
EDUSKUNTA

ASIAKIRJAVIHKO

VALIOKUNNAT

r»wir« VIIvw*-»w II mv     /

V.2-OOQ



VK-FAKTA
PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA

DIAARIOTE
20.04.2006

DIAARIOTE

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA

HE 222/2005 vp

laeiksi Pelastusopistosta ja pelastuslain 15 §:n muuttamisesta

Saapunut: Lausuntoa varten

Mietintövk:       HaV
Lähettäjä: Täysistunto Lähetyspvm: 07.02.2006
Saapumispvm:      08.02.2006

Tilakoodi:    Käsittely päättynyt
Lopputöinä.!       PeVL 12/2006
vp Lopputoim.pvm: 20.04.2006

20.04.2006

20.04.
20.04.

20.04.
21.03.
15.03.2006

07.03.
07.03.

03.03,

03.03.

09.02.2006

08.02.2006

Lausunto lähetetty HaV
Valmistunut
Yksityiskohtainen
käsittely

Käsittely Yleiskeskustelu
Käsittely Kirjallinen lausunto

merk. saapuneeksi
Käsittely Kirjallinen lausunto

merk. saapuneeksi
Valmistava keskustelu

Käsittely Asiantuntijakuulemisen
päättäminen

Käsittely Kirjallinen lausunto
merk. saapuneeksi

Käsittely Asiantuntijoiden
kuuleminen

-lainsäädäntöneuvos Mika Kättö
sisäasiainministeriö (K)
-hallitusneuvos Paulina Tallroth

oikeusministeriö  (K)
-lainsäädäntöneuvos Arja Manner
oikeusministeriö

Asian ilmoittaminen
Ilm. vkaan saapuneeksi
(lausunto)

Kirjaus Ilm. vkaan saapuneeksi
(lausunto)

2006
2006

2006
2006

2006
2006

2006

2006

PeVL 12/2006 vt>

PeVL 12/2006 vp

lausuntoluonnos professori
Mikael Hidenin kirjallinen
lausunto professori Martin
Scheininin kirjallinen
lausunto

professori Olli Mäenpään
kirjallinen lausunto



Olli Mäenpää
3.3.2006

Perustuslakivaliokunnalle

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

Päihdetestaus

Päihdetestausta koskevat säännökset sisältyvät lakiehdotuksen 24-25 §:ään ja seuraamusten
osalta 30 §:ään. Päihdetestaukseen liittyviä perusoikeusnäkökohtia on arvioitu
yksityiskohtaisesti perustuslakivaliokunnan lausunnossa 28/2004 vp. Lausunnossa esitetyt
näkökohdat on otettu huomioon säännösehdotuksissa, jotka sopeutuvat perus-
oikeussääntelyn puitteisiin.

Kurinpitorangaistus

Kurinpitorangaistusta koskevat säännökset lakiehdotuksen 30-32 §:ssä sopeutuvat yleisesti
arvioiden tällaista hallinnollista seuraamusta koskevaan perustuslakivaliokunnan
arviointilinjaan. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin lausunnossaan 7472002 vp kiinnittänyt
huomiota erilaisiin opiskelijoita koskeviin kurinpitosäännöksiin. Mainitussa lausunnossaan
valiokunta kuitenkin asianmukaisimmaksi, että sivistysvaliokunta muun muassa kehottaa
hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijan kurinpitoa
koskevan sääntelyn tarpeen arvioimiseksi ja - jos sääntelyä pidetään joltakin osin tarpeellisena
- riittävän täsmällisen lainsäädännön aikaansaamiseksi.

Tällaista yleistä arviointia ja erityisesti mahdollisen sääntelyn yhdenmukaistamista voidaan
edelleen pitää tarpeellisena, koska erityisesti oppilaitoksissa sovellettavaan kurinpidolliseen
rankaisemiseen liittyy erilaisia laitosvallalle tyypillisiä piirteitä. Mikäli rankaisuvallan käyttö
pohjautuu erityisen vallanalaisuuden ajatukseen, se voi olla ongelmallista perusoikeuksien
yleisten rajoitusedellytysten näkökulmasta (HE 309/1993 vp, s. 25 ja 49). Oppilaitoksen
järjestyksen ylläpitoa voidaan sinänsä pitää tärkeänä ja yleisesti hyväksyttävänä sääntelyn
tavoitteena, mutta sen toteuttamiskeinojen tulee olla oikeassa suhteessa tavoitteeseen.

Nyt ehdotettuihin kurinpitorangaistuksen perusteisiin sisältyy väljyyttä ainakin siltä osin, että
rangaistuksen perusteena olevaa päihteiden väärinkäyttöä ei ole määritelty. Koska
kurinpitoseuraamus ei ole luonteeltaan rikosoikeudellinen rangaistus vaan hallinnollinen
seuraamus, on myös jossain määrin harhaanjohtavaa kutsua tällaista seuraamusta
rangaistukseksi. Nämä seikat eivät kuitenkaan vaikuta säätämisjärjestyksen arviointiin.

Järjestyssääntö

Perustuslain kannalta ei sinänsä ole ongelmallista säätää lakiehdotuksen 33 §:n tavoin
mahdollisuudesta antaa järjestyssääntö. Tällaisen oppilaitoskohtaisen järjestyssäännön
antamisessa ei lähtökohtaisesti ole kysymys perustuslain 80 §:ssä säännellystä
lainsäädäntövallan delegoinnista, vaan oikeudesta tehdä alueellisesti rajattuja yleisluonteisia
hallintopäätöksiä (ks. PeVL 11/2001 vp, PeVL 70/2002 vp). Järjestyssäännön ala ja sisältö on
kuitenkin määriteltävä riittävän täsmällisesti erityisesti, jos sen rikkomisen perusteella voidaan
määrätä kurinpitoseuraamus, mikä on lakiehdotuksen 30 §:n mukaan mahdollista. Tältä osin
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järjestyssääntöä koskevaa lakiehdotuksen 33 §:n säännöstä voidaan pitää riittävän
täsmällisenä.

Maksuperusteet

Pelastusopiston suoritteiden maksuperusteita koskeva sääntely lakiehdotuksen 36 §:ssä
täyttää valtion maksuja koskevan perustuslain 81 §:n 2 momentin perusvaatimukset. Jossain
määrin ongelmallisena voidaan kuitenkin pitää 36 §:n 2 momentin säännöstä, jonka mukaan
siinä mainittujen suoritteiden hinnoittelussa voidaan poiketa liiketalousperiaatteesta. Näin
muotoiltuna säännös näyttäisi irrottavan suoritemaksun suuruuden kokonaan laissa yleisesti
säädetyistä perusteista, mikä olisi ristiriidassa perustuslain 81 §:n 2 momentin
perusvaatimusten kanssa. Säännöksellä kuitenkin tarkoitettaneen, että suoritteesta perittävä
maksu voidaan maksuperustelain 7 §:n 1 momentin mukaisesti määrätä myös niin, että se
vastaa suoritteen omakustannusarvoa. Mahdollisesti myös muu liiketaloudellista perustetta
alempi (mutta ei ylempi) peruste olisi sovellettavissa suoritemaksua määriteltäessä. Säännöstä
on paikallaan täsmentää sen tarkoitusta vastaavaksi.

Valituskiellot

Lakiehdotuksen 38 §:ään sisältyy useita valituskieltoja. Näitä kieltoja on arvioitava lähinnä siltä
kannalta, että perustuslain 21 §:n säännös oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän
hallinnon takeista ei - sen esityöt huomioon ottaen (HE 309/1993 vp, s. 74) - estä säätämästä
vähäisiä poikkeuksia esimerkiksi oikeuteen hakea muutosta, kunhan poikkeukset eivät muuta
muutoksenhakuoikeuden asemaa pääsääntönä eivätkä yksittäistapauksessa vaaranna yksilön
oikeusturvaa. Ehdotetut valituskiellot eivät ole ristiriidassa näiden perusvaatimuksien kanssa.
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HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI PELASTUSOPISTOSTA JA PELASTUSLAIN 15 §:N
MUUTTAMISESTA

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Pelastusopistosta, joka korvaisi vuoden 1995
alussa voimaan tulleen lain Pelastusopistosta. Valtion vastuusta pelastustoimen koulutuksen järjestämisessä
säädetään pelastuslain 15 §:ssä. Esitys sisältää ehdotuksen laiksi pelastuslain 15 §:n muuttamisesta siten, että
säännöksessä otetaan huomioon ehdotettu uusi laki Pelastusopistosta.

Nykyinen tilanne

Pelastusopisto huolehtii pelastustoimen miehistön, alipäällystön ja hätäkeskuspäivystäjien
ammatillisesta peruskoulutuksesta. Pelastustoimen päällystön ammattikorkeakoulutuksesta
Pelastusopisto huolehtii yhteistyössä Savoma-ammattikorkeakoulun kanssa.
Päällystökoulutuksen opiskelijat ovat ammattikorkeakoulun opiskelijoita mutta käytännössä
koulutuksesta vastaa Pelastusopisto. Pelastusopisto antaa ammatillista täydennyskoulutusta ja
järjestää varautumiskoulutusta johtaville viranomaisille ja erityishenkilöstölle. Pelastusopiston
vastuulla on myös lakisääteinen väestönsuojelun johto-ja erityishenkilöstön koulutus.
Pelastusopisto järjestää tarvittaessa muutakin pelastustoimen koulutusta sekä suorittaa
oppilaitoksen toimintaan soveltuvia sisäasiainministeriön määräämiä tehtäviä. Pelastusopiston
uusimpina tehtävinä on ollut huolehtia siviilikriisinhallintatehtäviin valmentavista
koulutustehtävistä sekä osaltaan pelastustoimen kehittämis- ja tutkimustoiminnasta.

Pelastusopiston toimintaa sääntelevät vuoden 1995 alussa voimaan tulleet laki (1165/1994) ja
asetus (1237/1994) Pelastusopistosta. Useista Pelastusopiston opiskelijan oikeuksiin ja
velvollisuuksiin liittyvistä keskeisistä asiakokonaisuuksista säädetään nykyisin asetuksen
tasolla. Myös Pelastusopiston hallinnosta säädetään nykyisin lähes yksinomaan asetuksella.
Pelastusopistoa koskevan sääntelyn säädöstaso ei vastaa kaikilta osin perustuslaissa asetettuja
vaatimuksia. Pelastusopiston hallintoa, koulutusta, opetusta ja tutkintoja koskevat säännökset
tulisi myös saattaa ajan tasalle.

Uudistuksen tavoitteet perustuslain näkökulmasta

Perustuslain mukaan lailla on säädettävä muun muassa yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien
perusteista. Julkisen vallan tulee perustua lakiin ja valtionhallinnon toimielinten yleisistä
perusteista on säädettävä lailla, jos niiden tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä. Keskeisistä
Pelastusopiston toiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista tulisi edellä mainitun johdosta
säätää lain tasolla.

Uudessa laissa Pelastusopistosta otettaisiin huomioon perustuslain asettamat vaatimukset
säätämällä opiston toimielinten ja opiskelijoiden oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista lain
tasolla. Tavoitteena on myös tarkistaa ja täydentää opistoa koskevia säännöksiä
sisällöllisesti. Pelastusopiston hallinnon tehostamiseksi ja opiskelijoiden oikeusturvan
parantamiseksi opiston toimielimiä uudistettaisiin ja niiden tehtävien määrittelyä
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tarkistettaisiin. Koulutusta, opetusta ja tutkintoja koskevien säännösten uudistamisen
keskeisenä tavoitteena on opiskelijoiden oikeuksien ja velvollisuuksien selkeä määrittely, joka
osaltaan parantaa opiskelijoiden oikeusturvaa. Säännösten uudistamisessa on niin ikään otettu
huomioon lainsäädännön yleiset kehityslinjaukset ja erityisesti yleistä ammatillista koulutusta
ja ammattikorkeakoulutusta sääntelevän lainsäädännön kehittyminen.

Keskeinen sisältö perustuslain näkökulmasta

Pelastusopiston opiskelijan oikeuksiin ia velvollisuuksiin liittyvät keskeisimmät säännökset
esitetään siirrettäviksi asetuksesta lain tasolle. Uudessa laissa säädettäisiin nykyistä tarkemmin
ja kattavammin kelpoisuudesta opintoihin, opiskelijavalinnasta, opiskelijaksi
ilmoittautumisesta, opiskeluoikeudesta, aikaisempien opintojen hyväksi lukemisesta ja eräistä
muista keskeisistä opiskelijan asemaan liittyvistä asiakokonaisuuksista.

Aikaisemmasta poiketen lain tasolla säädettäisiin opiston rehtorista ia hänen tehtävistään,
ratkaisuvallasta ia työjärjestyksestä. Pelastusopiston nykyisen tutkintolautakunnan korvaisi
oikaisu-ja kurinpitolautakunta, jolle keskitettäisiin oikaisuvaatimusten käsittelyn lisäksi
ratkaisuvalta keskeisimmissä kurinpitoa koskevissa asioissa. Opettajakunnan toiminta
erillisenä toimielimenä lakkaisi.

Lain 24 §:ään ehdotetaan otettavaksi uusi säännös opiskelijoiden päihdetestauksesta. Erityisesti
Pelastusopiston antamaan pelastustoimintaan harjaannuttavaan koulutukseen sisältyvät
olennaisena osana erilaiset harjoitukset, joissa perehdytään pelastustoimessa tarvittavan
kaluston käyttöön. Harjoituksissa käytetään raskaita sammutusautoja ja muuta sellaista
kalustoa, jonka käsittely edellyttää erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä
ja hyvää reagointikykyä. Päihtynyt voisi vaarantaa vakavasti itsensä, opettajien ja muidenkin
henkilöiden terveyden ja turvallisuuden. Päihdetestaus koskisi myös pelastustoimen
päällystökoulutuksen ammattikorkeakouluopiskelijoita. Päihdetestaus voitaisiin toteuttaa
ainoastaan käytännön työtehtävien harjoittelun ja työpaikalla tapahtuvan harjoittelun
yhteydessä, joissa päihtyneenä esiintyminen voi aiheuttaa erityistä vaaraa turvallisuudelle.
Testaaminen edellyttäisi aina perusteltua aihetta epäillä päihtyneenä esiintymistä harjoittelussa.
Päihdetestissä saatu tieto on terveydentilaa koskeva tietoja tietojen käsittelystä ehdotetaan
säädettäväksi 25 §:ssä. Päihdetestauksesta kieltäytyminen tai päihteiden väärinkäyttöä
koskevan näytteen antaminen voisi johtaa kirjalliseen varoitukseen tai määräaikaiseen
erottamiseen koulutuksesta. Esityksessä todetun mukaisesti Pelastusopistossa opiskelevien
päihdetestaukselle on perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuden kannalta hyväksyttävä peruste ja
se on painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimaa. Ehdotetulla säännöksellä pyritään
turvaamaan perustuslain 7 §:ssä säädettyä oikeutta turvallisuuteen. Päihdetestaukseen liittyvien
seuraamusten oikeusturvajärj estelyistä huolehdittaisiin lain 5 luvun mukaisin oikaisu-ja
muutoksenhakukeinoin. Muista turvallisuussektorin ammateista koulutukseen liittyvän
päihdetestauksen on ottanut käyttöön poliisi ja asiasta säädetään uudessa laissa
poliisikoulutuksesta (68/2005).

Pelastusopiston järjestyssääntöä, opiskelijoiden kurinpitoa ia muutoksenhakua koskevat
säädökset ehdotetaan saatettaviksi ajan tasalle. Pelastusopiston järjestyssääntöä koskevat
säännökset ehdotetaan siirrettäväksi asetuksesta lakiin. Ehdotetun lain 33 §:ssä on määritelty
täsmällisesti ja tarkkarajaisesti ne asiat ja asiatyypit, joista järjestyssäännöllä määrättäisiin.
Lakiehdotuksen mukaan kurinpitorangaistuksia olisivat kirjallinen varoitus ja määräaikainen
erottaminen enintään yhden vuoden ajaksi sekä asumisoikeuden menettäminen opiston
asuntolassa määräajaksi tai kokonaan. Kurinpitorangaistus voisi seurata opiston

järjestyssäännön rikkomisesta tai opinnoissa harjoitetusta vilpistä. Uutena rangaistavana tekona olisi
päihdetestauksesta kieltäytyminen ja päihteiden väärinkäyttöä koskevan näytteen antaminen. Jos opiskelija
on rikkonut opiston asuntolaa koskevia järjestyssäännön määräyksiä, hän voisi menettää asumisoikeutensa
opiston asuntolassa määräajaksi tai kokonaan. Kurinpitorangaistuksella rangaistavat teot on lakiehdotuksessa



pyritty yksilöimään yleisen täsmällisyysvaatimuksen edellyttämällä tavalla. Opiskelijan käytettävissä
olevista oikeusturvakeinoista on säännökset lakiehdotuksen 5 luvussa.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2006 Pelastusopiston lukuvuoden 2006-2007
alkaessa.
V£* O I K E U S M I N I S T E R I Ö ^ AJSOif

Hallitusneuvos Paulina Tallroth
Lainsäädäntöneuvos Arja Manner
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Eduskunnan perustuslakivaliokunta

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI PELASTUSOPISTOSTA JA
PELASTUSLAIN 15 §:N MUUTTAMISESTA (HE 222/2005 vp)

1 YLEISTÄ

Hallituksen esityksessä on sen perustelujen mukaan yhtenä tavoitteena uudistaa
Pelastusopistoa koskevat säännökset siten, että säädöstaso vastaisi
perustuslaissa asetettuja vaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan parantamiseksi
opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista säädettäisiin nykyistä kattavammin
ja täsmällisemmin. Tältä osin hallituksen esityksestä ei ole huomautettavaa.

2 KIELELLISET PERUSOIKEUDET

Hallituksen esityksestä puuttuu kuitenkin kielellisiin perusoikeuksiin (pe-
rustuslain 17 §:n 2 momentti) liittyvät kysymykset, joihin oikeusministeriö
kiinnitti huomiota hallituksen esitystä koskevassa lausunnossaan sisäasi-
ainministeriölle (OM 63/43/2005).

Perustuslain 17 §:n 2 momentin toisen lauseen mukaan julkisen vallan on
huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja
yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan. Ihmisten henki
ja turvallisuus, joita Pelastusopistosta valmistuneet henkilöt pyrkivät
tehtävissään turvaamaan, voidaan pitää paitsi perusoikeuksina myös yh-
teiskunnallisina tarpeina.

Kansalaisten kielellisten perusoikeuksien ja kielilain (423/2003) tavoitteiden
toteuttamiseksi erityisalojen, tässä tapauksessa Pelastusopiston, koulutuksessa
käytettävien kielten merkitys on ennen kaikkea siinä, että koulutus myös kielten



osalta vastaa koulutettavilta henkilöiltä myöhemmin vaadittavia
kelpoisuusvaatimuksia tai käytännössä edellytettävää kielitaitoa. Koulutukseen
tulee siksi sisällyttää sellaista molempien kansalliskielten, suomen ja ruotsin,
opetusta, että voidaan tulevaisuudessa varmistua kielilain ja
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HELSINKI 00023 VALTIONEUVOSTO

julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain
(424/2003) vaatimusten mukaisen henkilöstön saatavuudesta.

Toivottavana voitaneen pitää, että niin suomen- kuin ruotsinkielisillä henkilöt
voivat halutessaan opiskella Pelastusopistossa opetuskielen tätä estämättä.
Pelastusopiston on myös - opiskelijoiden äidinkielestä riippumatta -tarjottava
koulutusta, joka osaltaan mahdollistaa kansalaisten kielellisten oikeuksien
toteutumisen.

Oikeusministeriö korostaa siksi, että kansalaisten kielellisiin oikeuksiin tulee
kiinnittää huomiota niin opetuskieltä kuin kieltenopetusta koskevissa
kysymyksissä, samoin kuin kurinpitoasioiden menettelyssä.

Edelleen on otettava huomioon Pelastusopistosta valmistuvien, hätäkeskuksiin
rekrytoitavien henkilöiden virkayhteydet Ahvenanmaan maakuntaan.
Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) mukaan valtion viranomaisten
kirjeenvaihtokieli on ruotsi valtion yhteyksissä maakunnan viranomaisiin ja
maakunnassa toimiviin valtion viranomaisiin (38 §). Tämän lisäksi valtion
viranomaisilla on lain mukaan Ahvenanmaan maakuntaa koskeva yleinen
virka-apuvelvollisuus maakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa (31 §),
esimerkiksi pelastustoimessa. Pelastusopiston on näin ollen tarjottava
opetusta, joka antaa sieltä valmistuville kielellisen valmiuden näiden
säännösten soveltamiseksi.

2.1 Havaintoja Pelastusopiston opetuskieltä koskevasta säännöksestä

Hallituksen esityksessä ehdotetun opetuskieltä koskeva 17 § on hyvin avoin,
ja se jättää ruotsin kielen aseman opetuskielenä epäselväksi. Pykälää on
sanamuotonsa - "opetusta annetaan myös ruotsin kielellä" - perusteella
mahdollista tulkita esimerkiksi siten, että yksittäisellä opiskelijalla on ehdoton
oikeus vaatia koko tutkinnon suorittamista ruotsin kielellä. Asiaa ei myöskään
tarkenneta perusteluissa.

Ehdotetun lainkohdan perusteluissa viitataan lähinnä kielilain 4 §:n 1 kohtaan,
jonka mukaan erityislainsäädännössä säädetään muun ohella opetuskielestä,
kielestä oppiaineena ja tutkintokielestä koulutusta koskevassa
lainsäädännössä. Mainittu kielilain säännös on kuitenkin luonteeltaan puh-
taasti informatiivinen viittaussäännös. Oikeusministeriön näkemyksen mu-
kaan erityislaeissa kieltä koskevien säännösten perusteluissa tulee avata pi-
kemminkin sitä, miksi kieliä koskevien säännösten sisällyttäminen lakiin on
kansalaisten oikeusturvan kannalta tärkeää ja miten opetuskieltä koskeva
säännös turvaa kansalaisten kielellisten oikeuksien toteutumisen.

mailto:kirjaamo.om@om.fi
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Oikeusministeriö kiinnittää vielä huomiota ehdotetun 17 §:n 2 momentin
muotoiluun: "Opiskelija saa käyttää opiskelijavalinnassa ja kokeissa joko
suomen tai ruotsin kieltä", joka jättää epäselväksi, seuraako opiskelijavalinnan
ja kokeiden kysymysten kieli opetuskieltä, vai onko opiskelijalla säännöksen
perusteella myös oikeus saada kysymykset valintansa mukaan
suomeksi tai ruotsiksi. Säännöstä - tai ainakin sen perusteluja - tulisi näiltä
osin vielä täsmentää.

2.2 Havaintoja Pelastusopiston kieltenopetuksesta

Hallituksen esitykseen ei sisälly nimenomaista säännöstä Pelastusopiston
kieltenopetuksesta. Kieltenopetusta lienee tarkoitus täsmentää opetussuun-
nitelmassa.

Oikeusministeriö korostaa, että Pelastusopistossa annettavaa opetukseen tulisi
kuulua toisen kotimaisen kielen opetusta. Koulutuksen yhteydessä
järjestettävillä kieliopinnoilla on merkitystä sekä koulutettavien henkilöiden
myöhemmän rekrytoitumisen että työnantajan aseman kannalta:

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 2 §:n
mukaan työnantajan on huolehdittava siitä, että henkilöstöllä on riittävä
kielitaito viranomaisen tehtävien hoitamiseksi kielilaissa ja muussa lain-
säädännössä asetettujen vaatimusten mukaisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä
sitä, että mikäli koulutukseen ei sisälly kieltenopetusta, on tulevaisuudessa
vastuu työntekijöiden kielellisestä kouluttamisesta yksin työnantajalla.

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 3 §:ssä
säädetään myös siitä, että "virkaa täytettäessä ja muuhun palvelussuhteeseen
otettaessa on varmistauduttava siitä, että palvelukseen otettavalla on
työtehtävien edellyttämä kielitaito". Säännöksellä tarkoitetaan niin
muodollista kuin tosiasiallistakin, toisin sanoen käytännön kielitaitoa. Pe-
lastusopistossa koulutuksensa saaneilla käytännön kielitaidon merkitys ko-
rostuu erityisesti työelämään siirryttäessä, sillä nämä henkilöt hoitavat lähes
poikkeuksetta toimia, joissa on kysymys ihmishenkien pelastamisesta.

Riittävän suomen ja ruotsin kielen taidon puuttuminen voi tosiasiassa muo-
dostua työllistymisen esteeksi, jos esimerkiksi hätäkeskuspäivystäjille
säädetään kielitaitoa koskevia kelpoisuusvaatimuksia, mutta jollei koulu-
tuksessa ei ole huolehdittu siitä, että koulutettavat saavat myöhempien työ-
tehtävien edellyttämän kielitaidon.

Viimeisen huomion osalta oikeusministeriö viittaa muun muassa poliisien
kielitaitoa koskevien kelpoisuusvaatimusten herättämään keskusteluun ja
niiden täyttämiseen liittyviin ongelmiin. Yhteiskunnan ei tule järjestää kou-
lutusta julkisiin, kansalaisten turvallisuuden kannalta merkittäviin tehtäviin,
jollei koulutusta suunnitella siten, että koulutuksen saaneilla valmistuessaan
on sellaiset suomen ja ruotsin kielen taidot, että he täyttävät koulutusta
vastaavien virkojen mahdolliset kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset.
Virkaan tai tehtävään nimitettävällä tulee julkisyhteisöjen henkilöstöltä
vaadittavasta kielitaidosta annetun lain mukaan olla tehtävän edellyttämä,
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tosiasiallinen kielitaito myös silloin, kun tehtävään ei ole lailla tai asetuksella
säädetty nimenomaisia kielitaitoa koskevia kelpoisuusvaatimuksia.
Kielellisten oikeuksien toteutumisen kannalta Pelastusopiston toiminnassa on
merkityksellistä ennen kaikkea ehdotetun lain 14 §:ssä määritellyt opetuksen
laajuus ja sisältö sekä ehdotuksen 16 §:n mukaisien opetussuunnitelmien
sisältö. Oikeusministeriön näkemyksen mukaan keskeistä olisi siksi ottaa
huomioon sekä suomen että ruotsin kielen opetus opetusohjelmia laadittaessa
ja opetuksen sisältöä suunniteltaessa.

2.3 Havaintoja muista säännöksistä, jotka liittyvät kielellisiin oikeuksiin

Oikeusministeriön näkemyksen mukaan ehdotusta tulisi täydentää siten, että
siihen sisältyisi opiston hallintokieltä koskeva säännös (vrt. yliopistolain 17 §)
sekä selkeyttävät viittaussäännökset opiskelijan oikeuteen käyttää valintansa
mukaan suomea tai ruotsia hallinto- ja kurinpitoasioissa. Yleislakina
voimassa olevan kielilain 10 ja 12 §:n säännökset oikeudesta käyttää suomea
tai ruotsia valintansa mukaan tulevat sovellettavaksi sekä opiston
hallintoasioissa että kurinpitoasioissa (ehdotetun lain 31 §).

Pelastusopisto toimii yksinoikeudella alansa kouluttajana, jolloin kielilain
edellyttämällä tavalla tulisi huolehtia sekä suomen- että ruotsinkielisen vä-
estön yhtäläisistä mahdollisuuksistaan hakeutua sanottuun koulutukseen.
Tämä tarkoittaa sitä, että pelastusopistoa koskevassa ilmoittelussa ja tiedot-
tamisessa, esimerkiksi hakuilmoituksissa, tulisi käyttää sekä suomen että
ruotsin kieltä, jotta yhtäläiset oikeudet voitaisiin varmistaa (kielilain 32 §).

Myös Pelastusopiston järjestyssääntö (ehdotetun lain 33 §) tulisi antaa
suomen ja ruotsin kielellä.
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Perustuslakivaliokunnalle

Pyydettynä asiantuntijalausuntona hallituksen esityksestä laeiksi Pelastusopistosta ja

pelastuslain 15 §:n muuttamisesta (HE 222/2005 vp) esitän kunnioittavasti seuraavaa.

Tässä lausunnossa rajoitun luonteeltaan valtiosääntöoikeudellisiin kysymyksiin, enkä siksi

ota kantaa esityksen tarkoituksenmukaisuuteen ja siihen sisältyvien ehdotusten

mielekkyyteen. Tarkastelun ulkopuolelle jää siten esimerkiksi kysymys siitä, onko

koulutus- ja tutkimuspoliittisesti mielekästä kehittää sisäasiainministeriön suorassa

alaisuudessa olevaa oppilaitosta, jonka tehtäväkenttään kuuluu muun muassa

poikkeusoloihin varautumiseen valmentava koulutus ja siviilikriisinhallintakoulutus sekä

tutkimus. Samoin jätän arvioimatta sen, missä määrin on mielekästä käyttää pelastusopiston

toimialan laajentamisessa ja pyykittämisessä välineenä eduskunnan säätämää lakia.

Tältä osin valtiosääntöoikeudellisen kysymyksen rima nähdäkseni värähtää 12 §:ssä, jossa

säädettäisiin pelastusopiston yhteistyöstä nimeltä mainitun ammattikorkeakoulun kanssa. Kun



ammattikorkeakoululaki (ks. 6 §) perustuu valtioneuvoston myöntämiin toimilupiin ja arvioidun

koulutustarpeen edellytykseen, säännösehdotus ei ole hyvässä sopusoinnussa perustuslain 2 §:n 3

momentissa ilmaistun oikeusvaltioperiaatteen kanssa.

Säätämisjärjestysperusteluissa on jäänyt arvioimatta pelastusopistokin 10 §:ssä ehdotettu henkilöstön

velvollisuus käyttää virkapukua. Velvollisuus kantaa univormua koskettaa perusoikeuksina turvattua

sananvapautta, uskonnonvapautta ja yksityisyyden suojaa sekä henkilökohtaisen vapauden ja muiden

perusoikeuksien taustalla olevaa yksilön itsemääräämisoikeutta.. Joidenkin uskontokuntien jäsenten

kannalta uskonnonvapaus saattaa edellyttää virkapuvun mukauttamista uskonnon asettamiin

vaatimuksiin. Erityisesti jos pelastusopiston asemaa halutaan vahvistaa niin, että se eräillä aloilla antaa

toisen ja kolmannen asteen opetusta sekä harjoittaa tutkimusta, saattaa hyvinkin olla että opiston

akateemisesti suuntautuneet opettajat kokevat -uskontokuntaan katsomatta - sananvapautensa ja

yksityisyyden suojansa kannalta ongelmalliseksi, jos heille asetetaan velvollisuus kantaa

sisäasiainministeriön asetuksella määriteltävää univormua. Kun pari vuotta sitten itse luennoin

tuntiopettajana pelastusopistossa ihmisoikeuksista siviilikriisinhallinnassa, ei mieleeni edes tullut

ajatus, että tehtävä saattaisi edellyttää jonkin univormun kantamista. Ehdotettu velvollisuus kantaa

virkapukua on perusoikeusrajoitus, jota ei ole asianmukaisesti rajattuja perusteltu. Siksi 10 §:ää tulee

joko täsmentää tai koko säännös tulee poistaa esityksestä.

Pelastusopistokin 24 § päihdetestauksesta, joka 30 §:ssä on sanktioitu opistosta erottamisella, ei vastaa

täsmällisyydeltään ja tarkkarajaisuudeltaan sitä, mitä esityksen perustusluissa (ml.

säätämisjärjestysperustelut) on sanottu. Säännösehdotusta tulee perustuslain 7 ja 10 §:ssä turvattujen

perusoikeuksien suojaamiseksi täsmentää siirtämällä lakiin niitä ehtoja, jotka nyt on ilmaistu vain

perusteluissa. Tärkein rajaus tältä osin on esityksen sivulla 30: "Päihdetestaus voitaisiin toteuttaa

ainoastaan käytännön työtehtävien harjoittelun ja työpaikalla tapahtuvan harjoittelun yhteydessä,

joissa päihtyneenä esiintyminen voi aiheuttaa erityistä vaaraa turvallisuudelle. Testaaminen

edellyttäisi aina perusteltua aihetta epäillä päihtyneenä esiintymistä harjoittelussa."

Genevessä 10 päivänä maaliskuuta 2006

Martin Scheinin, professori



Perustuslakivaliokunnalle
18.3.2006

Mikael Hiden;

Lausunto hallituksen esityksestä 222/05 vp laeiksi pelastusopistosta ja pelastuslain 15 §:n
muuttamisesta

Kun en aikanaan ehtinyt asiassa kuultavaksi valiokunnan kokoukseen, on minua pyydetty

toimittamaan siitä kirjallinen lausunto.

Esityksessä ehdotetaan Pelastusopistosta säädettäväksi uusi laki, joka tulisi vuonna 1994

Pelastusopistosta säädetyn lain tilalle. Lain tarkoituksena on saattaa Pelastusopistoa koskevat

säännökset vastaamaan säädöstason kannalta uuden perustuslain vaatimuksia, kehittää opiston

opiskelijoiden asemaa koskevaa sääntelyä ja muutenkin ajanmukaistaa opiston toimintaa koskevia

säännöksiä. Tähän lakiehdotukseen liittyy myös ehdotus suppeaksi muutokseksi pelastuslakiin

Esityksen perusteluihin sisältyy ehdotusten suhdetta perustuslakiin ja säätämisjärjestystä koskeva

jakso. Lakiehdotukset ja esitetyt säätämisjärjestysperustelut eivät nähdäkseni anna aihetta

periaatteellisiin tai muuten yleisiin huomautuksiin. Pidän kuitenkin tarpeellisena kiinnittää

huomiota joihinkin ehdotusten yksityiskohtiin.

1. lakiehdotus (Laki Pelastusopistosta)

4 §. Säännöksen mukaan asiat Pelastusopistossa ratkaisee yleensä rehtori. Työjärjestyksellä

voidaan kuitenkin asioita osoittaa opiston muun virkamiehen ratkaistavaksi lukuun ottamatta

asioita, jotka on laissa nimenomaisesti osoitettu rehtorin ratkaistavaksi. Säännöksen viimeisen

momentin mukaan asiat "ratkaistaan esittelystä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä."

Perusteluissa tätä kohtaa perustellaan vain toteamuksella "selkeyden vuoksi".

Päätöksentekomenettelyä koskevat järjestelyt saattavat työjärjestyksestä riippuvaisiksi

jätettyinäkin muodostua täysin asianmukaisiksi. Esittelymenettelyn käyttö ei kuitenkaan ole vain

teknissävyinen tarkoituksenmukaisuuskysymys, joka ongelmitta sopii



järjestettäväksi/poissuljettavaksi työjärjestyksen tasolla. Esittelymenettelyn käyttäminen on myös

oikeusturvaa koskeva kysymys, ei vähiten esittelijän suoraan perustuslakiin nojaavan (PL 118,2 §)

vastuullisuuden vuoksi. Opistossa tullaan selvästikin tekemään päätöksiä, jotka koskevat yksilön

oikeusturvaa, esimerkiksi opiskelijan oikeuksia koskevissa asioissa. Tähän nähden ei

päätöksenteossa noudatettavaa menettelyä pitäisi jättää laissa sillä tavoin avoimeksi ja niin pitkälle

viedyn delegoinnin varaan, että työjärjestyksen tasoisella määräyksellä voidaan esittelymenettely

sulkea pois, vieläpä ilman että lakiteksti sisältää tässä kohden minkäänlaista ohjausta.

Jonkinlaisena vertailukohteena voidaan mainita, että valtioneuvoston toiminnassa on pidetty

tarpeellisena antaa asetuksen tasolla seuraava säännös velvollisuudesta käyttää esittelymenettelyä

(VNOS 38 §):

"Asia ratkaistaan ministeriössä virkamiehen esittelystä, jollei asia koske ainoastaan
rekisteröinti- tai kirjaamistoimenpidettä. Palvelussuhdetta koskevia asioita lukuun ottamatta
esittelyä ei kuitenkaan tarvita asioissa, jotka koskevat ministeriön sisäistä henkilöstö- tai
taloushallintoa."

6 §. Säännös koskee oikaisu- ja kurinpitolautakuntaa. Lautakunnan tehtävät ovat sellaisia, että sen

jäsenten täytynee ilman erillistä säännöstäkin katsoa toimivan virkavastuulla. Näyttäisi kuitenkin

asianmukaiselta, että säännöksessä todettaisiin lautakunnan jäsenten toimivan virkavastuulla -

siihenkin nähden, että lautakunnan jäseniksi voidaan ilmeisesti määrätä myös henkilöitä, jotka

eivät ole virkasuhteessa.

24 §. Säännös koskee päihdetestausta. Kuten valiokunta on esim. poliisikoulutusta koskeneessa

lausunnossaan 28/04 vp todennut, päihdetesteihin velvoittaminen merkitsee puuttumista PL 10

§:ssä tarkoitettuun yksityiselämän suojaan ja PL 7 §:ssä turvattuun henkilökohtaiseen

koskemattomuuteen. Nähdäkseni ne perusteet, joita tässä voidaan esittää testausten järjestämiselle,

ovat merkittävällä tavalla rinnastettavissa esim. juuri poliisikoulutuksen yhteydessä esitettyihin

perusteisiin. Säännös ei sen vuoksi ole pääsisällöltään ongelmallinen perusoikeussuojan kannalta.

Säännöksen soveltamisala saattaa kuitenkin olla ongelmallisen laaja. Testaus voidaan säännöksen

mukaan ulottaa opiston "opiskelijoihin." En tiedä keihin kaikkiin tämän "opiskelija"- määrittelyn

on ajateltu ulottuvan. Lain 4 luku, johon säännös kuuluu, koskee otsakkeensa mukaan opiskelijan

oikeuksia ja velvollisuuksia. Luvussa olevan 23 §:n mukaan opiskelijoihin näyttäisi kuuluvan

myös lain 13 §:ssä tarkoitetun muun koulutuksen saajia. Minusta ei näytä mitenkään selvältä, että

kaikkia 13 §:ssä tarkoitettuja Pelastusopiston koulutuksen saajia olisi syytä pitää toiminnassaan

sillä tavoin välittömästi ja merkittävästi yleisen tai yksityisen turvallisuuden kanssa tekemisissä

olevina, että heidät voitaisiin tällä perusteella velvoittaa alistumaan päihdetesteihin.



28 §. Säännös koskee opiskeluoikeuden menettämistä. Säännöksen 1 momentin 1) kohdan mukaan

opiskelija voi menettää opiskeluoikeuden mm. sillä perusteella , että hän on opistoon pyrkiessään

antanut " vääriä tai harhaanjohtavia tietoja". Kohdan sanamuoto on sellainen, että kohdan lopun

lisävaatimus "joka olisi voinut estää opiskelijaksi valitsemisen" ei koske tätä tietojen antamista. Jo

saadun opiskeluoikeuden menetys on yksilön oikeuksien kannalta merkittävä menetys. Siihen

nähden ei mielestäni ole asianmukaista (suhteellisuusperiaatteen mukaista) , että periaatteessa

mikä tahansa väärä tieto voisi säännöksen mukaan johtaa oikeuden menetykseen. Nähdäkseni

säännöksen muotoilua pitäisi korjata niin, että vain merkittävät - ja opiskelijan vastuulle jäävät -

virheet voisivat tässä johtaa opiskeluoikeuden menetykseen.

30 §. Säännös koskee kurinpitorangaistusta. Säännöksen 1 momentin viimeisen virkkeen mukaan

opiston asuntolaa koskevan järjestyssäännön määräyksiä rikkonut voi menettää asumisoikeutensa

opiston asuntolassa määräajaksi tai kokonaan. Asumisoikeus on yksilön oikeuksien kannalta

merkittävä oikeus. Tätä kannalta ei ole asianmukaista (suhteellisuusperiaatteen mukaista), että

asumisoikeuden menetykseen voi säännöksen mukaan johtaa minkälainen tahansa

järjestyssäännön määräyksen rikkominen. (Momentin edellisen virkkeen "rikkomuksen

vakavuudesta riippuen" ei ulotu momentin viimeiseen virkkeeseen.) Nähdäkseni kohdan

muotoilua pitäisi korjata siihen tapaan, että vain merkittävät ja/tai toistuvat rikkomukset voivat

johtaa oikeuden menetykseen.

33 §. Säännös koskee Pelastusopiston järjestyssääntöä. Viitaten siihen, mitä

perustuslakivaliokunta lausui poliisiopetusta koskevassa em. lausunnossaan pevl 28/04 vp, ei

sinänsä ole estettä sille , että tavallisessa laissa annetaan valtuus tämänkaltaisen järjestyssäännön

antamiseen. Järjestyssäännön antamista koskevat kuitenkin em. lausunnossa viitatut rajoitukset ( ei

perusoikeuksien rajoittamiseen tai yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien säätelyyn). Tässäkin voi

olla merkitystä myös valiokunnan tuolloin esittämällä huomautuksella, jonka mukaan

järjestyssäännön antamisvaltuuden nojalla ei voitu antaa määräyksiä esim. oppilaan

velvollisuuksista käyttää virkapukua tai huolehtia oppilaitoksen päivystystehtävistä, ellei näiden

velvollisuuksien perusteista ollut säännöksiä muualla laissa.

39 §. Säännös koskee tarkempien säännösten antamisvaltaa. Säännöksen mukaan

tarkempia säännöksiä lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa valtioneuvoston

asetuksella. Perusteluissa on todettu vain, että lakiin ehdotetaan otettavaksi

"tavanomainen säännös" oikeudesta antaa tarvittaessa tarkempia säännöksiä lain

täytäntöönpanosta. Näyttää siltä, että se tavanomaisuus, mihin tässä ollaan viittaamassa ,



on ajalta ennen uuden perustuslain ja erityisesti sen 80 §:n säännöksiä. Minusta vanhan

tavan mukainen aivan yleiseksi kirjoitettu valtuus antaa tarkempia säännöksiä lain

täytäntöönpanosta ei enää vastaa PL 80 §:n tarkoitusta eikä myöskään oikein sitä

huomiota, jota perustuslakivaliokunnan    käytännössä    on    kiinnitetty

asetuksenantovaltuutusten sisältöön. Tarpeelliseksi katsotut valtuutukset säännösten antamiseen

asetuksella pitäisi nähdäkseni kirjoittaa lakiin sellaisella konkreettisuudella kuin valiokunnan

käytännössä on yleensä pidetty tarpeellisena.

2. lakiehdotus (pelastuslain muutos)

Lakiehdotus koskee lain 15 §:n muuttamista. Säännöksen 2 momentin alun mukaan

sisäasiainministeriö voi valtuuttaa myös muun kuin Pelastusopiston antamaan pelastusalan

ammatillista peruskoulutusta. Näin valtuutetun oppilaitoksen henkilöstön kelpoisuudesta,

oppilaitoksen antamasta koulutuksesta, opetuksesta ja tutkinnoista samoin kuin opiskelijan

oikeuksista ja velvollisuuksista on voimassa soveltuvin osin, mitä Pelastusopistosta annetussa

laissa ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään. Tällaista "soveltuvin osin"-

formulan kautta tapahtuvaa sääntelyä voidaan tässä ehkä pitää riittävän konkreettisena ja tarkkana,

vaikka voidaan hyvin kyllä kysyä, muodostuuko opiskelijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista

säätäminen tätä kautta riittävän yksiselitteiseksi.

Vielä ongelmallisempi tässä suhteessa on mielestäni kuitenkin saman 2 momentin toiseksi

viimeinen virke, jonka mukaan valtuutettu oppilaitos asettaa oikaisu- ja kurinpitolautakunnan,

"johon sovelletaan soveltuvin osin Pelastusopiston oikaisu- ja kurinpitolautakuntaa koskevia

säännöksiä." En tunne kenttää enkä sen vuoksi pysty arvioimaan, kuinka ongelmitta ja ohjaavasti

lautakunnan asettamista ja siihen tulevia jäseniä koskevat 1. lakiehdotuksen 6 §:n säännökset

soveltuvat sellaisiin laitoksiin, joihin pelastusalan ammatillista peruskoulutusta voitaisiin osoittaa.

Vielä arveluttavampaa voi kuitenkin olla se, että opiskelijoiden oikeusturvaa ja oikeusturvan

saamismenettelyä koskevat normit jäävät näissä valtuutettujen oppilaitosten tilanteissa tällaisen

"soveltuvin osin "-säätelyn varaan. Yksilön oikeusturvaa koskevassa säätelyssä ei mielestäni

pitäisi olla näin väljästä "soveltuvin osin"-linkistä aiheutuvaa joustavuutta/epävarmuutta.

Säätelyyn näyttää tässä kohden sisältyvän myös se epätarkkuus, että muotoilu "oikaisu-ja

kurinpitolautakuntaa koskevia säännöksiä" ei osoita selvällä tavalla edes sitä, että myös

oikeusturvan hankkimismenettelyä koskevia säännöksiä on tarkoitettu näin sovellettavaksi.

Nähdäkseni säännöstä olisi syytä tarkentaa (jolloin myös säännöksen viimeisessä virkkeessä

olevan asetuksenantovaltuutuksen viittaus "tarkempiin" säännöksiin saisi enemmän sisältöä).



PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
LAUSUNTO /2006 vp

Hallituksen esitys laeiksi Pelastusopistosta ja
pelastuslain 15 §:n muuttamisesta

Hallintovaliokunnalle

JOHDANTO
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Eduskunta on 7 päivänä helmikuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen laeiksi Pe-

lastusopistosta ja pelastuslain 15 §:n muuttamisesta (HE 222/2005 vp) valmistelevasti

käsiteltäväksi hallintovaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on

annettava asiasta lausunto hallintovaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- lainsäädäntöneuvos Mika Kättö, sisäasiainministeriö

- hallitusneuvos Paulina Tallroth ja lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö.

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

professori Mikael Hiden

professori Olli Mäenpää

professori Martin Scheinin.

PeVL /2006 vp — HE 222/2005 vp



HE 222/2005 vp Versio 0.1

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Pelastusopistosta, joka korvaa vuoden

1995 alussa voimaan tulleen lain Pelastusopistosta. Esityksen tavoitteena on uudistaa

Pelastusopistoa koskevat säännökset siten, että säädöstaso vastaa perustuslaissa asetet-

tuja vaatimuksia. Pelastusopiston opiskelijoiden oikeusturvan parantamiseksi opiskeli-

joiden oikeuksista ja velvollisuuksista ehdotetaan säädettäväksi lain tasolla nykyistä

kattavammin, tarkemmin ja täsmällisemmin. Esitys sisältää ehdotuksen laiksi pelastus-

lain 15 §:n muuttamisesta siten, että säännöksessä otetaan huomioon ehdotettu uusi laki

Pelastusopistoista. ___....... __________________________

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2006.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa pohditaan ehdotettuja päihdetestaussään-

nöksiä perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaisen yksityiselämän ja henkilötietojen suojan

sekä perustuslain 7 §:n mukaisen henkilökohtaisen vapauden kannalta. Ehdotettuja

kurinpitorangaistuksia taas arvioidaan perustuslain 8 §:n mukaisen laillisuusperiaatteen

näkökulmasta ja opiston järjestyssääntöjä perustuslain 80 §:n mukaisen lainsäädäntövallan

siirtämistä koskevan säännöksen valossa. Esityksen mukaan lakiehdotukset voitaneen

käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Koska esitys sisältää useita opiskelijoiden

oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä perusoikeudellisia kysymyksiä, pidetään suotavana,

että esityksestä pyydetään perustuslakivaliokunnan lausunto.
VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Opetuskieli

Pelastusopiston opetuskieli on ehdotuksen 7 §:n 1 momentin mukaan suomi. Opetusta

annetaan myös ruotsin kielellä ja tarvittaessa muullakin kielellä. Opiskelija voi 2 mo-

mentin perusteella käyttää opiskelijavalinnassa ja kokeissa joko suomen tai ruotsin kieltä.

Esityksen perustelujen mukaan pelastusopisto järjestää ammatilliseen tutkintoon johtavaa

ja lakiehdotuksen 13 §:ssä tarkoitettua muutakin koulutusta tarpeen mukaan^ruot-

sinkielellä toteutettavina koulutusohjelmina ja kursseina. Perusteluista on pääteltävissä,
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että jos riittävä määrä ruotsinkielisiä tai muun kielisiä opiskelijoita tulee kursseille,

voidaan opetusta järjestää myös heidän äidinkielellään. Sen sijaan yksittäisellä opiske-

lijalla ei ole subjektiivista oikeutta vaatia opetusta ruotsin kielellä.

Perustuslain 17 §:n 2 momentin mukaan julkisen vallan on huolehdittava suomen-ja

ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten

perusteiden mukaan. Perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan säännöksellä olisi mer-

kitystä esimerkiksi yhteiskunnallisten palvelujen sekä koulu- ja muiden sivistysolojen

järjestämisessä (HE 309/1993 vp, s. 65).

Koska Pelastusopisto on valtakunnan ainoa alan tutkintoon johtava oppilaitos, on

opetuksessa syytä kiinnittää huomiota perustuslain 17 §:n mukaisten kielellisten oike-

uksien toteutumiseen.

Päihdetestaus

Pelastusopiston opiskelija on lakiehdotuksen 24 §:n 1 momentin perusteella velvollinen

opiston määräyksestä osallistumaan terveydenhuollon ammattihenkilön ja laboratorio-

henkilökunnan tekemään päihdetestiin, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on

päihtyneenä opiston järjestämässä käytännön työtehtävien harjoittelussa tai työpaikalla

tapahtuvassa harjoittelussa.

Sääntely on merkityksellistä perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvatun yksityis-

elämän suojan kannalta. Sillä puututaan myös perustuslain 7 §:ssä turvattuun henkilö-

kohtaiseen koskemattomuuteen ja rajoitetaan henkilön itsemääräämisoikeutta.

Perustuslakivaliokunta on poliisilakia ja yksityisyydensuojaa työelämässä koskevia

lakiehdotuksia käsitellessään katsonut, että huumetestaukselle on perusoikeusjärjestelmän

kannalta hyväksyttävät perusteet, jos on perusteltua aihetta epäillä opiskelijan esiintyvän

päihtyneenä koulutuksessa tai harjoitteluun liittyvässä työssä tai jos työtehtävä edellyttää

tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä tai työtehtävä

voi vaarantaa työntekijän tai jonkin toisen henkilön henkeä, terveyttä tai työturvallisuutta.

Tavoitteena on torjua opiskelijoiden ja työntekijöiden keskuudessa päihteiden käyttöä.

Kysymys on opiskelijoiden ja työntekijöiden sekä viime kädessä myös muiden

henkilöiden oikeuksien ja turvallisuuden suojaamisesta (PeVL 28/2004 vp, s. 3—4, PeVL



Pe VL /2006 vp — HE 222/2005 vp
3

10/2004 vp, s. 2/II). Perustuslakivaliokunnan arvion mukaan sääntely täyttää

perusoikeusrajoituksille asetettavat täsmällisyyden ja tarkkarajaisuu-den vaatimukset.

Opiskeluoikeuden menettäminen ja kurinpitorangaistus

Opiskelija voi menettää opiskeluoikeutensa 1. lakiehdotuksen 28 §:n 1 momentin 1 koh-

dan perusteella, jos hän on antanut Pelastusopistoon pyrkiessään vääriä tai harhaanjohtavia

tietoja taikka salannut sellaisen itseään koskevan seikan, joka olisi voinut estää

opiskelijaksi valinnan. Sääntelyssä näyttää tapahtuneen kielellinen kömmähdys, koska

sivulause "joka olisi voinut estaa opiskelijaksi valinnan" koskee vain salaamista, mutta ei

vääriä tai harhaanjohtavia tietoja. Sääntely vaikuttaa kohtuuttoman ankaralta, koska

opiskelija voi menettää opiskeluoikeutensa vähäisenkin väärän tai harhaanjohtavan tiedon

kuten virheellisen osoitetiedon tms. perusteella. Valiokunnan mielestä sääntelyä on

tarpeen täsmentää oikeasuhtaisuuden vaatimuksia paremmin vastaavaksi (PeVL 19/2004

vp, s. 3—4, PeVL 16/2003 vp, s. 3/1, PeVL 12/2002 vp, s. 3—4).

Opiskelija voi 30 §:n 1 momentin nojalla menettää asumisoikeutensa opiston

asuntolassa määräajaksi tai kokonaan, jos hän on rikkonut opiston asuntolaa koskevia

järjestyssäännön määräyksiä. Tällainen kurinpitorangaistus on oikeasuhtaisuuden kannalta

arveluttava ottaen huomioon, että asumisoikeus on merkittävä yksilön oikeus. Va-

liokunnan mielestä säännöstä on syytä täsmentää esimerkiksi siten, että asumisoikeuden

menettäminen voi olla seurauksena vasta vakavista tai olennaisista järjestyssääntöjen

rikkomisesta eivätkä varoitukset tai huomautukset ole johtaneet toivottuun tulokseen

(PeVL 8/2006 vp, s. 3/II, PeVL 48/2005 vp, s. 2/1, PeVL 44/2004 vp, s. 2—3).

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen

lain säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä päivänä huhtikuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
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pj.    Kimmo Sasi /kok
vpj.  Arja Alho/sd
jäs.   Hannu Hoskonen /kesk

Roger Jansson Ix
Johannes Koskinen /sd
Irina Krohn /vihr
Annika Lapintie /vas
Outi Ojala /vas
Reino Ojala /sd
Klaus Pentti /kesk
Markku Rossi /kesk
Simo Rundgren /kesk
Arto Satonen /kok
Seppo Särkiniemi /kesk
Ilkka Taipale /sd Astrid
Thors k Jan Vapaavuori
/kok.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kalevi Laaksonen.


