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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi palo- ja pelastustoimesta 
annetun lain muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan kumotta
vaksi palo- ja pelastustoimesta annetussa laissa 
lähinnä kunnan päätoimiselle palo- ja pelastus
toimen henkilöstölle asetetut kelpoisuusehdot. 
Kelpoisuusehdoista säädettäisiin asetuksella, ku
ten yleensä on laita. Kelpoisuusvaatimukset olisi 
tarkoitus säilyttää pienehköjä korjauksia lukuun
ottamatta asiallisesti entisenlaisia, mutta niihin 
tehtäisiin paloalan ammattikoulutuksen uudista
misesta johtuvat tarpeelliset muutokset ja lisäyk
set. 

Voimassa olevan lain mukaan sisäasiainminis
teriölla on oikeus antaa tarkempia määräyksiä 

palokaluston maahantuonnista, kaupasta ja huol
losta. Lakia ehdotetaan täydennettäväksi niin, 
että näitä määräyksiä voitaisiin antaa myös sano
tunlaisen kaluston asennuksesta. Lisäksi ehdote
taan, että sisäasiainministeriö voisi antaa sille 
näiden määräysten noudattamisen toteamiseksi 
kuuluvien tarkastusten suorittamisen muullekin 
tähän tehtävään soveltuvalle, kuten erityiselle 
tarkastuslaitokselle tai järjestölle. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan pian sen jälkeen kun eduskunta on sen 
hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Henkilöstön kelpoisuusehdot 

Palo- ja pelastustoimesta annetun lain 13 ja 
50 §:ssä on säädetty palo- ja pelastustoimen hen
kilöstöitä vaadittavasta kelpoisuudesta. Laki on 
kelpoisuusehtoja koskeviha osiltaan ollut vaikea
selkoinen ja aiheuttanut tämän vuoksi kunnissa 
epätietoisuutta virkoja täytettäessä. Sisäasiainmi
nisteriö on vuoden 1985 aikana tehnyt päätök
sen, jonka mukaan paloalan ammattikoulutus 
nivelletään uudistuvaan keskiasteen koulutusjär
jestelmään siten, että alan koulutus järjestetään 
sisäasiainministeriön alaisuudessa keskiasteen tut
kintoihin pohjautuvana ammatillisena jatkokou
lutuksena. 
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Muutosehdotuksesta on pyydetty lausunto 
Suomen Kunnallisliitolta, Suomen Kaupunkilii
tolta, Suomen Palontorjuntaliitolta, Suomen Pa
lopäällystöliitolta ja pelastushallinnon koulutus
keskukselta ja lakiehdotuksen valmistelussa on 
lisäksi oltu yhteydessä sisäasiainministeriön lääni
ja kuntaosastoon. Lausunnonantajat ovat puolta
neet lakiehdotusta ja asetusluonnoksessa on otet
tu huomioon tehdyt korjausesitykset. 

Edellä mainituista syistä lain tarkistaminen on 
välttämätöntä. Viranhaltijoiden kelpoisuudesta 
säädetään yleensä asetuksella ja vain poikkeusta
pauksissa lailla. Kun mitkään erityiset syyt eivät 
puolla lakitasoisen säädöksen käyttämistä tässä 
tapauksessa, ehdotetaan, että päätoimiselta hen
kilöstöitä vaadittavasta kelpoisuudesta säädettäi
siin asetuksella ja sopimuspalokunnissa sammu
tus- ja pelastustyöhön osallistuvan vastaavan sivu-
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toimisen henkilöstön kelpoisuudesta määräisi tar
vittaessa sisäasiainministeriö. 

1.2. Asennusta koskevat määräykset Ja tarkas
tustoiminta 

Sisäasiainministeriö voi antaa tarkempia mää
räyksiä palo- ja pelastuskaluston maahantuonnis
ta, kaupasta ja huollosta sekä toimittaa määräys
ten noudattamisen toteamiseksi tarkastuksia. Jot
ta palo- ja pelastuskaluston laadusta ja toimivuu
desta voitaisiin riittävällä tavalla varmistua, olisi 
sanotunlaisia määräyksiä voitava antaa myös 
asennuksesta. Edelleen ehdotetaan lainkohtaa 
selvennettäväksi niin, että ministeriö voisi uskoa 
tarkastustehtävän suorittamisen muullekin tehtä
vään soveltuvalle, kuten esimerkiksi Suomen Pa-

lontorjuntaliitolle, erityiselle tarkastuslaitokselle 
tai paikalliselle viranomaiselle. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole välittömiä eikä välillisiä talou
dellisia vaikutuksia, eikä se aiheuta lisäkustan
nuksia. 

3. Voimaantulo 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
pian sen jälkeen, kun eduskunta on sen hyväksy
nyt. 

Edellä esitetyn petusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
palo- ja pelastustoimesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan palo- ja pelastustoimesta 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (559/75) 13 §:n 3-6 

momentti ja 50 §, 
näistä 13 §:n 3-6 momentti sellaisena kuin ne ovat 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetussa laissa 

(355/83), sekä 
muutetaan 13 §:n 2 momentti ja 51 §, 
sellaisina kuin ne ovat mainitussa 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetussa laissa, näin kuuluviksi: 

13 § 

Kunnan palo- ja pelastustoimen päätoimiselta 
henkilöstöitä vaadittavasta kelpoisuudesta sääde
tään asetuksella. Sopimuspalokunnan sammutus
ja pelastustyöhön osallistuvan ja puolivakinaisen 
palokunnan vastaavan sivutoimisen henkilöstön 
kelpoisuudesta määrää tarvittaessa sisäasiainmi-
nisteriö. 

51 § 
Sisäasiainministeriö voi antaa määräyksiä palo-
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ja pelastuskaluston sekä -välineistön laatuvaati
muksista, malleista, mitoista sekä sammutus- ja 
pelastustyötä helpottavista laitteista, kaluston, 
välineistön ja laitteiden valmistuksesta, maahan
tuonnista, kaupasta, asennuksesta, tarkastuksesta 
ja huollosta. Sisäasiainministeriö tai sen tähän 
tehtävään määräämä voi suorittaa määräysten 
noudattamisen toteamiseksi tarkastuksia. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri Kaisa RaatzktJinen 
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Liite 1 

Laki 
palo- ja pelastustoimesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan palo- ja pelastustoimesta 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (559/75) 13 §:n 3-6 

momentti ja 50 §, 
näistä 13 §:n 3-6 momentti sellaisena kuin ne ovat 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetussa laissa 

(355/83), sekä 
muutetaan 13 §:n 2 momentti ja 51 §, 
sellaisina kuin ne ovat mainitussa 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetussa laissa, näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

13§ 

Palopäällikön ja 1 momentissa tarkoitetun pää
toimisen päällystön, alipäällystön ja miehistön 
kelpoisuusehtona on valtion palo-opistossa suori
tettu asianomaista virkaa tai viranhaltijaryhmää 
vastaava tutkinto. 

Hälytysmestarin kelpoisuusehtona on valtion 
palo-opistossa suoritettu palomestarin tutkinto 
tai paloesimiehen tutkinto ja sen lisäksi virkaan 
soveltuva teknillisen koulun tutkinto. Hälytyspäi
vystäjällä tulee olla virkaan soveltuva koulutus. 

Jäljempänä 15 §:n 4 momentissa tarkoitetun 
sopimuspalokunnan palo- ja pelastustyöhön osal
listuvaan päällystöön kuuluvan tulee olla suorit
tanut valtion palo-opistossa vähintään tälle pääl
lystölle tarkoitettu kurssi. 

Palotarkastajan ja muun yksinomaan paloneh
käisytehtävissä toimivan henkilöstön kelpoisuu
sehtona on palo-opistosa suoritettu palopäällys
töitä vaadittava tai asianomaista virkaa vastaava 
tutkinto taikka palontorjuntakokemuksen lisäksi 
teknillisessä koulussa suoritettu talonrakennuksen 
opintosuunnan tutkinto. 

Piirinuohoojan tai vastavassa asemassa olevan 
nuohousesimiehen kelpoisuusehtona on nuohoo
jan ammattitutkinto. 

Kunnan palo- ja pelastustoimen päätoimiselta 
henkilöstöitä vaadittavasta kelpoisuudesta sääde
tään asetuksella. Sopimuspalokunnan sammutus
ja pelastustyöhön osallistuvan ja puolivakinaisen 
palokunnan vastaavan sivutoimisen henkilöstön 
kelpoisuudesta määrää tarvittaessa sisäasiainmi
nisteriö. 

51 § 
Sisäasiainministeriö voi antaa määräyksiä palo

ja pelastuskaluston sekä -välineistön laatuvaati
muksista, malleista, mitoista sekä sammutus- ja 
pelastustyötä helpottavista laitteista, kaluston, 

Sisäasiainministeriö voi antaa määräyksiä palo
ja pelastuskaluston sekä -välineistön laatuvaati
muksista, malleista, mitoista sekä sammutus- ja 
pelastustyötä helpottavista laitteista, kaluston, 
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Voimassa oleva laki 
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Ehdotus 

välineistön ja laitteiden valmistuksesta, maahan
tuonnista, kaupasta, tatkastuksesta ja huollosta 
sekä suorittaa määräysten noudattamisen totea
miseksi tarkastuksia. 

välineistön ja laitteiden valmistuksesta, maahan
tuonnista, kaupasta, asennuksesta, tarkastuksesta 
ja huollosta. Sisäasiainministeriö tai sen tähän 
tehtävään määräämä voi suorittaa määräysten 
noudattamisen toteamiseksi tarkastuksia. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 


