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Aihe: Hallintovaliokunta perjantai 28.09.2018 klo 11:30 / HE 64/2018 vp / Asiantuntijapyyntö 
  
Asia: HE 64/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta  
 
Suomen Omakotiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
 
YLEISTÄ 
 
Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen 
edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 250 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyhdis-
tystä ja vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on 74.000 jäsentä. Oma-
kotiliitto on maamme 1,1 miljoonan pienkiinteistön omistajien ja 2,7 miljoonan asukkaan asialla. Lisäksi liitto 
ajaa maamme lähes 500.000 vapaa-ajan asunnon omistajien etua. 
 
 
ESITYKSEN SISÄLTÖ 
 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia siten, että alueen pelastustoimelta poistettaisiin velvoite 
huolehtia nuohouspalveluiden järjestämisestä alueellaan. Muutoksen myötä koko maassa siirryttäisiin nuo-
houspalveluiden vapaaseen tarjontaan. Muilta osin sääntely säilytettäisiin nykyisen lainsäädännön mukaise-
na, mutta sääntelyn selkeyttämiseksi tarkemmat säädökset on nostettu sisäministeriön asetuksesta pelastus-
lakiin, ja säännöksiä on yksinkertaistettu. 
 
Nuohoojalla säilytettäisiin nykyisen kaltainen ammattitutkintovaatimus. Tähän liittyen Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön valmistelemassa ammatillisen koulutuksen reformissa nuohoojan ja nuohoojamestarin koulutuksen 
rakennetta ollaan muuttamassa samanlaiseksi kuin muu ammatillinen koulutus.  
 
Sisäministeriö on asettamassa seurantaryhmän, jossa olisivat edustettuina nuohousala, viranomaiset ja kiin-
teistöalan toimijat. Seurantaryhmän keskeisenä tehtävänä olisi tuottaa ja arvioida tietoa lakimuutoksen toteu-
tumisesta ja vaikutuksista. Tietoja käytettäisiin tukemaan ja edistämään muun muassa yhteistä viestintää. 
 
 
HUOMIOT 
 
Omakotiliitto kannattaa esitystä pääsääntöisesti seuraavin huomioin. Nuohoustoiminnan lainsäädännössä 
tulee varmistaa koko maassa eri puolilla Suomea nuohouspalvelujen helppo saatavuus, kohtuuhintaisuus, 
korkea laatu ja paloturvallisuuden edistäminen.  
 
Nuohoojan ammattitutkintovaatimuksen säilyttäminen on keskeistä. Omakotiliitto esittää, että ammattitut-
kinnon tai ammattivaatimukset siirtymäsäännöksen perusteella täyttävistä nuohoojista säädetään 
ylläpidettäväksi julkista rekisteriä. Kiinteistönomistajan pitää voida varmistaa nuohoojan ammattipätevyys, 
ja näin taata turvallinen asiointi ammattitaitoisen nuohoojan kanssa. Koulutuksen uudistamistyössä tulee 
varmistaa ja seurata, että nuohoojia valmistuu riittävästi ammattiin nuohouspalveluiden saatavuuden takaa-
miseksi. 
 
Kun siirrytään esityksen mukaisesti nuohouspalveluiden vapaaseen tarjontaan, lainsäätäjien velvoite, seurata 
nuohouspalvelujen saatavuutta sekä hintakehitystä ja tarvittaessa reagoida kehitykseen, tulee varmistaa. 
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Omakotiliitto edellyttää, että Eduskunnan tulee seurata lain täytäntöönpanoa, nuohouspalvelujen hin-
tatason kohtuullisuutta ja nuohouspalveluiden saatavuutta. 
 
Uudistettava lainsäädäntö yhtenäistää nuohouskäytännön koko Suomessa. Jotta varmistetaan nuohouksen 
lainsäädännön mukainen toteutuminen, Omakotiliitto pitää tärkeänä pienkiinteistöjen omistajille annet-
tavaa neuvontaa ja esittää, että neuvontaan ja viestintään varataan resursseja. Omakotiliitto on omalta 
osaltaan valmis osallistumaan viestintä- ja neuvontatyöhön.  
 
 
kunnioittavasti  
 
Suomen Omakotiliitto ry 

 
Ari Rehnfors    Kaija Savolainen 
puheenjohtaja   toiminnanjohtaja 


