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PELASTUSTOIMEN TUTKINTOKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN HELSINGIN PELAS-
TUSKOULUN PÄÄTTYMISEN YHTEYDESSÄ 

Sisäministeriö huolehtii pelastustoimen kansallisista järjestelyistä. Sisäministeriö on käynnis-
tänyt pelastustoimen uudistamishankkeen vuonna 2015. Hanke päättyy vuoden 2018 lopus-
sa. Pelastustoimen uudistaminen jatkuu hankkeessa tuotettujen tietoaineistojen perusteella. 
Pelastustoimen uudistuksessa on tavoitteena tehokas kansallinen pelastustoimen järjestel-
mä. Pelastustointa kehitetään muuttuvan toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti, kansal-
liseen ja alueellisiin riskiarvioihin perustuen ja siten että kansallinen, alueellinen ja paikallinen 
palvelutaso on vaatimusten mukainen ja riittävä. 

Pelastuslain (379/2011) 55 §:n 1 momentin mukaan valtio huolehtii pelastustoimen ammatilli-
sesta koulutuksesta ja muusta pelastustoimeen liittyvästä koulutuksesta siten kuin Pelastus-
opistosta annetussa laissa (607/2006) säädetään. 

Pelastusalan koulutuksen kehittämishankkeen loppuraportin (Sisäministeriön julkaisu 8/2018) 
ja siitä saatujen lausuntojen perusteella sisäministeriö kehittää koulutusjärjestelmää. Pelas-
tustoimen koulutusjärjestelmää uudistetaan vastaamaan kansallisia tarpeita pelastustoimen 
uudistuksen yhteydessä. Pelastustoimen koulutuksen järjestäminen toteutetaan tarkoituk-
senmukaisesti ja kustannustehokkaasti. Sisäministeriö pitää seuraavia periaatteita lähtökoh-
tina pelastusalan koulutuksen kehittämiselle: 

 Sosiaali- ja terveysalan tutkinnon voi suorittaa joko yhteistyöoppilaitoksessa tai se to-
teutetaan oppisopimuskoulutuksena työnantajan ja oppilaitoksen välillä. Ensihoidon 
opetuksen osuus pelastajatutkinnosta tulee olla kokonaisuutena hyväksiluettavissa 
toisessa tutkinnossa. 

 Pelastusopiston tutkintokoulutukseen kuuluvan ensihoidon koulutuksen sisältö ja jak-
sottaminen opetusohjelmassa ratkaistaan koulutusuudistuksen yhteydessä siten, että 
opiskelijoiden käytettävyys ensihoitotehtävissä kesäsijaisina on mahdollista. 

 Pelastustoimen ammatillista tutkintokoulutusta kehitetään moduuliperustaisen mallin 
mukaisesti, siten, että siinä on perusosaamisen varmistama ydinosa, jota opiskelija 
täydentää erilaisilla osaamismoduuleilla.  

 Pelastusalan ammattilaisille säädetään täydennyskoulutusvelvoite ja sen toteuttami-
seksi kehitetään täydennyskoulutusjärjestelmä. Tavoitteena on, että täydennyskoulu-
tus voidaan suorittaa joustavasti työn ohessa käyttäen hyväksi pelastajien laajaa va-
rallaoloa. 

 Pelastajien koulutuksen monipuolisuutta ml. ensihoitovalmiuksien tasoa on tarpeen 
kehittää edelleen koko maassa pelastajien kohtaamien haasteiden muuttuessa. 

 Laadukkaan ja määrältään riittävän pelastustoimen tutkintokoulutuksen kehittäminen 
edellyttää, että koulutustoimintaan tarvittavat investoinnit opetukseen, kalustoon, har-
joitusalueisiin ja yhteistyöverkostoihin ovat riittävät.  

 Suomen kokoisessa maassa pelastajien peruskoulutus on parhaiten toteutettavissa 
yhtenä riittävän suurena kokonaisuutena, joka huomioi ja täyttää koko maan pelas-
tuslaitoksissa syntyviä tarpeita ja parhaita käytäntöjä sekä mahdollistaa koko henki-
löstölle yhdenmukaisen koulutusperustan. Uudenmaan alueen neljän pelastuslaitok-
sen peruskoulutustarpeiden eriyttäminen muusta maasta jakaisi käytettävissä olevat 
resurssit epätarkoituksenmukaisen pieniin osiin ja rikkoisi koulutusperustan yhden-
mukaisuuden. 

 Alueiden erityistarpeet on tärkeä huomioida työnantajien antamassa täydennyskoulu-
tuksessa.  
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 Maakuntauudistuksen myötä syntyvä Uudenmaan pelastuslaitos tulee olemaan 
Suomen suurin. Pelastuslaitokselle suunnitellaan myös valtakunnalliseen varautumi-
seen liittyviä tehtäviä, kuten valtakunnallisen tilannekeskuksen ylläpitäminen. Näin ol-
len on myös loogista, että Uudenmaalla tulee olemaan erityinen rooli erityisesti täy-
dennys- ja erikoistumiskoulutuksessa.  

 Sisäministeriö tukee suunnitelmaa, että nykyisestä Helsingin pelastuskoulun alaisuu-
dessa toimivasta osaamiskeskuksesta muodostettaisiin maakuntauudistuksen yhtey-
dessä Uudenmaan osaamiskeskus. Tätä keskusta voitaisiin myös valtiollisin toimin 
tukea tuottamaan esimerkiksi pelastusliikelaitoksen henkilöstön täydennys- ja erikois-
tumiskoulutusta sekä sopimuspalokuntien koulutuksen järjestämiseen liittyviä palve-
luita Uudenmaan tai soveltuvin osin valtakunnallisiin tarpeisiin.  

 Sisäministeriö sitoutuu seuraamaan jatkuvasti koulutuksen kehittämisen vaikutuksia 
koulutuksen laatuun ja pelastajien valtakunnalliseen saatavuuteen ja jatkokehittää 
järjestelmää tarpeen mukaan. Erityisesti huomioidaan kaksikielisten pelastajien saa-
tavuus.   
  


