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§ 465
Valtuutettu Eveliina Heinäluoman toivomusponsi Helsingin pelas-
tuskoulutuksen tilanteen seuraamisesta ja pelastuskoulun lakkaut-
tamisen vaikutusten arvioimisesta

HEL 2018-007305 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
20.6.2018 hyväksymän toivomusponnen (Eveliina Heinäluoma) johdos-
ta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle 
sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Heinäluoma Eveliina, toivomusponsi, Kvsto 20.6.2018 asia 4
2 Pelastuslaitoksen lausunto 30.1.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Ponnen ehdottaja

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 20.6.2018 arviointikertomusta kaupunginvaltuusto hy-
väksyi samalla seuraavan toivomusponnen: "Hyväksyessään arviointi-
kertomuksen valtuusto edellyttää, että kaupunki seuraa Uudenmaan 
pelastuskoulutuksen tilannetta ja arvioi Helsingin pelastuskoulun epä-
selvän tilanteen vaikutuksia Helsingin pelastuslaitoksen toimintaan". 

Sisäministeriö päätti 16.11.2018 kumota Helsingin kaupungin pelastus-
koululle myönnetyn oikeuden antaa pelastusalan ammatillista perus-
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koulutusta. Vuodesta 2021 alkaen kaikki Suomen pelastajat peruskou-
lutetaan Kuopion pelastusopistossa. Helsingin pelastuskoulu hoitaa 
loppuun tällä hetkellä käynnissä olevan pelastaja- ja alipäällystökoulu-
tuksen sekä hakuvaiheessa olevan, syksyllä 2019 käynnistyvän pelas-
tajakoulutuksen. Näissä koulutusohjelmissa opiskelevat voivat suorittaa 
opintonsa loppuun Helsingissä siten, että he valmistuvat viimeistään 
vuoden 2021 aikana. 

Sisäministeriön ratkaisu ei tue Helsingin ja pääkaupunkiseudun pelas-
tustoimen tarpeita. Pelastuslaitos seuraa pelastuskoulun lakkauttamis-
päätöksen vaikutuksia ja täsmentää siirtymäkauden aikana vaikutusar-
viointia. 

Helsingin pelastuskoululla on vahva kytkentä pelastuslaitoksen ensihoi-
topalvelun tuotantostrategiaan. Helsingin pelastuslaitoksen strategian 
mukaan kaikki pelastajat ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Mi-
käli Kuopion pelastusopiston pelastajatutkinnon koulutusohjelmassa 
ensihoitokoulutuksen hyväksiluettavuus ei ole pelastuskoulun tasolla, 
vaikutukset ovat pelastuslaitoksen suorituskykyä merkittävästi heiken-
täviä. Helsingin Pelastuskoulun lakkauttaminen ja sen seurauksena 
Helsingin ensihoidon koulutuskytkennän katkeaminen aiheuttaa pi-
demmällä aikavälillä uhkan ensihoitopalvelun siirtymiseen pois pelas-
tuslaitoksen tuotantovastuulta. Tämä olisi Helsingin turvallisuuden kan-
nalta haitallista. 

Kuopion pelastusopisto ei nykyisellä toimintatavallaan kykene tarjoa-
maan Helsingin pelastuskouluun verrattavaa ensihoitokoulutusta. Hel-
singin pelastuslaitoksen toiminnan kannalta on erityisen tärkeää, että 
pelastajakoulutukseen sisältyvän ensihoitokoulutuksen hyväksiluetta-
vuus säilyy samalla tasolla myös jatkossa. Muutoin terveydenhuoltoa-
setuksen mukaisen pätevyyden hankkiminen uusille pelastajille vaikeu-
tuu merkittävästi. 

Helsingin pormestari ja kansliapäällikkö ovat yhteydessä uuteen sisä-
ministeriin Helsingin kaupungin pelastuskoulun toimilupien jatkamisek-
si. Päätös peruuttaa pelastuskoulun toimiluvat tulee kumota ja myöntää 
pelastuskoululle oikeus jatkaa pelastusalan ammatillisen koulutuksen 
järjestämistä. 

Helsingin pelastuslaitos seuraa aktiivisesti pelastuskoulutuksen tilan-
netta ja arvioi lakkauttamisen vaikutuksia pelastuslaitoksen toimintaan 
ja suorituskykyyn.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n 4 momentin mukaan kaupunginhalli-
tuksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomus-
ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua 
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ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille 
valtuutetuille. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Heinäluoma Eveliina, toivomusponsi, Kvsto 20.6.2018 asia 4
2 Pelastuslaitoksen lausunto 30.1.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Ponnen ehdottaja

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto


