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Laki
Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan Pelastusopistosta annetun lain (607/2006) 16 §:n 2 momentti ja 25 §:n 2 mo-

mentti sekä
muutetaan 12, 24, 30, 31 ja 35 § seuraavasti:

12 § 

Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Pelastusalan ammattikorkeakoulututkinnon tutkinnonanto-oikeus on Poliisiammatti-
korkeakoululla. Opiskelijat ovat Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoita. Pelastusopisto
valmistelee yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa opiskelijoiden valintaperus-
teet sekä opetussuunnitelman. Pelastusopisto järjestää opetussuunnitelman mukaista ope-
tusta Pelastusopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun keskenään sopimalla tavalla.

Pelastusalan ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijaan, joka osallistuu tutkintoon
kuuluvaan opetukseen Pelastusopistossa, sovelletaan 15 §:ää, 23 §:n 1 momenttia, 24 §:n
3 momenttia, 26 §:ää, 30 §:n 2 ja 5 momenttia sekä 33 ja 34 §:ää.

24 § 

Päihdetestaus

Pelastusopiston opiskelija on velvollinen opiston määräyksestä osallistumaan tervey-
denhuollon ammattihenkilön ja laboratoriohenkilökunnan tekemään päihdetestiin, jos on
perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on päihtyneenä opiston järjestämässä käytännön
työtehtävien harjoittelussa tai työpaikalla tapahtuvassa harjoittelussa. Terveydenhuollon
ammattihenkilö voi luovuttaa opistolle kirjallisen johtopäätöksen päihdetestistä. Päihde-
testissä saatu tieto on 25 §:ssä tarkoitettu terveydentilaa koskeva tieto.

Pelastusopisto vastaa 1 momentissa tarkoitetusta päihdetestauksesta aiheutuvista kus-
tannuksista.

Koulutusturvallisuuden ylläpitämiseksi Pelastusopisto voi asettaa 12 §:ssä tarkoitet-
tuun koulutukseen osallistumisen ehdoksi Pelastusopiston henkilöstön tai laillistetun ter-
veydenhuollon ammattihenkilön suorittaman opiskelijan nauttiman alkoholin tai muun
huumaavan aineen toteamiseksi tarvittavan kokeen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että
opiskelija osallistuu päihtyneenä koulutukseen taikka jos kysymys on koulutuksesta, jo-
hon osallistuminen päihtyneenä aiheuttaisi erityistä vaaraa hengelle tai terveydelle. Pelas-
tusopiston henkilöstöön kuuluva voi estää opiskelijan osallistumisen opetukseen, jos koe
osoittaa opiskelijan olevan alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena
taikka jos opiskelija kieltäytyy kokeesta.
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30 § 

Kurinpitorangaistus

Pelastusopiston ammatillisessa peruskoulutuksessa olevaa opiskelijaa, joka on toiminut
Pelastusopiston järjestyssäännön määräysten vastaisesti, harjoittanut opinnoissaan vilp-
piä, kieltäytynyt 24 §:ssä tarkoitetusta päihdetestauksesta tai antanut päihteiden väärin-
käyttöä osoittavan näytteen, voidaan rangaista rikkomuksen vakavuudesta riippuen joko
kirjallisella varoituksella tai erottamalla hänet enintään vuoden pituiseksi määräajaksi. 

Jos opiskelija on rikkonut Pelastusopiston asuntolaa koskevia järjestyssäännön määrä-
yksiä, häntä voidaan rangaista kirjallisella varoituksella. Vakavasta tai kirjallisen varoi-
tuksen jälkeen toistuvasta opiston asuntolaa koskevien järjestyssäännön määräysten rik-
komisesta opiskelija voidaan määrätä menettämään asumisoikeutensa opiston asuntolassa
määräajaksi tai kokonaan.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa olevalle opiskelijalle annettavasta varoituksesta
päättää Pelastusopiston rehtori ja määräaikaisesta erottamisesta oikaisu- ja kurinpitolauta-
kunta. Asumisoikeuden menettämisestä Pelastusopiston asuntolassa päättää opiston oikai-
su- ja kurinpitolautakunta. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden osalta kirjallisen varoituk-
sen antamisesta tai opiskelijan erottamisesta säädetään Poliisiammattikorkeakoulusta an-
netun lain (1164/2013) 40 §:ssä.

Edellä 13 §:ssä tarkoitettuun koulutukseen osallistuvan opiskelijan opiskelu kurssilla
voidaan keskeyttää tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa. Päätöksen
opiskelun keskeyttämisestä tekee Pelastusopiston rehtori.

Asumisoikeuden menettämistä koskevaan päätökseen on myös pelastusalan ammatti-
korkeakoulututkinnon opiskelijalla oikeus hakea muutosta valittamalla siten kuin 38 §:ssä
säädetään.

31 § 

Menettely kurinpitoasiassa ja opiskeluoikeutta koskevassa asiassa

Ennen kurinpitorangaistusta sekä opiskeluoikeuden menettämistä tai keskeyttämistä
koskevan päätöksen tekemistä päätöksen perusteena oleva asia, teko tai laiminlyönti on
yksilöitävä, opiskelijaa on kuultava sekä on hankittava tarpeellinen selvitys.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös voidaan panna muutoksenhausta huolimatta heti
täytäntöön, jollei Pelastusopisto tai hallinto-oikeus toisin määrää. Jos määräaikaista erot-
tamista taikka opiskeluoikeuden menettämistä tai keskeyttämistä koskeva päätös kumo-
taan, opiskelijalla on oikeus jatkaa myöhemmässä vastaavassa koulutuksessa, jollei hänel-
lä ole mahdollisuutta jatkaa siinä koulutuksessa, jota erottaminen, opiskeluoikeuden me-
nettäminen tai keskeyttäminen koski. Pelastusopisto päättää tällöin opiskelijan jo suorit-
tamien opintojen hyväksiluettavuudesta koulutusta jatkettaessa. Aikaa, jona opinnot ovat
keskeytyneinä, ei lueta opintojen enimmäisaikaan.

35 § 

Ammattikorkeakouluopetuksen rahoitus

Sisäministeriö päättää pelastusalan ammattikorkeakoulutukseen tarkoitettujen määrä-
rahojen käytöstä kuultuaan Pelastusopistoa, Poliisihallitusta ja Poliisiammattikorkea-
koulua.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Tämän lain tullessa voimaan ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa pelastustoimen

päällystön koulutuksessa olevalla opiskelijalla on oikeus heinäkuun 2023 loppuun saakka
jatkaa opintojaan ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinto tutkintonimikkeellä
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insinööri (AMK) Savonia-ammattikorkeakoulussa lain voimaan tullessa voimassa ollei-
den säännösten mukaisesti.

Ennen tämän lain voimaantuloa 12 §:n nojalla tehty Savonia-ammattikorkeakoulun ja
Pelastusopiston välinen sopimus lakkaa olemasta voimassa tämän lain tullessa voimaan.
Sopimusta sovelletaan kuitenkin niihin opiskelijoihin, jotka suorittavat pelastustoimen
päällystön koulutuksen loppuun Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoina.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2016

Tasavallan Presidentti
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