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Hätäkeskus-
päivystäjä

Sinustako 
hätäkeskuspäivystäjä?
(video, YouTube)

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=T8NGH-R09Gk&feature=youtu.be
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Avun ensimmäinen lenkki

Ammattikuvaus

• Hätäkeskuspäivystäjä vastaa 112 
hätänumeroon tuleviin avunpyyntöihin. 

• Päivystäjä selvittää mitä on tapahtunut, 
arvioi tilanteen ja avun tarpeen sekä 
hälyttää pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja 
terveysviranomaiset tarpeen mukaan 
paikalle.

• Päivystäjä antaa soittajalle myös tarvittaessa 
ensiapu-, alkusammutus- tai muita 
toimintaohjeita.

• Työn vaativuuteen kuuluu kriisissä olevan 
ihmisen kohtaaminen.

15.12.2022
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Hätäkeskuspäivystäjätutkinto (90 op / 1,5 v)

Opiskele auttajien ammattiin

• Koulutus kestää 1,5 vuotta ja antaa 
kelpoisuuden toimia hätäkeskuspäivystäjänä 
hätäkeskuksessa.

• Lähiopiskelu Pelastusopistolla Kuopiossa.
• Opetus, majoitus ja ruokailut ovat 

opiskelijalle pääosin maksuttomia.
• Opintoihin kuuluu myös työssäoppimisen 

jaksoja jossakin Suomen kuudesta 
hätäkeskuksesta, poliisitoimen 
jaksoja Poliisiammattikorkeakoululla sekä 
runsaasti simulaatioharjoittelua 
Pelastusopistolla Kuopiossa.

15.12.2022



PELASTUSOPISTO.FI 5

Vaativaa, mutta palkitsevaa
Miksi hätäkeskuspäivystäjäksi?
• Työ on merkityksellistä ja vastuullista ⭐
• Ihmisten auttaminen keskiössä 💙💙
• Hyvä työllisyystilanne 🗝🗝

(käytännössä kaikki valmistuvat työllistyvät)
• Keskiansio on noin 3500 € / kk 💰💰

Huomaathan, että työ on kolmivuorotyötä ⏱
Työvuorot kestävät yleensä 12 tuntia. 
Esimerkiksi kolmena päivänä peräkkäin 
tiistaista torstaihin työskentely tarkoittaa 
kolmea vapaapäivää työpäivien perään.

15.12.2022
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Sinustako hätäkeskuspäivystäjä?

Millaista osaamista tarvitaan?

• Hätäkeskuspäivystäjä on itsenäiseen 
työskentelyyn ja loogiseen 
päätöksentekoon, eettiseen toimintaan 
sekä moniammatilliseen yhteistyöhön 
pystyvä hätäkeskustyön ammattilainen.

• Työssä korostuvat monipuoliset 
asiakaspalvelu- ja yhteistyötaidot sekä 
taito tietoteknisesti vaativaan 
työskentelyyn.

• Työ vaatii henkistä paineensietokykyä, sillä 
työssä kohdataan hädässä olevia ihmisiä.

15.12.2022
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Ennakkovaatimukset

• Vähintään 18-vuotias.

• Pohjakoulutuksena joko lukion oppimäärä, 
yo-tutkinto tai ammatillinen perustutkinto.

• Terveydentilaltaan ja muutoin 
hätäkeskuspäivystäjän työn asianmukaisen 
hoitamisen kannalta sopiva: kykenee 
pitkäaikaiseen istumatyöhön ja 
keskeytymättömään vuorotyöhön, 
johon kuuluu myös yötyötä.

Hakemisen vaiheet

1. Hakeminen nettihaussa (haku 2 x vuodessa).

2. Valintakoe hakukriteerit täyttäville
(kutsutaan 3 x aloituspaikkojen määrä.)

• Kielikoe: ruotsi ja englanti
• Kirjallinen koe: opiskelumotivaatio 

ja -edellytykset
• Tietoteknisiä perusvalmiuksia mittaava koe

3. Soveltuvuuskoe Pelastusopistolla
(kutsutaan 2 x aloituspaikkojen määrä).

• Soveltuvuusarviointi
• Haastattelu

Lisätietoja valintakokeesta ja valintaperusteista verkkosivuilla.

Vaatimukset ja hakeminen

15.12.2022
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Pelastaja

Sinustako pelastaja?
(video, YouTube)

https://youtu.be/QJ75I7c5SIo?t=15
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Hädässä pelastaja tunnetaan

Ammattikuvaus
• Pelastaja sammuttaa tulipaloja, pelastaa 

ihmisiä onnettomuustilanteissa, toimii 
osana ensihoitopalvelua sekä osallistuu 
hälytysvalmiuden ylläpitoon 
asemapalvelussa.

• Pelastajan työhön sisältyy yhä enemmän 
myös toimintaa turvallisuusopastuksen, 
valistuksen ja neuvonnan parissa.

• Tehtävät vaihtelevat alueittain.

15.12.2022
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Pelastajatutkinto (90 op / 1,5 v)

Opiskele auttajien ammattiin
• Koulutus kestää 1,5 vuotta ja antaa 

kelpoisuuden pelastajan, palomiehen tai 
palomies-sairaankuljettajan virkoihin. 

• Opiskelu Pelastusopistolla Kuopiossa.

• Opetus, majoitus ja ruokailut ovat 
opiskelijalle pääosin maksuttomia.

• Sisältää paljon käytännön harjoittelua 
Pelastusopiston harjoitusalueella (mm. 
sammutustyö, savusukellus, ensihoito, 
onnettomuustilanteet jne.)

15.12.2022



PELASTUSOPISTO.FI 11

Vaativaa, mutta palkitsevaa

Miksi Pelastajaksi?
• Ihmisten auttaminen keskiössä 💓💓
• Työ on monipuolista ja vastuullista ⭐
• Hyvä työllisyystilanne 🗝🗝

(pelastuslaitokset tarvitsevat uusia 
pelastajia)

• Keskiansio on noin 3300 € / kk 💰💰

15.12.2022
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Sinustako pelastaja?

Millaista osaamista tarvitaan
• Hyvä fyysinen ja psyykkinen 

toimintavalmius.

• Vahva sitoutuminen sekä motivaatio 
kehittää itseään jatkuvasti työssä.

• Toimiminen käskyjen alaisuudessa ja 
sopeutuminen ryhmäkuriin.

• Luovuutta ja kykyä soveltaa tietoja ja 
taitoja nopeasti ja tehokkaasti myös 
paineen alla.

15.12.2022
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1. Fyysisen toimintakyvyn testi.

2. Hakeminen nettihaussa (haku 2 x vuodessa).

3. Valintakoe hakukriteerit täyttäville
(kutsutaan n. 2 x aloituspaikkojen määrä).

Fyysinen ja psyykkinen soveltuvuus:
• 12 minuutin juoksutesti, uintitesti ja 

fobiatestit (korkean ja suljetun paikan 
kammo)

• Soveltuvuusarviointi

13

Ennakkovaatimukset

• Vähintään 18-vuotias.

• Pohjakoulutuksena joko lukion oppimäärä, 
yo-tutkinto tai ammatillinen perustutkinto 
tai ammattitutkinto.

• C-ajokortti opintojen aloituspäivään
mennessä. Huom. jos olet alle vaaditun ikärajan
(21 v), voit hakea erityislupaa kortin 
suorittamiseksi, kun tieto opiskelupaikastasi on 
varmistunut.

Hakemisen vaiheet

15.12.2022

Lisätietoja valintakokeesta ja valintaperusteista verkkosivuilla.

Vaatimukset ja hakeminen
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Pelastusalan 
päällystötutkinto 
(AMK)

Sinustako päällystö-
tehtäviin?
(video, YouTube)

https://youtu.be/0WE7bKO9WS8?t=15
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Turvallisuuden moniosaaja

Ammattikuvaus
• Tutkinnon (AMK) suorittaneet 

työskentelevät pelastuslaitoksissa 
johtotehtävissä sekä pelastustoiminnan, 
onnettomuuksien ehkäisyn tai 
väestönsuojelun asiantuntijatehtävissä.

• Virkanimikkeitä ovat esim. pelastus-
päällikkö, riskienhallintapäällikkö, aluepalo-
päällikkö, palotarkastaja, valmiuspäällikkö, 
palopäällikkö, palomestari ja asemamestari. 

• Pelastusalan päällystö voi työllistyä myös 
pelastusalan hallinnon tai opetuksen 
alueille, hätäkeskuslaitosten johtotehtäviin 
tai turvallisuusalalle.

15.12.2022
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Pelastusalan päällystötutkinto (AMK, 240 op)

Opiskele auttajien ammattiin

• Tutkinto antaa valmiudet pelastus- ja 
turvallisuusalan esihenkilö- ja johtotehtäviin 
sekä alan vaativiin asiantuntijatehtäviin.

• Opiskelu Pelastusopistolla Kuopiossa.

• Tavoitteena on laaja-alaisesti toimivat, 
korkeasti koulutetut ja sitoutuneet 
pelastustoimen asiantuntijat. 

• Tutkinnonanto-oikeus on  
Poliisiammattikorkeakoululla. 

• Opetus, majoitus ja ruokailut ovat 
opiskelijalle pääosin maksuttomia.

15.12.2022
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Vaativaa, mutta palkitsevaa

Miksi pelastusalan päällystöön

• Esimiestyö ja turvallisuusjohtaminen 
keskiössä 💓💓

• Työ on vaativaa ja vastuullista ⭐
• Hyvä työllisyystilanne 🗝🗝

(pelastuslaitokset sekä turvallisuusala 
työllistävät)

• Keskiansio on noin 4000-5000 € / kk 
(huom. vaihtelua tehtävittäin) 💰💰

15.12.2022
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Kouluttaudu pelastusalan päällystötehtäviin
Päivä- tai monimuotokoulutuksena
• Pelastusalan päällystötutkinto (AMK) ei 

ole mukana yhteishaussa, vaan siihen on 
oma erillinen haku.

• Tutkintoa suorittamaan voi hakeutua 
laajasti eri koulutustaustoilla, jolloin 
tutkinto suoritetaan päiväopintoina (240 
op / noin 4 vuotta). 

• Monimuoto-opintoina suoritettavaan 
tutkintoon (240 op / 184 op / noin 3 
vuotta), hakijalla on oltava suoritettuna 
pelastustoimen alipäällystötutkinto, jolloin 
aikaisemmin suoritetut opinnot luetaan 
soveltuvin osin osaksi tutkintoa.

15.12.2022
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Turvallisuuden moniosaaja

Tutkinnon painopisteet
• Pelastustoiminnan johtamisvalmiudet

• Riskienhallinta ja 
turvallisuusjohtaminen

• Onnettomuuksien ehkäisy ja 
varautuminen

15.12.2022
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Olisiko sinusta päällystötehtäviin?

Millaista osaamista tarvitaan

• Pelastuslaitosten päällystöltä odotetaan 
valmiuksia toimia sekä esimiesroolissa 
että asiantuntijaroolissa. 

• Kaikissa päällystötehtävissä korostuvat 
vuorovaikutusjohtaminen, tulevaisuus-
osaaminen sekä suunnittelu- ja 
kehittämisvalmiudet, kokonaisvaltainen 
turvallisuusajattelu sekä kansainvälinen 
osaaminen.

15.12.2022
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1. Hakeminen omassa nettihaussa

2. Valintakoe hakukriteerit täyttäville
(Kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat, 2-päiväinen)

Ensimmäisen päivän aikana testataan osiot
johtaminen, onnettomuuksien ehkäisy ja matematiikka. 
Näiden yhteispisteiden perusteella valitaan
aloituspaikkoihin suhteutettuna kolminkertainen määrä 
toisen päivän soveltuvuusarviointiin. 

Valintakokeesta voi saada enintään 85 pistettä.
Lisäpisteitä voi saada pelastustoimen tai hätäkeskus-
toiminnan työkokemuksesta enintään 15 pistettä.

27

Ennakkovaatimukset

• Vähintään 18-vuotias.

• Pohjakoulutuksena joko lukion oppimäärä, 
yo-tutkinto tai ammatillinen perustutkinto, 
ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto.
Tai aikaisemmin voimassa olleiden säännösten 
mukainen poliisitutkinto tai ulkomainen koulutus, joka 
antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

• Terveydentilalta ja toimintakyvyltä sopiva.

• B-luokan ajo-oikeus opintojen alkaessa.

Hakemisen vaiheet

15.12.2022

Lisätietoja valintakokeesta ja valintaperusteista verkkosivuilla.
Tutkintoon valituille tehdään turvallisuusselvitys, terveystarkastus sekä 
huumausainetesti ennen lopullista valintaa.

Vaatimukset ja hakeminen



PELASTUSOPISTO.FI 28

Miksi opiskelemaan Pelastusopistoon?

15.12.2022
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Haasta itsesi ja kehity ammattilaiseksi

Kouluttaudu auttajien ammattiin

• Alalla on kasvava tarve osaajista, 
joten työllistyminen on nopeaa ja 
todennäköistä.

• Opiskelu on haastavaa, monipuolista ja 
käytännönläheistä.

• Pääset aidosti auttamaan muita sekä 
kehittämään ja haastamaan myös itseäsi.

• Hyvä tiimihenki ja välittävä yhteisö.

15.12.2022
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Pelastusopistoon hakeminen

• Pelastusopistoon ei haeta yhteishaun kautta, vaan Pelastusopiston omassa 
nettihakupalvelussa haku.pelastusopisto.fi

• Verkkosivujen tutkintosivuilta löydät tarkemmat hakuajat, ohjeet sekä tiedot.

• Kaikkien hakijoiden tulee olla vähintään 18 vuotta ja suorittanut toisen asteen tutkinnon
• ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai jompaakumpaa vastaava 

aikaisempi tutkinto
• ylioppilastutkinto tai lukion koko oppimäärä.

• Tarkemmat tutkintokohtaiset pääsyvaatimukset www.pelastusopisto.fi

• Kaikista valituista opiskelijoista tehdään suppea turvallisuusselvitys.

15.12.2022

https://haku.pelastusopisto.fi/
https://www.pelastusopisto.fi/


PELASTUSOPISTO.FI 31

Opiskelemaan Pelastusopistoon

Laadukasta opetusta
• Pelastusopisto on ainoa pelastusalan 

valtakunnallinen oppilaitos ja valtion virasto. 
• Oppilaitos sijaitsee Kuopiossa.
• Maksuton ruokailu ja majoitus kampus-

alueella opiskelijoille.

• Liikunta- ja kuntosalit opiskelijoiden käytössä.
• Modernit oppimis- ja simulaatiotilat mm. 

• Onnettomuuksien ehkäisyn simulaatiot
• Ensihoidon simulaatioympäristö
• Pelastustoiminnan johtamisen simulaatiot
• Hätäkeskustoiminnan oppimisympäristöt
• Monipuolinen harjoitusalue lähialueella

15.12.2022
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Koulutamme turvallisuuden ammattilaisia

15.12.2022
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Inhimillisesti
Ammatillisesti
Luotettavasti

15.12.2022

Pelastusalalla työskennellään



Puh. 0295 450 201, PL 1122 (käyntiosoite: Hulkontie 83), 70821 Kuopio PELASTUSOPISTO.FI

Pelastusopisto @pelastusopisto pelastusopisto.fi
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