
1 (2)

Päätös SM1830188
00.01.02.02

Luonnos SMDno-2018-1859

Kirkkokatu 12, Helsinki
PL 26, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde 0295 480 171 | kirjaamo@intermin.fi | www.intermin.fi

Helsingin kaupunki
Pelastuslaitos

Helsingin pelastuskoulu ; SM:n päätös

Taustaa

Sisäministeriö on 31. tammikuuta 1991 (322/719/91) tekemällään päätöksellä
hyväksynyt Helsingin kaupungin pelastuskoulun palo- ja pelastustoimesta
annetun lain (559/1975) 5 §:n 1 momentin mukaiseksi palo- ja pelastustoimen
koulutuslaitokseksi.

Päätöksen mukaan palolaitoksen koulutuskeskuksen järjestämä palomiehen
peruskurssi tuottaa palo- ja pelastustoimesta annetun asetuksen (1089/1975)
27 b §:n 2 momentin (569/1986) mukaisen päätoimiselta palomieheltä
vaadittavan kelpoisuuden.

Sisäministeriö on 30.maaliskuuta 1993 tekemällään päätöksellä (71/412-92)
päättänyt myöntää Helsingin kaupungin pelastuskoululle oikeuden järjestää
alipäällystökoulutusta kaupungin pelastuslaitoksen henkilöstötarpeen
tyydyttämiseksi.

Päätöksen mukaan koulutus rinnastetaan Valtion pelastusoppilaitoksissa
annettavaan alipäällystökoulutukseen, joka tuottaa palo- ja pelastustoimesta
annetun asetuksen (1089/1975) 27 b §:n 1 momentin (569/1986) mukaisen
kelpoisuuden.

Päätös

Sisäministeriö on tänään päättänyt kumota edellä mainitut päätökset, joilla
Helsingin kaupungin pelastuskoulu on hyväksytty antamaan pelastusalan
ammatillista peruskoulutusta.

Tämän päätöksen estämättä Helsingin kaupungin pelastuskoulu voi huolehtia
edellä tarkoitettujen päätösten nojalla pelastuskoulussa tällä hetkellä
käynnissä olevasta pelastaja- ja alipäällystökoulutuksesta sekä tällä hetkellä
hakuvaiheessa olevasta ja syksyllä 2019 käynnistyvästä pelastajakoulutuksesta
siten, että asianomaista tutkintoa opiskelevat voivat suorittaa
opintosuunnitelman mukaiset opintonsa päätökseen, kuitenkin viimeistään
vuoden 2021 aikana.

Perustelut

Pelastuslain (379/2011) 55 §:n 1 momentin mukaan valtio huolehtii
pelastustoimen ammatillisesta koulutuksesta ja muusta pelastustoimeen
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liittyvästä koulutuksesta. Sisäministeriö katsoo, että on yhteiskunnan
kokonaisedun kannalta toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua keskittää
pelastustoimen ammatillinen koulutus kokonaan Pelastusopiston vastuulle ja
tehtäväksi.

Sovelletut oikeusohjeet

Palo- ja pelastustoimesta annetun lain (559/1975) 5 §:n 1 momentin mukaan
palo- ja pelastushenkilöstön koulutuksesta huolehtii valtio.
Sisäasiainministeriö voi hyväksyä myös muun kuin valtion ylläpitämän
oppilaitoksen palo- ja pelastustoimen koulutuslaitokseksi.

Voimassa olevan pelastuslain (379/2011) 55 §:n 1 momentin mukaan valtio
huolehtii pelastustoimen ammatillisesta koulutuksesta ja muusta
pelastustoimeen liittyvästä koulutuksesta siten kuin pelastusopistosta
annetussa laissa (607/2006) säädetään. Pykälän 2 momentin mukaan
sisäministeriö voi hyväksyä myös muun julkisyhteisön ylläpitämän
oppilaitoksen kuin Pelastusopiston antamaan pelastusalan ammatillista
peruskoulutusta.

Valitusosoitus

Tästä päätöksestä saa valittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valitus
voidaan tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Valituskirjelmä
on toimitettava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamoon Unioninkatu 16,
00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta, yhteystiedot ja
valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan
muutoksen perusteet.

Sisäministeri Kai Mykkänen

Pelastusylijohtaja Janne Koivukoski

Automaattisesti päivittyvä allekirjoitusfraasi. Älä poista tätä kenttää, jos
allekirjoitat asiakirjan sähköisesti.

Jakelu Helsingin kaupunki, pelastuslaitos
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