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1. Rehtorin katsaus vuoteen 2015
Vuosi 2015 jäänee monen mieleen vuotena, jolloin maahanmuuttajat löysivät syrjäisen, auvoisan
lintukotomme. Kilpailukyky, digiloikka, kestävyysvaje, leikkaukset, tehostaminen – nämäkin kovin
tutuiksi tulleita käsitteitä vuoden 2015 aikana hallituksen pyrkiessä avittamaan maan taloutta
nousuun. Yleisemmin maamme ja koko maailman tilanteesta tutut epävarmuus, jatkuvan muutoksen
alati kiihtyvä tahti ja uudet uhkakuvat leijuivat myös Pelastusopiston käytävillä ja Tulikukossa. Huolta
kannettiin sellaisistakin asioista, joihin meillä ei tosiasiallisesti ole vaikutusmahdollisuuksia.

Epävarmuutta oli omiaan ruokkimaan uusi organisaatio, jota Koulutus- ja opiskelijapalveluissa
valmisteltiin, ja johon liittyi myös henkilövaihdoksia ja muutoksia tehtäväkuvissa. Uuteen
toimintakulttuuriin siirtymistä tuettiin niin esimiehille kuin koko henkilöstölle järjestetyllä
koulutuksella. Paljon kysymyksiä herätti lisäksi päällystökoulutuksen järjestämisvastuun siirtoon
liittyvät asiat työryhmän tehdessä selvitystään asiassa. Runsaasti sitä taannoin lanseerattua
”pöhinää” oli ilmassa. Sitä toki yritettiin lieventää johdon aktiivisella tiedottamisella eri kanavien
kautta, useinkaan ei vaan ollut mitään uutta kerrottavaa ja viestinnän painopiste oli monesti
paikkansapitämättömien ”varmojen tietojen” taklaamisessa.

Kaikesta huolimatta Pelastusopistolla jatkettiin lakisääteisten tehtävien toteuttamista. Henkilöstölle
suuren suuri kiitos ammattimaisesta toiminnasta. Opiskelijapalautteet olivat edelleen hyvällä tasolla,
hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksen osalta jopa historian parhaita, suorastaan häkellyttäviä. Näin
meidän tulee jatkossakin toimia: ydintehtävämme on opiskelijoiden oppimisen tukeminen, teemme
ihan jokainen työtämme opiskelijoiden hyväksi. Paljon muitakin ilonaiheita meillä oli, kuten saamme
tulevilta sivuilta lukea. Hienoa, että olemme yhdessä viettäneet arkea ja juhlaa.

Vuosi 2015 on paketissa, numerot tilastoissa, tiedot arkistoissa. On siis aika katsoa tulevaisuuteen –
kaikista ajassa liikkuvista haasteista huolimatta toiveikkaasti.

Rehtori Mervi Parviainen luo kirjoituksessaan vielä kerran
katseen vuoteen 2015. Kuva: Kari Kumpulainen

"Henkilöstölle
suuren suuri

kiitos
ammattimaisesta

toiminnasta"

Mervi Parviainen
rehtori
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Lukuvuoden etapit – tapahtumia matkan varrelta

Tammikuu Kevätlukukausi avattiin 12.1.
Henkilökunnan tyhy-kuntopiiri käynnistyi 14.1.

Helmikuu Pelastusopiston Facebook-sivu julkaistiin 11.2. Samalla käynnistettiin
#mukaanlopppuharjoitukseen-kisa.
Pelastusopiston strategisen suunnittelun tuki -hankkeessa järjestettiin koko
henkilökunnalle Learning Cafe -työpajat 13.2.
Pelastusopiston neuvottelukunnalle asetettiin uusi kokoonpano.
Mediaseurannan osumatiedot alkoivat ilmestyä Petra-intranetissä.
Henkilökunnan JET-koulutus päättyi 28.2. (Johtamisen erikoisammattitutkinto).

Maaliskuu Toimintakertomus ja henkilöstötilinpäätös 2014 ilmestyivät.
Pelastusopiston tilatyöryhmän loppuraportti valmistui 13.3.

Huhtikuu Verkkosivujen käyttäjäkysely käynnistyi sähköisenä kyselytutkimuksena 21.4.

Toukokuu Pelastustoimen taskutilasto 2010-2014 julkaistiin.
Valtakunnallinen Nou Hätä! -kisa Pelastusopistolla 7.5. (järjestäjänä SPEK).
Varautumisyksikön vanhempi opettaja Markku Strömille myönnettiin
valtakunnallinen turvallisuuden tunnustuspalkinto.
Paikallinen sopimus henkilökunnan palkkauksen uusista suoritusarvioinnin
käsikirjoista.
Valmistuvien pelastajaopiskelijoiden onnettomuus- ja pelastustilanteiden
loppuharjoitus harjoitusalueella 25.-26.5. Mukana myös #mukaanloppu-
harjoitukseen -kisan voittajat (Facebook).
Kevätlukukauden päätösjuhlassa 29.5. valmistui yhteensä 89 tutkinto-
opiskelijaa. Illalla henkilökunnan tyhy-paikallisristeily.

Hankepäällikkö Vesa Siivonen vetämässä työryhmää
henkilökunnan Learning Cafe -tilaisuudessa 13.2.2015.

Hankkeessa Pelastusopiston
strategisen suunnittelun
tueksi järjestettiin
henkilökunnalle Learning
Cafe -tilaisuus 13.2.2015,
jossa aiheina olivat integroitu
opetussuunnitelma, opetus ja
oppiminen, osaaminen sekä
asiakkuus ja markkinat.
Hanke oli osa Pelastusopiston
osallistavaa strategia-
prosessia. Hankepäällikkönä
toimi yliopettaja Vesa
Siivonen.
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Elokuu Uusi koulutusjohtaja Minna Hirvonen valittiin virkaan 15.8. alkaen.
Syksy käynnistyi opetuksen kehittämisviikolla, jossa aiheena olivat
Pelastusopiston suunnitteilla oleva uusi strategia sekä opetuksen prosessit.
Syyslukukauden avajaisia vietettiin 10.8.

Syyskuu Henkilökunnalle Petra-intranetissä kysely, kartoitettiin toiveita työhyvinvointi-
toiminnalle.

Lokakuu Monipalosimulaattorin vihkiäiset järjestettiin harjoitusalueella 21.10.
Paloteatterin auditointiraportti valmistui.
Henkilökunnan tyhy-tapahtuma 30.10: Kuopion kaupunginteatteri Housut
pois -musikaali.

Marraskuu Henkilökunnan JET-projektitöiden tiivistelmistä valmistui julkaisu.
Tiimivalmennukset järjestettiin koko henkilökunnalle 20.11. Valmennuksella
valmistauduttiin 1.1.2016 voimaan tulevaan organisaatiomuutokseen.
Alkusammutus- ja hätäensiapukoulutukset järjestettiin henkilökunnalle.
VMBaro-työtyytyväisyyskyselyn vastausaika 23.11.-6.12.

Joulukuu Uudet roll-up -markkinointimateriaalit suunniteltiin ja hankittiin.
Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi varautumiskoulutusyksikön yliopettaja
Johanna Franzénille Viestinnän teko -kunniakirjan.
Facebookissa pelastajaopiskelijoiden vastine poliisin #taukojumppa-
haasteeseen keräsi valtavasti katsojia ja mediahuomiota.
Työturvallisuuden harjoitusalueen ensimmäisen harjoituskohteen
rakentaminen käynnistyi harjoitusalueella.
Valmistujaistilaisuus 18.12. Yhteensä 96 valmistunutta opiskelijaa.

Monipalosimulaattorin vihkiäisnauhaa leikkaamassa
maakuntajohtaja Jussi Huttunen sekä Pelastusopiston rehtori
Mervi Parviainen.

Monipalosimulaattorin
vihkiäisiä vietettiin harjoitus-
alueella 21.10.2015.
Juhlavieraat tutustuivat
simulaattorin tiloihin ja
käyttömahdollisuuksiin.
Lisäksi vieraille järjestettiin
sammutusnäytös.
Tilaisuuden juhlapuhujaksi oli
kutsuttu maakuntajohtaja
Jussi Huttunen.
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2. Henkilöstövoimavarat

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET

Pelastusopiston henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 130, joista Pelastusopistossa 103 ja
Kriisinhallintakeskuksessa 27 henkilöä. Henkilötyövuosia toteutui 130, joista Pelastusopistossa 102,8
ja Kriisinhallintakeskuksessa 27,3. Korkeakouluharjoittelijoita vuoden aikana oli kolme, kaikki
Kriisinhallintakeskuksessa.

Taulukko 1. Henkilötyövuosien määrä.

Vuosi Henkilötyövuosien määrä
Koulutus-

&opisk.pal.
Tutkimus
& kehitt.

Hallinto-
&tukipal.

Cmc Johto

Yht.
2012 71,94 7,1 20,86 26,72 5 131,62
2013 70,66 12,4 17,97 26,65 5 132,68
2014 69,73 11,81 19,20 22,81 5 128,55

2015* 70,19 9,86 20,3 27,28 2,4 130,03

*) 2015 luvut on saatu Kieku –järjestelmästä. Johdon osalta raportointi on muuttunut siten, että siinä ovat rehtorin lisäksi
turvallisuuskoordinaattori sekä määräaikainen hankepäällikkö. Muu johto on laskettu osaksi operatiivista toimintaa.

Kaavio 1. Henkilötyövuosien kehitys.

Pelastusopiston henkilötyövuoden hinta vuonna 2015 oli 62 456 €, joka nousi 0,3 % edellisvuodesta.
Valtionhallinnossa keskimääräinen henkilötyövuoden hinta oli 60 007 € (nousua edellisvuodesta
0,6 %).

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2012 2013 2014 2015*

Henkilötyövuodet

Koulutus ja opisk.palv.

Tutk.&kehit.

Hall.&tukip.

Cmc

Johto



 6 / 28

Vuonna 2015 osa-aikaisia työntekijöitä oli yhteensä kolme, joista kaksi oli opetushenkilöstöä ja yksi
henkilö tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut -yksikössä.

Pelastusopisto on miesvaltainen organisaatio. Varsinkin pelastustoiminnan opetuksessa vaaditaan
vahvaa pelastustoimen osaamista, mikä käytännössä tarkoittaa pelastusalan tutkinnon suorittamista
ja käytännön kokemusta pelastusalan tehtävistä. Naisten osuus Pelastusopiston henkilöstöstä on
pysynyt vertailuvuosien aikana samalla tasolla.

Kaavio 2. Henkilöstön määrä sukupuolittain.

Vuonna 2015 vakinaisen henkilöstön määrä hieman laski, kun taas määräaikaisten määrä nousi.
Tämä johtui mm. siitä, että eläköityvää henkilöstöä oli erityisen paljon, eläkkeelle jäi ennätykselliset
kuusi henkilöä.

Palkattomalla virkavapaalla oli vuoden lopussa yhteensä 14 henkilöä, joista neljä
siviilikriisinhallintatehtävissä ja yksi ”toiminta EU:ssa” -syyllä. Muun viran hoito oman viraston sisällä
oli palkattoman virkavapauden syynä neljässä tapauksessa.

Määräaikaisuudet on alla olevassa kaaviossa jaoteltu kahteen ryhmään sen perusteella, ovatko
määräaikaisuudet viran tai virkasuhteen sijaisuuksia vai valtion virkamieslain mukaisella perusteella
perustettuja määräaikaisuuksia, esim. tietyn ajankohdan kestävä projekti.
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Kaavio 3. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrän kehitys.

Pelastusopiston koko henkilöstön keski-ikä oli 47,2 vuotta (mukaan lukien määräaikaiset ja
harjoittelijat), joka on hieman yli koko valtion henkilöstön keski-iän (46,4 vuotta). Pelastusopistossa
työskenteli 2015 yhteensä neljä työntekijää, jotka olivat jo saavuttaneet laskennallisen 63 vuoden
eläköitymisiän. Tältä osin Pelastusopistolla annetaan edelleen suhteessa viraston henkilöstömäärään
vahva panos kansalliseen työurien pidentämisen kampanjaan. Pelastusopiston vakituisesta
henkilöstöstä suurin ikäryhmä (42 %) olivat 45-54 –vuotiaat.

Kaavio 4. Vakituisen henkilöstön ikärakenne (31.12.2015).

0

20

40

60

80

100

120

140

2011 2012 2013 2014 2015

96 98 104 106 100

15 8 8 4 8

27 33 26
17 22

Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä

Mä.aik. muu
syy

Mä.aik.
sijaisuus

Vakinainen

0

1

29

42

26

1

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-

Henkilöä lkm

Ik
äl

uo
ka

t

Vakituisen henkilöstön ikärakenne

Yhteensä

Koulutus&opis.pal.

Tutk.&kehitt.

Hall.&tukip.

Cmc



 8 / 28

Määräaikaisesta henkilöstöstä suurin ikäryhmä vuoden lopussa olivat 25-34 –vuotiaat, joita oli
kaikista määräaikaisista 45 % (14 henkilöä). Määräaikaisista työntekijöistä puolet oli
Kriisinhallintakeskuksella (15 henkilöä). Toiseksi eniten määräaikaisia työntekijöitä oli koulutus- ja
opiskelijapalveluissa, joissa määräaikaisia opettajia oli yhdeksän.

PYÖREITÄ VUOSIA JUHLINEET

Pelastusopistolla on tapana juhlistaa henkilökunnan 50- ja 60 -vuotispäiviä yhteisten kahvitilaisuuksien
merkeissä. Vuosi 2015 olikin yhtä juhlaa, vielä kerran onnittelut sankareille!

50-vuotispäivät: 60-vuotispäivät:
Opettaja Esa Kokko Opettaja Raine Luukkonen
Opettaja Rauno Miettinen Toimistovirkailija Sirpa Manunen
Turvallisuuskoordinaattori Petri Tikkanen Yliopettaja Pertti Tolonen

Opintosihteeri Airi Turtiainen

Kuvassa vasemmalta Airi Turtiainen, Sirpa Manunen, Raine Luukkonen, Rauno Miettinen, Esa Kokko,
Petri Tikkanen ja Pertti Tolonen.

PALVELUSVUODET JA KUNNIAMERKIT

Vuonna 2015 palkittiin jälleen kunniamerkein ja palvelusvuosilahjoin niitä pelastusopistolaisia, jotka
ovat omalla työllään saavuttaneet arvostusta Pelastusopiston ja sidosryhmien silmissä. Perusteluissa
mainitaan mm. tuloksellinen toiminta, laaja sidosryhmien luottamus sekä korkea palveluasenne.
Palkitsemiseen ovat vaikuttaneet myös hyvä kehittämisote sekä aktiivisuus soveltaa uusia, joskus
haasteellisiakin asioita etujoukoissa.
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Palvelusvuosilahjat jaettiin henkilökunnalle syyslukukauden päätösjuhlassa 18.12.2015.
20 vuotta palvelleet:
yliopettaja Ismo Huttu, opettaja Timo Loponen, opettaja Raine Luukkonen, kalustonhuoltaja
Kimmo Oravainen ja kalustomestari Tapani Saarela.
10 vuotta palvelleet:
kalustonhuoltaja Jarkko Ahonen, opettaja Ari Kivari, yliopettaja Jussi Korhonen, vanhempi
opettaja Timo Laatikainen ja opettaja Juha Ronkainen.

Kuvassa vasemmalta Juha Ronkainen, Raine Luukkonen, Jussi Korhonen, Timo Laatikainen, Ari Kivari,
Tapani Saarela, Kimmo Oravainen, Timo Loponen ja Ismo Huttu. Kuvasta puuttuu Jarkko Ahonen.

Vasemmalta Pirjo Paldanius, Matti Honkanen, Vesa Siivonen
ja Arja Eskelinen. Kuvasta puuttuvat suunnittelija Timo
Rissanen sekä CMC:n johtaja Jukka Tuononen.

Presidentin myöntämät
kunniamerkit jaettiin
päätösjuhlassa 29.5.2015:
Opintosihteeri Pirjo
Paldanius (Suomen Valkoisen
ruusun Ritarikunnan I luokan
mitali kultaristein). Yliopettaja
Matti Honkanen, vanhempi
opettaja Vesa Siivonen ja
suunnittelija Timo Rissanen
(Suomen Leijonan ritarikunnan
ansioristit). CMC:n johtaja
Jukka Tuononen sekä
kirjanpitäjä Arja Eskelinen
vastaanottivat virka-
ansiomerkit.
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Turvallisuuden tunnustuspalkinto
Pelastusopiston vanhempi opettaja Markku Ström palkittiin turvallisuuden
tunnustuspalkinnolla toukokuussa. Palkinto luovutettiin Sosiaali- ja terveysalan
turvallisuusfoorumissa Jyväskylässä. Strömin saaman palkinnon perusteina oli
ansiokas vuoropuhelun edistäminen turvallisuuden eri toimijoiden välillä.
Palkitsemisen taustalla oli palkintolautakunta, joka koostuu sosiaali- ja
terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kuntaliiton,
pelastustoimen, Suomen Palopäällystöliiton ja SPEK-ryhmän edustajista.

Viestinnän teko -kunniakirja
Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi vuoden 2015 Viestinnän teko -kunniakirjan Pelastusopiston
yliopettaja Johanna Franzénille. Kunniakirja myönnettiin aktiivisesta tämän päivän mediaympäristön
käyttömahdollisuuksien selvittämisestä häiriötilanneviestinnässä.

Pelastusopistolla vuonna 2015 määräaikaisena opettajana
työskennellyt Aki Kinnunen oli pidetty opettaja ja työkaveri.

Pelastusopiston oppilas-
yhdistyksen perinteinen
valinta "henkilökunnan
suosituimmaksi" kohdistui
vuonna 2015 opettaja Aki
Kinnuseen.
Aki oli kunniasta erittäin
otettu.
Valinta julkistettiin
syyslukukauden päätös-
juhlan stipendienjakotilai-
suudessa 18.12.2015.

Viestinnän teko -kunniakirja luovutettiin yliopettaja Franzénille
15.12.2015. Kuva: Aluehallintovirasto.

Viestinnän teko -kunnia-
kirjan perusteluissa
mainitaan, että Franzén vie
erittäin voimakkaasti
eteenpäin kuntien ja muiden
toimijoiden häiriötilanne-
viestinnän koulutusta ja
toteuttaa sitä hyvin määrä-
tietoisesti. Hän etsii aktiivi-
sesti keinoja sosiaalisen
median ja muun nykytekno-
logian hyödyntämisestä
häiriötilanneviestinnässä.
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3. Koulutus ja kehittyminen
Ammatillisen osaamisen kehittämisen lähtökohtana ovat Pelastusopiston tehtävät ja strategiset
tavoitteet, niihin liittyvät osaamistarpeet sekä työntekijöiden pitkän aikavälin
työllistymismahdollisuudet Pelastusopiston palveluksessa.

Vuonna 2015 Pelastusopistolla oli käynnissä osallistavan strategiatyön hanke, jonka tavoitteena oli
valmistella Pelastusopistolle uusi strategia kaudelle 2016-2020. Hankkeessa Pelastusopiston
strategisen suunnittelun tueksi järjestettiin henkilökunnalle Learning Cafe -tilaisuus 13.2.2015 (ks.
kuva s. 3), jonka neljä teemaa olivat 1. integroitu opetussuunnitelma, 2. opetus ja oppiminen, 3.
osaaminen sekä 4. asiakkuus ja markkinat. Tukihankkeen päällikkönä toimi yliopettaja Vesa Siivonen.

Osallistava strategiaprosessi nytkähti eteenpäin elokuun kehittämisviikolla, jonka ensimmäinen päivä
on aina koulutus- ja yhteistyöpäivä koko henkilökunnalle. Johtoryhmäläiset vetivät henkilökunnalle
ryhmäkeskusteluja siitä, millaisena henkilöstö näkee toimintaympäristömme ja mitä meidän tulisi
tulevaisuudessa kehittää, parantaa, lisätä, vähentää tai mistä olisi luovuttava. Tuotoksista
johtoryhmä seuloi ja jatkojalosti tulevan strategiakauden teemoja ja kärkihankkeita. Strategialuonnos
kiersi eri yksiköissä kommenteilla loppuvuodesta, valmis strategia hyväksyttiin vuodenvaihteen
jälkeen tammikuussa 2016. Elokuun kehittämisviikolla päästiin lisäksi haistelemaan tulevaisuuden
tuulia, kun Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kehitysjohtaja Olli Hietanen kävi
innostamassa henkilökuntaa strategian visiointiin luennoiden tulevaisuusajattelusta, megatrendeistä
sekä ihmisestä tämän kaiken keskellä.

Pelastusopistolla valmistauduttiin vuoden 2016 alussa voimaan tulevaan organisaatiomuutokseen,
joka koski Koulutus- ja opiskelijapalveluita. Suuri muutos oli yksikkömuotoisesta toiminnasta
siirtyminen kohti tiimityöskentelyä. Johtoryhmä koulutettiin tiimitoiminnan ideologiaan kesäkuussa,
esimiehille ja tiimien vetäjille järjestettiin tiimitoiminnan koulutus syyskuussa. Koko henkilökunnalle
järjestettiin tiimivalmennus marraskuussa 2015. Koulutusten järjestäjänä toimi BoMentis Coaching
House.

Synergiaa tiimeistä -työyhteisövalmennus, koko henkilökunta
ryhmätehtävän kimpussa.

Tiimivalmennus järjestettiin
koko henkilökunnalle
marraskuussa, varautuen
vuoden vaihteessa voimaan
tulevaan koulutuspalvelui-
den organisaatiomuutok-
seen.
Koulutuksen tavoitteena oli
löytää uusia toimintatapoja
organisaatio- ja kulttuuri-
muutoksessa sekä lisätä
yksilöiden tiimityötaitoja.
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Pelastusopisto tukee henkilöstön osaamisen kehittämistä. Henkilöstöllä oli mahdollisuus kehittää
itseään kehityskeskustelussa sovitulla tavalla osallistumalla erilaisiin tutkintoihin, koulutuksiin,
seminaareihin tai tutustumalla esimerkiksi muiden organisaatioiden tapaan tehdä työtä. Koulutukset
anotaan ja koulutuksiin osallistumista seurataan Kieku-tietojärjestelmän avulla.

Vuonna 2014 Pelastusopistolla otettiin käyttöön koulutussuunnittelumalli, jossa yksiköt laativat
omaa henkilökuntaansa koskevan koulutussuunnitelman seuraavalle vuodelle ja toimittavat
suunnitelman hallinto- ja henkilöstöpalvelut -yksikköön marraskuun loppuun mennessä.
Suunnitelmiin pohjautuen koottiin Pelastusopiston henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015.

Pelastusopistolla järjestetään vuosittain sisäisenä koulutuksena hätäensiapu- sekä alkusammutus-
koulutusta henkilökunnalle.

Yksiköt järjestivät itsenäisesti omille työntekijöilleen koulutusta substanssiasioissaan,
koulutussuunnitelmiensa mukaisesti. Esimerkiksi Ensihoito- ja pelastustoimintaopetusyksikön (EPE)
ensihoitotiimi järjesti koulutusta uusista hoitoprotokollista ja sähköisistä potilastietojärjestelmistä.
EPE:n pelastustoiminnan tiimi puolestaan järjesti infot paineilmalaitteiden toiminnasta ja käytön
jälkeisestä huollosta sekä sammutus- ja pelastustekniikan toimintamalleista opetuksessa. Hallinto- ja
tukipalveluille järjestettiin sisäisenä koulutuksena tilaisuudet koulutusprosesseista sekä
varautumiskoulutuksen harjoitusten järjestämisestä huomioiden prosessin rajapinnat tukipalveluiden
kanssa. Koko henkilöstölle järjestettiin myös avoimena koulutuksena tietoiskut Pelastusopiston
tulosohjausprosessista ja valtiontalouden perusteista.

Pelastusopisto otti ensiaskelia sosiaalisessa mediassa, kun opiston Facebook-sivu julkaistiin 11.2.
Julkaisua edelsi Petra-intranetissä lyhyt juttusarja sosiaalisesta mediasta sekä helmikuun
henkilöstöpäivässä Sosiaalisen median ABC -info koko henkilökunnalle. Tammi-helmikuussa
järjestettiin tuleville Facebook-sivun päivittäjille koulutukset, joissa käytiin läpi Pelastusopiston
Facebook-toiminnan tavoitteita ja linjauksia.

Pelastusopiston koulutuspanostus vuonna 2015 oli 3,3 työpäivää/henkilötyövuosi. Pelastusopistossa
on käytössä Kiekun poissaololaji ”Ammatillisen osaamisen kehittäminen”, jota koko henkilöstö on
ohjeistettu käyttämään kaikissa sisäisissä ja ulkoisissa koulutustapahtumissa. Koulutukseen ja
kehittämiseen käytettiin 1198 €/henkilötyövuosi, joka on 20 % enemmän kuin edellisvuonna.

Harjoittelemassa tekninen päällikkö Antti Rissanen, potilaana
hallintojohtaja Pia Viklund. Opettaja Ari Kivari ohjaa.

Hätäensiapukurssilla
marraskuussa harjoiteltiin
mm. tajuttoman potilaan
siirtoa ja kääntämistä
oikeaan asentoon sekä
defibrillaattorin käyttöä.
Kouluttajana toimi opettaja
Ari Kivari, joka sai ryhmän
hyvin mukaan keskusteluihin
ja harjoitteisiin.
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Vuonna 2015 Pelastusopiston koulutustasoindeksi oli Tahti- järjestelmän mukaan 5,4. Laskenta-
ajankohtana Kiekuun ei kuitenkaan oltu vielä tallennettu kaikkia koulutustietoja, joten todellinen laskenta-
ajan henkilöstön koulutustasoindeksi oli 5,75. Valtionhallinnon koulutustasoindeksi oli 5,1.  Naisten
koulutustasoindeksi oli 6,24 ja miesten 5,52. Koska Pelastusopiston henkilöstömäärä on suhteellisen pieni,
aiheuttavat tässäkin mittarissa muutaman henkilön muutokset vuositasolla heilahteluita.

Ylemmän korkeakouluasteen (7) tutkinto oli 40 henkilöllä eli 31 %:lla koko henkilöstöstä ja tohtorin tai
lisensiaatti (8) tutkinto oli kahdeksalla henkilöllä eli 6 %:lla koko henkilöstöstä.

Taulukko 2. Henkilöstön koulutustasoindeksi (31.12.2015).

Vuosi 2011 2012 2013 2014 2015

Koulutustasoindeksi 5,46 5,53 5,63 5,50 5,75
Koulutustasoindeksi,
opetushenkilöstö 5,44 5,38 5,49 5,39 5,49
Koulutustasoindeksi,
muu henkilöstö 5,48 5,71 5,78 5,70 5,99

Koulutusasteen
koulutustasoindeksit:
Perusaste 1,5
Keskiaste 3,5
Alin korkea-aste 5
Alempi korkeakouluaste 6
Ylempi korkeakouluaste 7
Tutkijakoulutus 8

SUORITETUT TUTKINNOT

Opettajan pedagogiset opinnot on suorittanut yhteensä 54 henkilöä, joista 47 henkilöä toimi vuonna
2015 opetustehtävissä. Vakituisista opettajista (54 hlöä) pedagogiset opinnot on suorittanut 92 %.
Vuonna 2015 pedagogiset opinnot sai päätökseen neljä opettajaa.
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Pedagogiset opinnot suorittaneiden yhteiskuvaan ennättivät
Mika Smura ja Kimmo Vähäkoski.

Opettajan pedagogiset
opinnot vuonna 2015
suorittivat:
opettaja Toni Alatalo,
vanhempi opettaja Kirmo
Savolainen, opettaja Mika
Smura (määräaik.) sekä
vanhempi opettaja Kimmo
Vähäkoski.
Onnittelut valmistuneille!

Pro gradu -tutkielman esittelytilaisuus henkilökunnalle 4.12.

Talous- ja projektipalvelui-
den talousassistentti (CMC)
Kaija Pekkarinen valmistui
kauppatieteiden maisteriksi
2.10.2015. Opinahjona oli
Itä-Suomen yliopisto,
kauppatieteiden laitos.
Kaijan Pro gradu -tutkielma
käsitteli digitalisoitumista
valtionhallinnon esimies-
työssä.

Kivennavalla mukana olleet jettiläiset asettuivat ryhmäkuvaan
valmistumisen kunniaksi. Vas. reunassa kouluttaja Juha Arikoski.

Pelastusopistolle räätälöi-
dyssä Johtamisen erikoisam-
mattitutkinto (JET) -koulu-
tuksessa oli mukana 7
esimiestä ja 10 asiantuntijaa
eri puolilta organisaatiota.
Koulutus päättyi 28.2.2015.
Viimeiselle lähijaksolle
kokoonnuttiin kartanohotelli
Kivennavalle Muuruvedelle.
Parin päivän koulutussession
päätteeksi jettiläisille jaettiin
tutkintotodistukset.
Koulutuksen järjesti MIF Oy.
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ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYN OPETUKSEN KEHITTÄMINEN:
Pelastusopiston opetuksen ja osaamisen kehittämishanke kutsui alan toimijat seminaariin
Haastattelussa vanhempi opettaja Jani Jämsä

Pelastusopiston onnettomuuksien ehkäisyn tiimissä oli käynnissä opetuksen ja osaamisen kehittämishanke,
jonka tavoitteena oli ensivaiheessa kartoittaa pelastusalan toimijoiden tarpeet Pelastusopiston antamalle
onnettomuuksien ehkäisyn opetukselle tulevaisuudessa. Sen pohjalta lähdettiin kehittämään
onnettomuuksien ehkäisyn tiimin osaamista tulevaisuudessa. Hankkeen kutsumina Pelastusopistolle
kokoontui seminaariin pelastuslaitosten riskienhallintapäälliköitä, johtavia palotarkastajia sekä
sisäministeriön edustajia 28.-29.10.2015.

Ennen seminaaria pelastuslaitoksilla oli perehdytty hankkeen ennakkoaineistona lähetettyihin kaikkien
tutkintojen opetussuunnitelmien onnettomuuksien ehkäisyn opintojaksojen tavoite- ja sisältökuvauksiin

Petri Leppistä onnittelemassa päällystökoulutusyksikön
yksikönpäällikkö Heli Kurkko. Taustalla rehtori Mervi Parviainen.

Pelastusopiston opettaja
Petri Leppinen opiskeli
työn ohella Pelastus-
opiston palopäällystön
insinööri amk -tutkinnon.
Petri vastaanotti
tutkintotodistuksen
syyslukukauden päätös-
juhlassa 18.12.2015.

Pekka Lindholmille opiskelu työn ohella on tuttua,
opintopisteitä on kertynyt jo yhteensä 390.

Vanhempi opettaja Pekka
Lindholm suoritti sairaan-
hoitajan tutkinnon (sos.- ja
terveysalan ylempi amk
-tutkinto, 90 op).

Opinnot työn ohella vaati-
vat tarkkaa ajankäytön suun-
nittelua. Opiskelun mahdol-
listi se, että opintoihin kuului
vain 2 lähiopetuspäivää/kk
kahden ensimmäisen luku-
kauden aikana. Osaan lähi-
päivistä pystyin osallistumaan
itsensä kehittämiseen vara-
tun työajan turvin. Opinnäy-
tetyön tekemisessä kirjaston
henkilökunta oli suurena
apuna, heille kiitos.
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sekä viimeisimpiin toteutussuunnitelmiin. Sen pohjalta pelastuslaitoksissa pohdittiin kehittämistarpeita
laitosten sisäisesti ja he vastasivat hankkeeseen liittyvään kyselyyn. Seminaarissa kentän tarpeita vielä
tarkennettiin Pelastusopiston pelastaja-, alipäällystö- ja päällystötutkintojen osalta siitä näkökulmasta, mitä
onnettomuuksien ehkäisyn asioita tutkinnoista valmistuvien opiskelijoiden täytyy hallita. Lisäksi
tarkasteltiin, onko onnettomuuksien ehkäisyn opetuksessa oleva jatkumo pelastajat-alipäällystö-päällystö
oikean suuntainen. Samalla kartoitettiin myös pelastuslaitosten näkemyksiä siitä, mitä asioita voidaan
jättää kentän perehdyttämisen tai Pelastusopiston täydennyskoulutuksen varaan ja kuinka
onnettomuuksien ehkäisyn täydennyskoulutustarjontaa yleensäkin tulisi kehittää jatkossa.

Seminaari ja selvityshanke ovat osa Jämsän YAMK-opintoihin liittyvää, kehittämishankkeena toteutuvaa
opinnäytetyötä: Onnettomuuksien ehkäisyn osaamisen kehittäminen Pelastusopistolla 2025. Sen
tavoitteena on kartoittaa jo tehtyjen aiempien selvitysten, ennakkokyselyn, seminaarin sekä muun
aineiston pohjalta, kuinka onnettomuuksien ehkäisyn opetusta Pelastusopistolla tulisi kehittää
mahdollisimman hyvin kentän tarpeita vastaavaksi, tähtäimessä 2025. Se luo pohjan myös seuraavassa
vaiheessa onnettomuuksien ehkäisyn tiimin osaamisen kehittämisen suunnittelulle ja toteuttamiselle.
Hankkeen tuloksena syntyvät kehittämissuunnitelmat ammattitutkintojen onnettomuuksien ehkäisyn
opetukselle tutkinnoittain, opintojaksojen tarkkuudella sekä onnettomuuksien ehkäisyn
täydennyskoulutustarjonnan kehittämiselle.

ARJEN OIVALLUKSIA: Sulaneen lämpökameran uusi elämä
Haastattelussa tutkija Marko Hassinen

Tutkimus ja kehittämispalveluiden tutkija Marko Hassinen ei luovuttanut, vaikka testipolton yhteydessä
testiä kuvannut lämpökamera suli käyttökelvottomaksi. Kameran rikkoutumisesta huolimatta tutkijalla oli
ajatus siitä, jos kuitenkin laitteesta olisi vielä hyötyä.

 Meillä taisi olla testipoltoissa hieman liikaa palokuormaa ja toisaalta polton sammutus viivästyi, kertoo
Hassinen.  Nämä tekijät aiheuttivat testiä kuvanneen lämpökameran kuoren sulamisen. Huoltopalvelun
mukaan kameraa ei enää voitu korjata. Kamerassa oli kuitenkin hyvää videomateriaalia sisällä ja toivoimme

Seminaari onnettomuuksien ehkäisyn opetuksen
kehittämiseksi järjestettiin Pelastusopistolla 28.-29.10.2015.

Hanketta vetää Pelastus-
opiston vanhempi opettaja
Jani Jämsä.

Tämä oli ensimmäinen
kerta, kun osaamistarpeita
selvitetään näin laajasti,
systemaattisesti ja tällaisena
vuoropuheluna. Jo seminaa-
rin ensimmäinen päivä ylitti
odotukset ja saimme valta-
vasti tietoa kentän tarpeista
kehittämisemme pohjaksi,
toteaa Jämsä tyytyväisenä.
Selvitykselle oli selvästi
tarvetta sekä opiston että
kentän näkökulmasta
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saavamme ne talteen. Purimme kameran ja totesimme, että vain kameran kuoret olivat sulaneet, mutta
mekaanisesti laite toimi edelleen.

Aiemmissa testeissä tutkimusyksiköllä oli ollut käytössään alumiininen kuvauslaatikko, jonka sisällä ilma
kiertää paineilmajäähdytyksen ansiosta. Näin lämpösäteily ei pääse kameraan asti, vaan jää kuoreen, jota
jäähdytetään.

 Kuvauslaatikon avulla kameran käyttö onnistuu kaikissa olosuhteissa, eikä säteilylämpö pääse rikkomaan
kameraa. Pelastusopiston teknisten palvelujen paja oli suunnittelussa mukana, kun päätimme rakentaa
rikkonaisesta kamerasta vastaavan toteutuksen. Kuvauslaatikkoa on jo testattu ja toimivaksi havaittu.

YHTEISTYÖTÄ YLI VIRASTO- JA YKSIKKÖRAJOJEN: Kansainvälinen Barents Rescue 2015
-pelastusharjoitus
Teksti: Koulutuspäällikkö Esa Ahlberg, CMC

Barents Rescue 2015 (BR15) -harjoitus järjestettiin Kittilässä 28.9.-2.10.2015. Pohjoisella
Kalottialueella joka toinen vuosi toteutettavan pelastuspalveluharjoituksen tavoitteena on parantaa
pelastustoimen valmiuksia varautumalla suuronnettomuustilanteisiin. Harjoitukseen osallistui 662
asiantuntijaa Suomesta, Norjasta, Ruotsista ja Venäjältä, yhteensä yli 50 eri organisaatiosta.

Harjoituksen skenaarioina olivat tulva ja samaan aikaan tapahtunut kaivosonnettomuus.
Harjoitusaiheina olivat myös liikenneonnettomuus, maanvyörymä ja etsintätehtävät.

Harjoituksessa testattiin Barentsin pelastuspalvelusopimuksessa sovittuja toimintoja: tiedottamista,
hälytysjärjestelmien toimivuutta, avunpyyntöprosessia, rajanylitysmuodollisuuksia, operatiivista
yhteistoimintaa, johtamista sekä kansainvälisen avun vastaanottamista, joka oli erityisesti Suomen
kansallisena tavoitteena.

Harjoitusvaihetta edelsi edellisellä viikolla pidetty hälytysharjoitus. Ennen kenttäharjoitusta
järjestettiin myös koulutusta toiminnallisille joukoille ja karttaharjoitus johtohenkilöille.

Tutkija Marko Hassinen esittelee valmista kuvauslaatikkoa.

Rikkoutuneen kameran
ehjäksi jääneistä osista
rakennettiin teknisten
palvelujen pajalla uusi,
entistä ehompi kuvauslaite.
Siinä kamera on sijoitettu
jäähdytettävään kuvaus-
laatikkoon, joka suojaa
kameraa lämpösäteilyltä.
Kuvauslaatikon toteutuk-
sesta vastasi kaluston-
huoltaja Kimmo Oravainen.
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Pelastusopiston Insinööri (AMK) -kurssi (AMKN13) vastasi karttaharjoituksesta yhdessä
Pelastusopiston opetushenkilöstön kanssa.

Kenttäharjoituksessa toimittiin kuten todellisessa tilanteessa; Lapin pelastuslaitos johti
onnettomuustilanteita ja lähetti tilanteisiin pelastuksen, lääkinnän, poliisin, muiden viranomaisten ja
vapaaehtoisten toimijoita. Ensivaiheen etsinnän, pelastuksen ja lääkinnän jälkeen tilanteen hoitoon
liittyivät aluetason koordinoivat viranomaiset, kuten sairaanhoitopiirit ja poliisilaitokset. Lapin
pelastuslaitos koordinoi Oulu-Koillismaan, Kainuun ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksia. Sisäministeriön
pelastusosasto johti tilannetta valtakunnallisella tasolla valtioneuvoston tilannekeskuksen välittäessä
tarvittaessa tietoa muille ministeriöille.

Sisäministeriön pelastusosasto vastasi hankkeen kokonaisuudesta Kriisinhallintakeskuksen vastatessa
harjoituksen suunnittelusta, valmistelusta ja toteuttamisesta tiiviissä yhteistyössä Lapin
pelastuslaitoksen ja kultakaivos Agnico Eagle Finlandin kanssa. Lisäksi sisäministeriö vastasi Suomen
kansallisen osallistumisen koordinaatiosta, ulkoisesta viestinnästä ja vierailuohjelman
järjestämisestä.

Harjoituksen suunnitteluun ja valmisteluihin käytettiin ulkoministeriöltä saatua hankerahoitusta ja
harjoitus toteutettiin sisäministeriön Kriisinhallintakeskukselle osoittamalla arviomäärärahalla.
Osallistujat vastasivat kukin omista osallistumisesta aiheutuneista kustannuksista.

Kuva: Elina Ollila, Kriisinhallintakeskus.

Barents Rescue 2015 -
harjoitus kokosi yhteen
pelastusalan ammattilaisia
ja vapaaehtoisia sekä
muita viranomaisia
Norjasta, Ruotsista,
Venäjältä ja Suomesta.
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4. Tulo- ja lähtövaihtuvuus
Organisaation kehittymisen ja uudistumisen kannalta on tärkeää, että organisaatiossa on sopivassa
suhteessa kokemusta, historiatietoa ja uusia ajatuksia.

Vuonna 2015 rekrytoitiin julkisella haulla yhteensä 11 henkilöä, joista Pelastusopistolle neljä ja
Kriisinhallintakeskukselle seitsemän. Näitä 11 avoinna ollutta paikkaa haki yhteensä 405 hakijaa,
täten valituksi tuli 3 % hakijoista. Hakijamäärä tarkoittaa 36,8 hakijaa/avoin tehtävä. Organisaatiossa
sisäisesti tehtäviä vaihtaneita oli kolme henkilöä (eivät sisälly em. 11 rekrytointiin).

Rekrytoinneilla valmistauduttiin erityisesti 1.1.2016 voimaan tulevaan organisaatiomuutokseen.
Muutos koski vain Koulutus- ja opiskelijapalveluita, joissa koulutusyksiköiden sijaan toimitaan
jatkossa tiimeissä ja tiimilinjoissa. Pelastusopiston koulutusjohtaja Pekka Rantala siirtyi elokuusta
alkaen erityisasiantuntijan virkaan, mikä antoi organisaatiolle aikaa valmistautua Rantalan
eläköitymiseen vuoden 2016 alussa.

Koulutusjohtaja FM Minna Hirvonen valittiin virkaan
15.8.2016 alkaen.

Koulutusjohtaja Minna
Hirvosella on taustallaan
kielten ja kasvatustieteiden
opinnot Jyväskylän yliopis-
tossa sekä hallintotieteiden
opinnot Tampereen yliopis-
tossa. Työura vei Minnan
AMKn kautta Kuopion yli-
opistoon, jossa Minna toimi
opettajana ja kielikeskuksen
johtajana ja Itä-Suomen
yliopistoon, jossa Minna
toimi kielikeskuksen varajoh-
tajana. Vapaa-ajalla Minnan
löytää kesäisin viheriöiltä ja
talvisin mutkamäestä.
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Kuvassa keskellä J-P Paajala Kriisinhallintakeskuksen
edustajana ns. duty of care -vierailulla Palestiinan Länsirannalla
(EUPOL COPPS) marraskuussa 2015. Muut kaksi herrasmiestä
ovat J-P:n työtovereita vuosilta 2010-2012, jolloin J-P palveli
operaatiossa poliisi-syyttäjäyhteistyön neuvonantajana.

Jari-Pekka Paajala aloitti
CMC:n henkilöstöpäällikön
sijaisena 18.3.2015. Hän on
tuon tehtävänsä lisäksi
hoitanut CMC:n johtajan
tehtävää väliaikaisesti
10.11.2015 alkaen.
J-P on vuodesta 2002 ollut
aktiivisesti mukana siviili-
kriisinhallintatehtävissä eri
puolilla maailmaa, viimeksi
EUBAM Libyan komentajan
oikeudellisena neuvonanta-
jana vv. 2014 - 2015 ennen
siirtymistään Pelastus-
opiston palvelukseen.

Helin mottona on olla muutoksessa mukana ja tehdä asiat
yhteistyössä.

YTM Heli Kurkko valittiin
uuteen koulutuspäällikön
virkaan 1.5.2015 alkaen.
Valinnalla Pelastusopisto
valmistautui tulevaan
koulutuspalvelujen organi-
saatiomuutokseen. Kurkko
työskenteli tätä ennen Karelia
ammattikorkeakoulussa.
Vuoden 2015 Kurkko toimi
päällystökoulutusyksikön
yksikönpäällikkönä. Organi-
saatiomuutoksen myötä hän
toimii uuden tiimilinjan
(JORIVA) koulutuspäällikkönä.
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Pelastusopistolta eläköityvälle henkilökunnalle on perinteisesti järjestetty eläkekahvit. Vuonna 2015
kahveja juotiin useita kertoja. Eläkkeelle jäivät vanhempi opettaja Ilkka Vepsäläinen, kirjastonhoitaja
Helena Ignatius, opettaja Kari Koivistoinen, erikoistutkija Hannu Rantanen, toimistovirkailija Sanja
Palenius sekä vanhempi opettaja Pertti Savolainen.

Kuvassa vasemmalta: Ilkka Vepsäläinen ja Mervi Parviainen, Helena Ignatius, Kari Koivistoinen, Hannu
Rantanen, Pertti Savolainen ja Mervi Parviainen.

Pelastusopiston lähtövaihtuvuus oli 6,3 %, joka on uusiutumisen näkökulmasta hyvä taso.
Pelastusopistolle tulleet edustivat kattavasti sekä julkista että yksityistä sektoria, opiskelijoita ja
työttömiä.

Iiro Heikkilä suoritti siviilipalveluksensa Pelastusopistolla.

Siviilipalvelusmies Iiro
Heikkilä aloitti työt teknisten
palvelujen varusvarastolla
maaliskuussa. Vuoden
aikana tulivat tutuiksi mm.
kalustonhuoltaja Jarkko
Ahosen työt Heikkilän
toimiessa hänen sijaisenaan
neljä kuukautta.

 Tämä on ollut hyvä
työpaikka ja olen viihtynyt
erittäin hyvin, kertoo
Heikkilä.
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Taulukko 3. Henkilöstön lähtövaihtuvuus ja muu poistuma.

Poistuman syy 2011 2012 2013
lkm % lkm % lkm % lkm % lkm %

Vaihtuvuus (uusi työnantaja) 1 8 5,56 5 3,62 2 1,44 3 2,17 1 0,79
Valtion sisällä 1.1 2 1,98 1 0,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Kunta 1.2 2 1,98 2 1,98 2 1,98 3 2,97 0 0,00

    Yksityinen sektori yms. 1.3 4 3,96 2 1,98 0 0,00 0 0,00 1 0,99
Eläkkeelle siirtyneet yht. 2 3 2,08 1 0,72 1 0,72 1 0,72 6 4,72
    Vanhuuseläke 2.1 2 1,98 1 0,99 1 0,99 1 0,99 4 3,96
    Työkyvyttömyyseläke 2.2 1 0,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,98
    Yksilöllinen varhaiseläke 2.3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
     Muu eläke 2.4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Kuollut 3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Määräaikaikaisuus 4 27 18,75 40 27,78 18 13,04 21 15,11 8 5,80
Muu syy (ml. tuntematon) 5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,44 1 0,72
Palkaton loma/virkavapaus 6 15 10,42 15 10,42 5 3,62 2 1,44 4 2,90
Poistuma yht. (1+2+3+5+6) 26 18,06 21 15,22 8 5,76 8 5,80 12 9,45

Luonnollinen poistuma (1+2+3+5) 11 7,64 6 4,35 3 2,16 4 2,90 8 6,30

Henkilökierrossa muualla 2 I30 2 1,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Henkilölukumäärä edellisen 2010 2011 2012
vuoden lopussa 144 138 139 138 127

2015

2014

2014

2013
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5. Työhyvinvointi
Pelastusopistolla työhyvinvointia halutaan edistää yksilön ja yhteisön näkökulmista tarjoten
vaihtoehtoja sekä fyysisen että henkisen työkyvyn edistämiseen sekä työn ja perhe-elämän sujuvaan
yhteensovittamiseen.

Pelastusopisto panosti työtyytyväisyyden edistämiseen 277 €/henkilötyövuosi, joka oli enemmän
kuin valtiolla keskimäärin (234,8 €/htv). Työkunnon edistämiseen käytettiin 128 €/htv sen ollessa
valtiolla keskimäärin 124 €/htv. Suurimman kuluerän työhyvinvointikustannuksissa muodostavat
liikunta- ja kulttuurisetelit, pikkujoulut, yhteisölliset virkistystapahtumat sekä työhyvinvoinnin
edistämiseen käytetty työaika.



 24 / 28

Pelastusopiston henkilökunta
perheineen pääsi nauttimaan
lastenteatteri Hermannin
esityksestä "Roskasakki".
"Iso Roska" Vähäkoski
poseeraa eturivissä. Lisäksi
opettaja Ari Mustonen oli
ajanut paikalle paloauton,
jonka ääressä viihtyivät niin
nuoremmat kuin
vanhemmatkin katsojat.

Henkilöstölle järjestettiin
tutustumispäivä
harjoitusalueen
toimintoihin 11.9.2015.
Siellä päästiin näkemään
mm. lentokone-
simulaattoriharjoitusta.
Lisäksi turvallisuus-
koordinaattori Petri
Tikkanen kertoi
henkilöstölle
Työturvallisuuden
harjoitusalue -hankkeesta.
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Pelastusopisto tarjoaa henkilökunnan lapsille mahdollisuuden laadukkaaseen työelämään
tutustumisjaksoon (TET-jakso), jossa he voivat tutustua monipuolisesti eri yksiköiden toimintoihin.
Vuonna 2015 apunamme oli viisi "tettiläistä".

Niklas Lukin oli
Pelastusopistolla TET-
jaksolla viikolla 9. Hän
pääsi tutustumaan mm.
opetukseen, arkistointiin,
varusvaraston toimintaan.

Mika Hurula suoritti
kahden viikon Tet -jakson
keväällä 2015. Mika
perehtyi myös laajasti
Pelastusopiston
toimintaan, yksi tehtävä oli
mm. järjestellä liikelahjoja.
Lisäksi Mika arvioi
Pelastusopiston kotisivuja
kiinnostuneen hakijan
silmin. Hänen arvokkaiden
kehittämisajatustensa
avulla parannettiin mm.
fyysisen kunnon
testitietojen löytämistä.
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Vuonna 2015 oli tarjolla tilaisuuksia myös kulttuuririentoihin. Henkilöstö pääsi katsomaan Kuopion
kaupunginteatterin Housut Pois –musikaalia. Osallistujia oli yli 30. Lisäksi järjestettiin kevätkauden
päättäjäisristeily Kallaveden aalloilla. Yliopettaja Mari Lyyra ryhtyi vapaaehtoisena vetämään
neulekerhoa. Kerhossa niin aloittelijat kuin kokeneemmatkin neuloja viettivät mukavia hetkiä omien
ja kanssaneulojien töiden parissa.

Marras-joulukuussa toteutettiin jo tutuksi tullut VMBaro-työtyytyväisyyskysely. Kyselyn tulokset
notkahtivat odotetusti; koulutus- ja opiskelijapalvelujen merkittävä organisaatiomuutos aiheutti
hämmennystä, muutosvastarintaa ja pelkoja ja vaikutukset näkyvät myös kyselyssä. VMBaron
keskiarvo oli 3,2 (edellisvuonna 3,4), yksikköjen väliset erot olivat suuret (koulutus- ja
opiskelijapalvelut 3,01, CMC 3, 54, tukipalvelut 3,68). Työsuojeluhenkilöstön järjestämä koko
henkilöstön palautetilaisuus siirtyi lomakauden vuoksi tammikuulle 2016. Yhteisen tilaisuuden lisäksi
yksiköt/tiimit käyvät tuloksia läpi ja laativat omalle porukalleen sopivat kehittämistavoitteet.

Tukipalveluiden henkilöstö
vietti virkistyspäivää
keilauksen ja elokuvien
merkeissä. Kuvakukossa
kuultiin ensin teatterin
historiaa, jonka jälkeen
otettiin kainaloon popparit
ja limpparit ja istuttiin
nauttimaan elokuvasta
Napapiirin Sankarit 2.

Kevätkauden päättäjäisiä
vietettiin toukokuussa Koski
-laivalla.  Fiilistelemässä
Pirjo Paldanius ja Timo
Loponen.
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Työterveyshuolto ja työturvallisuus

TYÖTERVEYSHUOLTO

Pelastusopiston kannalta yksi keskeisimmistä strategisista yhteistyökumppaneista on Suomen
Terveystalo, jonka kanssa työterveyshuolto on järjestetty. Työterveyshuollon painopistealueita ovat
työssä jaksaminen, työergonomia, altistumistutkimukset ja altistumisen ennaltaehkäisy.

Sairauspoissaolot nousivat ”normaalitasolle” verrattuna edellisvuoden ennätysalhaisiin poissaoloihin.
Poissaolot olivat 8,46pv/htv, joka oli hieman alle valtion keskiarvon 8,6 pv/htv.  Poissaolojen
lisääntyminen aiheutui muutamasta pidemmästä TULES- leikkaukseen sekä neurologisiin häiriöihin
liittyvistä poissaoloista, joita ei olisi voitu ennaltaehkäistä työnantajan toimenpitein.
Työterveyshuollon antaman 2015 raportin mukaan nk. normaaleissa poissaoloissa ei ollut kasvua.
Koska Pelastusopiston henkilöstömäärä on varsin pieni, aiheuttaa jo muutama muutos selkeän
tilastollisen heilahtelun. Työterveyshuollon kanssa on käynnistetty nk. yksilöllinen työpolkumalli,
jonka avulla pyritään tunnistamaan, mahdollisuuksien mukaan ennaltaehkäisemään sekä reagoimaan
riittävän ajoissa mahdollisiin tuleviin TULES- peräisiin ongelmiin. Lisäksi jatketaan hyväksi
osoittautunutta mallia leikkauksesta toipuvan työntekijän suunnitelmalliseen ja tuettuun työhön
paluuseen.

Yhden päivän poissaolot nousivat hieman, kun taas 2-60 päivän poissaoloissa oli laskua.
Poissaolopäiviä nostivat ratkaisevasti kolme yli 91 päivän poissaoloa. Sairauspoissaoloja oli 84 eri
henkilöllä, mikä on huomattavasti vähemmän kuin aikaisempina vuosina.

Taulukko 4. Sairaustapausten kesto.

Sairauden 2012 2013 2014 2015
kesto (pv) lkm % lkm % lkm % lkm %
1 66 36,26 41 27,33 43 27,04 51 34,23
 2-3 65 35,71 72 48,00 77 48,43 70 46,98
 4-10 32 17,58 27 18,00 29 18,24 19 12,75
 11-60 14 7,69 6 4,00 10 6,29 6 4,03
 61-90 1 0,55 3 2,00 0 0,00 0 0,00
 91-180 4 2,20 0 0,00 0 0,00 1 0,67
yli 180 0 0,00 1 0,67 0 0,00 2 1,34
Yht. 182 100 150 100 159 100 149 100
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Taulukko 5. Sairauspäivät/henkilötyövuosi.

Vuosi Henkilö- Henki- Poissaolo- Sairauspäiviä (työpäiviä)
työ- löiden tapauksia Pv/

vuosia lkm lkm Pv/ Pv/ henkilö-
Lkm tapaus henkilö työvuosi

2012 134,42 139 182 1267 6,96 9,12 9,43
2013 134,09 138 150 955 6,37 6,92 7,12
2014 128,55 127 159 625 3,93 4,92 4,86
2015 130,00 84 145 1100 7,59 13,10 8,46

Työterveyshuollon kustannukset nousivat hieman edellisvuodesta. Kokonaiskustannukset olivat 753
€/ työntekijä. Pelastusopiston kustannuksia nostavat biomonitoroinnit. Lisäksi kustannuksia nostivat
työpaikkaselvitykset.  Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannukset olivat 58 % työterveys-
huollon kokonaiskustannuksista. Tämä on hyvä suuntaus, ja uskomme, että panostukset
ennaltaehkäisevään toimintaan näkyvät positiivisina ilmiöinä tulevaisuudessa.

Vuoden vaihteessa 2015-2016 työterveyshuollon näkökulmasta oli tunnistettu neljä tapausta, jossa
henkilöllä on ilmeinen työkykyriski. Seitsemällä henkilöllä oli yli 30 päivää sairauspoissaoloja viimeksi
kuluneiden 365 päivän aikana. Kaikkien osalta yhteistoimintasuunnitelman mukaiset
työkykyneuvottelut ja/tai toimet oli aloitettu. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaiset
tavoitteet ja yhteistoiminta toteutuivat.

Taulukko 6. Työterveyspalvelujen käyttö ja kustannukset

TYÖTURVALLISUUS

Henkilöstön työturvallisuuteen liittyvät asiat on raportoitu turvallisuustilinpäätöksessä.

Vuosi Käyntikerrat Kustannukset
kpl/ €/ €/

kpl
henkilö-
työvuosi €

käynti-
kerta

henkilö-
työvuosi

2012 399 3 94505 237 702
2013 462 3,4 79476 172 592
2014 464 3,6 95901 207 743
2015 522 4 97943 188 753


