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Varautuminen, mp-kurssit?

Pelastuskoulun
tutkintokoulutus

Häkepäivystäjäkoulutus
Siviilivalmius

varautuminen + kv. pelastustoiminta

Täydennyskoulutus

Sopimushenkilöstön
koulutusjärjestelmä

TTHA

Pelastustoimen uudistus /sote

Organisaatiouudistus

Pelastusalan koulutusjärjestelmäuudistus

Pelastusopiston
arki

Tutkintokoulutus



Sopimushenkilöstön
koulutusjärjestelmä
• laadun varmistaminen kansallisesti
• pedagoginen osaaminen
• tutkintokoulutus – sopimushenkilöstön koulutus
• keskeisimmät osaamistarpeet: muuntuva järjestelmä ja OPS
• vuoropuhelu kentän kanssa, koulutuksen kehittämisverkosto:

jatkuva kehittäminen
• uudistushankkeen työryhmäraportti:

valtakunnallinen sopimuspalokuntatoiminnan
kehittämisverkosto?
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Sopimushenkilöstön alipäällystö- ja
päällystökoulutus

Sopimushenkilöstön pelastustoiminnan koulutus

Sopimushenkilöstön sammutus- ja pelastustekniikka
sekä ensiapu ja ensivaste

Sopimushenkilöstön perustaidot

Vastaavan kouluttajan koulutus

Pelastustoiminta tieliikenne-
onnettomuuksissa -kurssi

Pintapelastuskurssi

Kemikaalisukelluskurssi

Ensivastekurssi

Ensiapukurssi

Korkealla työskentelyn kurssi

Vaarallisten aineiden
tukitoiminnot -kurssi

Öljyntorjuntakurssi

Pelastustoiminnan peruskurssi

Savusukelluskurssi

Ryhmänjohtajakurssi

Tilannepaikanjohtajakurssi

Sopimuspalokunnan päällikkökurssi

Sivutoimisen teollisuuspalopäällikön peruskurssi

Vastaavan kouluttajan kurssi



Sopimushenkilöstön
koulutuksen siirtymävaihe

2019 - 2022



Sopimushenkilöstön
miehistökoulutus
Pelastusopisto tuottaa seuraaville kursseille uudistetut
opetussuunnitelmat, toteutussuunnitelmat sekä
opetusmateriaalit 2019 – 2020 loppuun mennessä

• Vastaavan kouluttajan koulutus (kouluttajakoulutus)

• Pelastustoiminnan peruskurssi (sopimushenkilöstön perustaidot)

• Savusukelluskurssi (sopimushenkilöstön sammutus- ja pelastustekniikka)

• Pelastustoiminta tieliikenneonnettomuuksissa
(sopimushenkilöstön sammutus- ja pelastustekniikka)
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Sopimushenkilöstön
miehistökoulutus
Pelastusopisto tuottaa seuraaville kursseille uudistetut
opetussuunnitelmat, toteutussuunnitelmat sekä opetusmateriaalit
2021 - 2022 loppuun mennessä tai on mukana valmistelemassa niitä

• Ensiapu (sopimushenkilöstön ensihoidon perusteet)

• Ensivaste (sopimushenkilöstön ensihoidon perusteet)

• Pintapelastus (sopimushenkilöstön sammutus- ja pelastustekniikka)

• Korkealla työskentely (sopimushenkilöstön sammutus- ja pelastustekniikka)
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Sopimushenkilöstön alipäällystö- ja
päällystökoulutus

Pelastusopisto tuottaa seuraaville kursseille uudistetut
opetussuunnitelmat, toteutussuunnitelmat sekä opetusmateriaalit
2019-2020 loppuun mennessä tai on mukana valmistelemassa
niitä.

• Ryhmänjohtajakurssi (sopimushenkilöstön alipäällystö)

• Tilannepaikanjohtajakurssi (sopimushenkilöstön alipäällystö)

• Sopimuspalokunnan päällikkökurssi (sopimushenkilöstön päällystö)

• Sivutoimisen teollisuuspalopäällikön peruskurssi (sopimushenkilöstön
päällystö)
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Siirtymävaiheen aikana
tapahtuvaa
• 2018 joulukuussa SPEK:n kurssinjohtajan pätevyyden omaavat

voivat ilmoittautua PeO:n vastaavan kouluttajan rekisteriin
2019 tammikuusta alkaen

• Siirtymävaiheen aikana pitää osallistua vastaavan kouluttajan
koulutukseen, mikäli haluaa ko. tehtävässä toimia

• Vastaavan kouluttajan koulutus vaaditaan henkilöltä, joka
vastaa kurssin kokonaisuudesta vrt. entinen kurssinjohtaja
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Siirtymävaiheen aikana
tapahtuvaa
• Aihekohtaisissa seminaareissa perehdytään kurssipakettien

sisältöön, joihin osallistuminen etänä on myös mahdollista,
seminaarit sisältävät myös verkkotehtäviä

• SPEK ylläpitää ja päivittää tuottamiaan opetusaineistoja siihen
asti, kunnes PeO:n toimesta tulee uusia aiemman kurssin
korvaavia

• kuvat:https://pixabay.com/fi/photos/?q=opettaja&hp=&image_type=all&order=&cat=&min_width=&min_height=
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Kokemuksia sopimushenkilöstön
vastaavan kouluttajan

pilottikoulutuksesta
Kirmo Savolainen ja Pentti Makkonen

www.pelastusopisto.fi 11



• Syksy 2018

• Kohderyhmä
• Pelastustoimen sopimushenkilöstön vastaavaksi kouluttajaksi

hakeutuvat, jotka ovat työsuhteessa lähettävään
pelastuslaitokseen. Huomioitavaa on, että pilottikoulutus on
tarkoitettu VAIN pelastuslaitoksen henkilöstölle. Jatkossa
kouluttajakoulutukseen voivat hakea myös muut
valintaperusteissa määritellyt henkilöt.
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Esitietovaatimukset ja
valintaperusteet

• alipäällystön virkaan riittävä
muodollinen koulutus

• riittävä opetussuunnitelmassa määritelty koulutus ja
kokemus.
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Kurssin tarkoitus
lisenssi 3 vuotta

sopimushenkilöstön vastaavana kouluttajana

pedagogisia valmiuksia
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Kurssin tavoitteet
(draaman kaari!)

Osallistuja osaa

• asettaa osaamisperustaisen oppimistavoitteen
• suunnitella ja toteuttaa oppimistapahtuman
• ohjata oppimiskeskustelun, jossa osaaminen varmistetaan
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• osaa kertoa ja perustella
sopimushenkilöstön
koulutusjärjestelmäkokonaisuuden

• pystyy analysoimaan ja
kertomaan omia
lähtökohtiaan ja
käsityksiään opetuksesta,
opiskelusta ja
oppimisesta
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• kykenee luettelemaan
opetuksen peruskäsitteitä ja
opetuksen teorian ja
käytännön suhteita

• kertoa opetussuunnitelman
sisällön periaatteet
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• kykenee käyttämään erilaisia
opetusmenetelmiä ja osaa soveltaa
niitä opetukseensa



• käyttää kurssimateriaalia omalle opetustyylilleen sopivalla
tavalla

• käyttää kurssimateriaalia ja oppimisympäristöä opetuksessaan

• näyttää ja opettaa kurssin toteuttamisen vaadittavat tiedot ja
taidot (pelastustoiminnan peruskurssi)
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Kehittämisajatukset 2019 toteutettaviin vastaavan kouluttajan
koulutuksiin, mitä opimme?

• tehtävien yhdistäminen ja
tehtävien tekemiseen lisää aikaa

• Moodle-perehdytys
laajemmaksi ja tallenne
verkkoon

Moodle ohje

• kouluttajat kontaktiin
Pelastusopistolle

• käytännön taitojen
opettamista ja luokkaopetusta
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Pelastustoiminnan peruskurssin pilotti
2019/3

Pohjois-Savossa
Pentti Makkonen ja Kirmo Savolainen
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Kurssin avaus, työturvallisuus, palofysiikka, alkusammutus, hätä-ea, pumppukalusto ja
perusselvitysmallit

13.3.2019
17.30
18.30
19.30
20.30-21.20

18.3.2019
17.30
18.30
19.30
20..30-21.20

21.3.2019
17.30
18.30-21-30

25.3.2019
17.30
18.30
19.30
20.30-21-20

26.3.2019
17.30-22.00

OT
OT
OT
OT

OT
HT
OT
OT

HT
HT
HT
HT

OT
OT
OT
OT

5 HT

Kurssin avaus
Työturvallisuus/
Turvaohjeet/Tentti
Palofysiikka

Alkusammutus
Alkusammutus
Henkilökohtaiset suojaimet/
Paineilmalaite

Hätäensiapu
Hätäensiapu
Hätäensiapu
Hätäensiapu

Pumppukalusto
Suihkuputkikalusto
Perusselvitys mallit
Perusselvitys mallit

Pumppukalusto

Luentosali

Luentosali
Paloasema
Luenosali

Luentosali

Luentosali

Paloasema

PMa
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Perusselvitysmallit, tikas, pi-hengityslaite, liikenneonnettomuus, pelastustyökalut,
johtaminen
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kuva: Holmatro

kuva: Husqvarna

lähde: https://docplayer.fi/54146965-Liikenneviraston-ohjeita-liikenne-tietyomaalla-yleiset-kaytannot-ja-turvallisuusvaatimukset.html



Virve, pelastustyökalut, osaamisen varmistaminen ja kurssin päätös
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24.4.2019?



Moodle-oppimisympäristöt
Pelastustoiminnan peruskurssi Vastaavan kouluttajan koulutus
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kuvat:https://pixabay.com/fi/photos/?q=opettaja&hp=&image_type=all&order=&cat=&min_width=&min_height=
ja https://www.google.fi/search?q=suihkuputki&rls=com.microsoft:fi-FI:IE-SearchBox&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=77rW3dIlQACqQM%253A%252Ckp1A3-
WEFNEiFM%252C_&usg=AI4_-kTHnsm3Vny-
1Qn0xVVm35CAcN13Dw&sa=X&ved=2ahUKEwjq0tfh5ZLgAhUEhiwKHdXzCQoQ9QEwAnoECAEQCA#imgdii=pzYTxJnAjQihOM:&imgrc=77rW3dIlQACqQM:&spf=1548758166203
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