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TUTKIMUSONGELMAT:

12.5.2015

-

Millaista onnettomuuksien ehkäisyn osaamisen pelastuslaitoksilla eri tason
tehtävissä (miehistö, alipäällystö, päällystö) tulisi olla 2025?

-

Kuinka tämän osaamisen muodostumista ja kehittymistä tulee tukea
Pelastusopiston opetussuunnitelmissa ja täydennyskoulutustarjonnassa?

-

Millaista osaamista ja toimintatapoja Pelastusopiston onnettomuuksien
ehkäisyn tiimiltä vaaditaan, jotta voimme laadukkaasti jatkossakin tuottaa
tarvittavaa osaamista kentälle, mahdollisesti supistuvilla resursseilla?
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TAVOITTEET:
-

kartoittaa pelastustoimen (pelastuslaitosten) tarpeet onnettomuuksien ehkäisyn
osaamiselle tulevaisuudessa noin 10 vuoden tähtäimellä

-

selvittää Pelastusopiston tarpeet ja muutospaineet oe-tiimin opetukselle ja
osaamiselle pitkällä tähtäimellä
tarkastella ammattitutkintojemme (pelastaja-, alipäällystö- ja Amkpalopäällystötutkinto) opetussuunnitelmien onnettomuuksien ehkäisyn opetuksen
kehittämis- ja muutostarpeet tulevaisuudessa

-

-

12.5.2015

pyrkiä määrittelemään ”minimitasot” onnettomuuksien ehkäisyn osaamiselle
ammattiopetuksessamme (rajanveto ammattiopetus – täydennyskoulutus)
tarkastella täydennyskoulutustarjontamme ja avoimen Amk-opetuksen
kehittämistarve tulevaisuudessa
luoda em. selvitysten pohjalta tiimillemme ns. osaamisprofiilit ja määritellä tiimimme
jäsenten osaamistarpeet tulevaisuudessa
kartoittaa tiimimme nykyinen osaaminen ja kehittämistarpeet pitkällä aikavälillä
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OPINNÄYTETYÖN VIITEKEHYS, JANI JÄMSÄ
NYKYTILA, KOULUTUSTARVEANALYYSI JA OSAAMISTARVEKARTOITUS

Kentän selvitysten
analyysi
Kyselyt
Learning cafet
Alumnitoiminta?

PeO:

Kenttä:

Kenttä:

OE-osaamishankkeen 2014
tulokset ja
kehittämistarpeet

Turvallisuuspalvelut
(riskienhall.pääll.)
OPS-kyselyt ja
learning cafet
Kenttä:

Tutkimusyksikkö/

Jari Turusen YAMKopinnäytetyö

Kaukonen
Tutkimus Amk- ja Apopiskelijoiden
osaamisesta kentällä

-> pel.vir.om. rooli

PeO/OE-tiimi
- Opetus (OPS:it)

PeO:

- Osaaminen (opet)

Strategia ja talous
Muutostarpeet

- Toiminta (tiimi)

V. Siivosen
strateginen opetuksen
kehittämishanke

LEAN-mallin
sovellettavuus
OPS:eissa?
Opiskelijanäkökulma/OPS
Asiakasnäkökulma/Tk

OE-tiimi:

Osaamisen ennakointi
Toimintatutkimus
Sisällön analyysi
Tulevaisuusluotaus
(skenaariot)

Tehtävänkuvaukset
Osaamiskyselyt
Yksilöhaastattelut
Tiimin työpajat

OPS:ien,
avoimen Amk:n
ja TK-tarjonnan
kehittäminen /
tarvittavat
muutokset
(Pelastusala)

OE-tiimin
opettajien
osaamisen
kehittämissuunnitelma
2025

OE-tiimi 2025
-Toimintatavat
- Arjen ongelmat
-Johtaminen

(Pelastusopisto)

KEHITTÄMISSUUNNITELMAT

Osaamisprofiilit ja asenne
”Tavoitetehtävänkuvaukset”
Osaamiskartoitus
Osaamisen kehittäminen
Pedagogiset kehityskeskustelut

TUTKIMUSMENETELMISTÄ:
-

Soveltavaa empiiristä tutkimusta
Laadullinen tutkimusnäkökulma
Asiakaslähtöinen toimintatutkimus tiimissämme

-

Kirjallisuustutkimusta
Pelastuslaitokset osallistava seminaari / ryhmähaastattelut
Mahdollisesti kysely kentälle?
Onnettomuuksien ehkäisyn osaamishankkeen 2014 tulokset
Palotarkastustoiminnan kehittämishankkeen 2015 tulokset
Jari Turusen YAMK-opinnäytetyön 2015 tulokset
PeO / Strateginen opetuksen kehittämishanke 2015 tulokset
PeO:n T&K –yksikkö, Esko Kaukosen selvitys Amk- ja Ap-opiskelijoiden
osaaminen
PeO:n T&K –yksikön aiemmat kyselyt valmistuneille ja työnantajille
Oman tiimin työpajatyöskentely
osaamisprofiilit ja OPS:ien kehittäminen
Tiimin osaamistarvekysely ja yksilöhaastattelut
Tiimin työpajatyöskentely
osaamisstrategia ja osaamisen kehittämisen
suunnitelma
Muuta ?

12.5.2015
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HANKKEEN TUOTOKSET / KEHITTÄMINEN:

12.5.2015

-

Kehittämissuunnitelma tiimimme osaamisen ja toiminnan kehittämiseen
jatkossa

-

Kehittämissuunnitelmat ammattiopetuksemme opetussuunnitelmille
opintojaksoittain noin seuraavan 10 vuoden tarpeisiin

-

Kehittämissuunnitelma OE -täydennyskoulutustarjonnallemme

-

”Pilottimalli” Pelastusopiston tiimien osaamisen kartoittamiseen, case OEtiimin pohjalta

-

”Malli” tiimien pedagogisille kehityskeskusteluille osana opetuksen ja
osaamisen kehittämisen prosessia Pelastusopistolla.
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HANKKEEN AIKATAULU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12.5.2015

opinnäytetyön aihe valittu ja alustava suunnitelma palautettu 22.2.2015
opinnäytetyön ohjaaja (Kim Wrange) päätetty helmikuussa 2015
ohjauskeskustelu suunnitelmasta käyty ohjaajan kanssa 19.3.2015
opinnäytetyön sopimus laadittu ja allekirjoitettu 2.4.2015
lopullinen opinnäytetyön suunnitelma palautettu 30.4.2015 mennessä
opinnäytetyön suunnitelman esittelyseminaari 22.5.2015
tarvittaessa suunnitelman täsmennys/täydennys seminaarin jälkeen
työn teoriaan orientoituminen, aineiston keräys kesä-heinäkuu 2015
aineiston keräys jatkuu, teoriaosan kirjoittaminen elo-syyskuu 2015
kehittämishankeosuuden selvitysvaihe (aiemmat tutkimukset, pelastuslaitosten
seminaari, kyselyt ym.) syys-joulukuu 2015
selvitysaineisto ainakin pääosin kasassa vuodenvaihteessa 2015 – 2016
osaamisen kehittämisen osuuden työpajat, haastattelut tiimin kanssa tammimaaliskuu 2016
kehittämissuunnitelmien työstäminen helmi-huhtikuu 2016
opinnäytetyön raportti kielen tarkastuskunnossa huhtikuussa 2016
kielen tarkastus, korjaukset, kypsyysnäyte, (seminaari?), työn luovutus toukokuu
2016
opinnäytetyöprosessi valmis toukokuu 2016
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KIITOS !
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