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Kirjallinen kysymys ruotsinkielisen pelastusalan koulutuksen järjestämisestä Helsingissä
Eduskunnan puhemiehelle
Kuopion Pelastusopisto antaa pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutusta. Tällä hetkellä
tämä koulutus on ainoa valtion tukema pelastustoimen koulutus. Oppilaitoksen opetuskieli on
suomi, vaikka pelastusopistosta annetun lain mukaan sen tulisi antaa myös ruotsinkielistä opetusta.
Maamme kaksikielisillä alueilla ruotsinkielistä pelastusalan koulutusta on järjestetty vain kaksi
kertaa 2000-luvulla, viimeksi vuonna 2012.
Koska ruotsinkielistä koulutusta on järjestetty vain satunnaisesti, tällä hetkellä pelastustoimessa
on selvästi puutetta ruotsinkielisestä henkilöstöstä ja olemme pian hyvin haastavassa tilanteessa,
jos toimenpiteisiin ei ryhdytä. Asia on myös hyvin tärkeä Ahvenanmaalle, koska myös siellä tarvitaan ruotsin kielen taitoista koulutettua henkilöstöä. Koronapandemiasta johtuvat matkustusrajoitukset ovat entisestään vaikeuttaneet ahvenanmaalaisten mahdollisuuksia koulutuksen hankkimiseen Ruotsissa. Se, että ahvenanmaalaiset joutuvat hankkimaan pelastusalan koulutuksen
Ruotsista voidakseen toimia maamme rajojen sisäpuolella, ei kuitenkaan ole kestävä ratkaisu.
Tältä osin valtion on otettava nykyistä enemmän vastuuta.
Ruotsinkielistä henkilöstöä tarvitaan kaikissa pelastustoimen ammattiryhmissä, mutta tarve on
suurin pelastajan koulutuksen osalta.
Sisäministeriö asetti vuonna 2009 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää eri vaihtoehtoja ruotsinkielisen pelastusalan koulutuksen järjestämiseksi. Eräs työryhmän keskeisistä ehdotuksista
oli, että Pelastusopiston vastuulla olevaa ruotsinkielistä pelastusalan koulutusta järjestettäisiin
jatkossa säännöllisesti kolmen vuoden välein. Ehdotus ei kuitenkaan ole toteutunut, koska viimeisin koulutus järjestettiin vuonna 2012.
Helsingin Pelastuskoulu on osa pelastuslaitoksen osaamiskeskusta, ja siellä koulutetaan pelastajia ja paloesimiehiä Helsingin pelastuslaitoksen tarpeisiin. Pelastuskoulun opetussuunnitelma
noudattaa Pelastusopiston opetussuunnitelmaa täydennettynä pääkaupungin erityispiirteiden
opinnoilla.
Ruotsinkielisen pelastusalan koulutuksen järjestämiseen liittyvät ongelmat voitaisiin ratkaista siten, että vastuu ruotsinkielisen pelastusalan koulutuksen järjestämisestä annettaisiin lailla HelsinValmis
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gin Pelastuskoululle siten, että valtio samalla ottaisi vastuun ruotsinkielisen koulutuksen rahoittamisesta.
Tämä takaisi pelastustoimen kaksikielisen toiminnan jatkuvuuden.
Suomen kaksikielisillä alueilla on laajaa kiinnostusta ammattia kohtaan, mutta monet potentiaaliset pelastustoimen opiskelijat eivät kouluttaudu alalle kielen takia tai sitten he hankkivat koulutuksen Ruotsissa, vaikka Ruotsin pelastusalan koulutus ei vastaa Suomen pelastusalan koulutusta.
Ruotsinkielisen koulutuksen järjestäminen kaksikielisellä alueella, maantieteellisesti lähellä
suurta osaa maamme ruotsinkielistä väestöstä, lisäisi todennäköisesti myös ruotsinkielisten hakijoiden määrää koulutukseen, mikä myös helpottaisi monilla ruotsinkielistä ja kaksikielistä henkilöstöä tarvitsevilla seuduilla tällä hetkellä vallitsevaa resurssipulaa.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten hallitus varmistaa ruotsin kielen taitoisen pelastusalan henkilöstön riittävyyden
Suomessa ja
harkitseeko hallitus ruotsinkielisen koulutuksen koulutusvastuun siirtämistä Kuopion Pelastusopistolta Helsingin Pelastuskoululle alan ruotsinkielisen koulutuksen turvaamiseksi
käytännössä?
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