heidän kurinpitonsa määräytyy tästä johtuen 
ammattikorkeakoululain 28 §:n mukaan myös Pelastusopistossa tapahtuvan opiskelun aikana. Sen 
sijaan niihin ammattikorkeakouluopiskelijoihin, jotka asuvat Pelastusopiston asuntolassa, on syytä 
noudattaa kuten tähänkin saakka asuntolaa koskevia määräyksiä. 
 
Muilta osin opetusministeriöllä ei ole esitysluonnokseen huomautettavaa. 

HE 222/2005 vp Kaarlo 

Tuori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HALLINTOVALIOKUNNALLE 

 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laeiksi Pelastusopistosta 

ja pelastuslain 16 §:n muuttamisesta (HE 222/2005 vp). 
 

Hallituksen ehdottamaan lakiin liittyy useita perusoikeuskysymyksiä, joita on arvioitu 

perustuslakivaliokunnan lausunnossa 12/2006 vp. Valiokunnan mukaan kielten opetuksessa ja 

opetuskielessä on syytä kiinnittää huomiota perustuslain 17 §:n mukaisten kielellisten oikeuksien 

toteutumiseen. Valiokunta ei näiltä osin kuitenkaan edellyttänyt lakiehdotusta muutettavaksi. 

Myös hallintovaliokunnan on kuitenkin nähdäkseni syytä kiinnittää huomiota kielellisten 

oikeuksien toteuttamiseen. On korostettava, että kyse ei ole vain opistossa opiskelevien 

oikeuksista vaan siitä, että pelastusalan henkilöstössä on kumpaakin kansalliskieltä taitavia. Esitän 



 

 

harkittavaksi, että 17.1 §:ää muutettaisiin kuulumaan seuraavasti: "Pelastusopiston opetuskieliä 

ovat suomi ja ruotsi. Opetusta annetaan tarvittaessa muullakin kiellä." 
 

Sen sijaan perustuslakivaliokunta on katsonut, että opiskeluoikeuden menettämistä koskevan 28 

§:n 1 momentin sääntelyä tulisi 1 kohdan osalta täsmentää oikeasuhtaisuuden vaatimuksia 

paremmin vastaavaksi. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi siten, että kohdan relatiivilause 

muutetaan kuulumaan seuraavasti: "joka olisi ilmeisesti estänyt opiskelijaksi valinnan". Lisäksi 

ainakin perusteluissa tulisi ilmaista, että kyse on tahallisesta väärien tai harhaanjohtavien tietojen 

antamisesta tai tietojen salaamisesta. Voidaan myös harkita säännöstä, jonka mukaan opiskelija ei 

menettäisi opiskeluoikeuttaan, jos tällaista seuraamusta olisi tapauksen erityispiirteet huomioon 

ottaen pidettävä kohtuuttomana. 

 

Perustuslakivaliokunta on oikeasuhtaisuuden vaatimuksen täyttämiseksi edellyttänyt muutoksia 

myös 30,1 §:n säännökseen, jonka mukaan opiskelija voisi menettää asumisoikeutensa 

määräajaksi tai kokonaan rikottuaan asuntolaa koskevia järjestyssäännön määräyksiä. Säännöksen 

on syytä tehdä perustuslakivaliokunnan edellyttämä täsmennys. 
 

Lakiehdotuksen hallintomenettelyä, oikaisuvaatimusta ja muutoksenhakua koskevat säännökset 

ovat nähdäkseni asianmukaiset. 
 
 
 

Helsingissä 10.5.2006 

Kaarlo Tuori 



 

 

Olli Mäenpää 
10.5.2006 
 
 
Hallintovaliokunnalle 
 
 

Hallituksen esitys laeiksi Pelastusopistosta ja pelastuslain 15 §:n muuttamisesta (HE 
222/2005 vp) 

 
 
Pelastusopistoa koskevan lain säätämisen tarkoituksena on korvata kymmenen vuotta sitten 
säädetty aikaisempi laki. Samalla uudistetaan opiston hallintoa, opetusta, opiskelijoita ja 
oikeusturvaa koskevat säännökset. 
 
Lakiesitykseen sisältyy joitakin oikeudellista täsmennystä edellyttäviä säännöksiä. Pe-
rustuslakivaliokunta on kiinnittänyt lausunnossaan 12/2006 vp huomiota lähinnä opis-
keluoikeuden menettämistä määrittelevän 28 §:n ja asumisoikeuden menettämistä koskevan, 
30 §:ään perustuvan, kurinpitorangaistuksen määräämisen tiukkuuteen. Onkin ilmeistä, että 
sääntelyä on mahdollista näiltä osin täsmentää ja samalla ottaa huomioon kohtuullisuuden ja 
suhteellisuuden vaatimukset. 
 
Erilaisten oppilaitosten järjestyksen ylläpitoa voidaan sinänsä pitää tärkeänä ja yleisesti 
hyväksyttävänä sääntelyn tavoitteena. Pelastusopiston tyyppisessä oppilaitoksessa nämä 
tavoitteet korostuvat, koska opetuksen sisältönä ovat erityisesti yksilön turvallisuuden 
kannalta olennaiset kysymykset. Sen sijaan yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa ei 
yleensä ole tällaisia erityispiirteitä. 
 
Kurinpidon toteuttamiskeinojen tulee joka tapauksessa olla oikeassa suhteessa tavoit-
teeseen. Erityisesti yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa so-
vellettavaan kurinpidolliseen rankaisemiseen liittyy kuitenkin myös erilaisia laitosvallalle 
tyypillisiä piirteitä. Tältä kannalta saattaisi olla tarpeen arvioida yhtenäisesti yliopistoja 
ammattikorkeakouluopiskelijan kurinpitoa koskevan sääntelyn merkitystä ja ajantasaisuutta. 
Mikäli tällaista sääntelyä pidetään edelleen yleisesti tarpeellisena, sen puitteet olisi 
perusteltua määritellä yhtenäisesti ja riittävän täsmällisellä lainsäädännöllä. 


