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Uudenmaan liiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi 
pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien 
muuttamisesta 

Sisäministeriö on pyytänyt maakuntien liitoilta lausuntoa luonnoksesta 
hallituksen esitykseksi , jossa ehdotetaan muutettaviksi pelastuslakia, 
pelastusopistosta annettua lakia, palosuojelurahastolakia ja eräitä muita 
lakeja. Esityksellä tehtäisiin maakuntien perustamisesta sekä valtion lupa-, 
ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevasta 
lainsäädännöstä sekä valtioneuvoston asetuksen valtioneuvoston 
ohjesäännön muuttamisesta johtuvat muutokset pelastuslakiin, lakiin 
pelastusopistosta, palosuojelurahastolakiin ja eräisiin muihin lakeihin. 
Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta joko 
vuonna 2019 tai 2020. 

Koska hallituksen esityksen pohjalta on jokatapauksessa tarkoitus tehdä 
muutoksia pelastusopistosta annettuun lakiin, esittää Uudenmaan liitto 
seuraavien täydennysten tekemistä kyseiseen lakiin samassa yhteydessä ja 
lausuu seuraavasti. 

Uudenmaan liitto näkee, että huomioon ottaen maakunnan suuren 
väestömäärän ja pääkaupungin sijainnin sen alueella, alueella on 
välttämätöntä järjestää pelastajien ammattikou lutusta paikalliset 
erityisolosuhteet huomioon ottaen. Lisäksi koulutuksen volyymin tulee olla 
riittävää, jotta voidaan varmistaa työvoiman saatavuus, johon puolestaan 
vaikuttaa merkittävästi muun muassa korkeat asumisen kustannukset 
Uudellamaalla. 

Sisällöllisesti koulutuksen tulee käsittää pelastajien ammattikoulutuksen 
ohella myös vähintään terveydenhuollon lähihoitajakoulutuksen. Tavoitteena 
on turvata mahdollisuus siihen, että pelastustoimen henkilöstö voi jatkossakin 
toimia kiireellisissä ensihoito- ja ensivastetehtävissä. 
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Lisäksi pelastajien ammattikoulutus tulee voida rakentaa Uudellamaalla 
vastavuoroisuuden periaatteen mukaisesti siten, että ammattikoulutus ja 
pelastustoiminta voivat tukea toisiaan esimerkiksi työharjoittelun ja 
lomasijaisuuksien järjestämisessä. 
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Edellä mainittujen tavoitteiden toteutuminen voidaan taata ensinnäkin siten, 
että pelastajien ammattikoulutusta järjestetään Uudellamaalla osana 
maakunnan tulevan pelastuslaitoksen toimintaa. Toissijaisena vaihtoehtona 
on koulutuksen järjestäminen Uudenmaan pelastuslaitoksen ja 
Pelastusopiston välillä tehtävään sopimukseen perustuvan yhteistyön nojalla. 
Siinäkin tapauksessa edellytetään koulutuksen tosiasiallista järjestämistä 
nimenomaan Uudellamaalla, vaikka koulutuksen vastuullinen järjestäjä olisikin 
Pelastusopisto. 

Uudenmaan liitto katsoo välttämättömäksi , toteutetaanpa pelastajien 
ammattikoulutus kumman tahansa edellä mainitun vaihtoehdon perusteella, 
että koulutuksen järjestämisen perusteista on säädettävä lain tasolla . 
Parhaiten siihen soveltuisi Pelastusopistosta annettu laki , jota nyt lausunnoilla 
olevilla säännöksillä on tarkoitus muuttaa muutoinkin. Vain Uudellamaalla 
paikallisissa olosuhteissa tapahtuvalla koulutuksella voidaan turvata 
asianmukaiset pelastustoimen järjestämisen ja toteuttamisen edellytyksen 
tulevassa Uudenmaan maakunnan erityisolosuhteissa, joita vastaavia ei ole 
muualla maassa. 
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