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• Esittelyn jälkeen opiskelija osaa:
• Kertoa kenen vastuulla on säädöksiin perustuva sopimushenkilöstön 

koulutusjärjestelmä
• luetella aineistoa apuna käyttäen, mikä on Koulumaali ja miten sitä pääsee 

käyttämään
• luetella ja selittää, aineistoa hyväksi käyttäen, sopimushenkilöstön 

koulutusjärjestelmään kuuluvat kurssit
• perustella, mitä suorituksia vaaditaan vastaavan kouluttajan muodollisen 

pätevyyden saavuttamiseksi.

Osaamistavoitteet

22.2.2021
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Pelastusopiston uutena tehtävänä on 1.1.2019 
jälkeen vastata pelastustoimintaan osallistuvan 
sivutoimisen henkilöstön sekä pelastuslain 
(379/2011) 2 a §:n 1 momentin 5 kohdassa 
tarkoitetun sopimuspalokunnan ja muun 
sopimuksen tehneen yhteisön henkilöstön 
opetussuunnitelman valmistelusta, ylläpidosta 
ja kehittämisestä, kouluttajakoulutuksesta, 
kouluttajarekisterin ylläpidosta sekä 
opetusmateriaalin tuottamisesta.

Mika Hyvärinen, Lapin Pelastuslaitos
Petteri Jokelainen, Jokilaaksojen pelastuslaitos
Mari Latvala, Huittisten VPK
Jaakko Linko,  Stora Enso Oyj
Aleksi Peurala, Suomen Sopimuspalokuntien liitto, SSPL ry.
Markku Savolainen, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, 
SPEK ry.
Jaana Turunen, Suomen Palopäällystöliitto, SPPL ry.
Johanna Vuorensyrjä, Uudenmaan Pelastusliitto ry.
(Kehittämisverkosto tukee Pelastusopistoa sopimushenkilöstön 
opetussuunnitelmatyössä.)

Säädöspohja

22.2.2021

Kehittämisverkosto
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Valtioneuvoston pelastustoimesta antaman 
asetuksen (407/2011) 7 §:ssä todetaan 
seuraavaa:

Pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen 
henkilöstön ja sopimuspalokunnan 
henkilöstön kelpoisuus

1) sammutus- ja pelastustyöhön osallistuva on 
suorittanut vähintään Pelastusopiston 
vahvistaman opetussuunnitelman mukaisen 
sammutustyökurssin; vrt. Pelastustoiminnan 
peruskurssi

2) sammutus- ja pelastustyöhön osallistuva 
päällystö ja alipäällystö on suorittanut vähintään 
Pelastusopiston vahvistaman 
opetussuunnitelman mukaisen 
yksikönjohtajakurssin tai pelastusalan 
ammatillisen tutkinnon; vrt. ryhmänjohtajakurssi
3) palokunnan päällikkö on suorittanut 
pelastuslain 55 §:ssä tarkoitetussa 
oppilaitoksessa vähintään sopimuspalokunnan 
päällikkökurssin, sivutoimisen 
teollisuuspalopäällikön peruskurssin taikka 
tämän asetuksen 6 §:n 1 momentin 2 tai 3 
kohdassa tarkoitetun tutkinnon.

22.2.2021
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• Pelastusopisto on sopinut Suomen pelastusalan 
keskusjärjestön (SPEK) kanssa siirtymävaiheen 
järjestelyistä

• SPEK:n kurssinjohtajan tulee suorittaa vastaavan 
kouluttajan koulutus vuoden 2021 loppuun mennessä 
(huom. jatkettu siirtymäaika koskee vain vastaavan 
kouluttajan koulutusta).

• SPEK ylläpitää kurssiaineistoa ja oppimisympäristöä, 
kunnes Pelastusopiston tuottamien kurssien aineisto ja 
siihen liittyvä kurssikohtainen koulutus ovat valmiit

Järjestelyt 

22.2.2021
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Vastaavan kouluttajan koulutukset ja 
seminaarit kevät 2021

8

VKK:set ja seminaarit

Sopimushenkilöstökoulutuksen ajankohtaista 2021

Ei ole lisätty vielä PeOn sivuille:

13. – 14.4.2021 Tieliikennepelastaminen henkilöauto-onnettomuuksissa –kurssin webinaarit

13. – 14.4.2021Pelastustoiminnan peruskurssin –webinaarit

5. – 6.5.2021 Pintapelastuskurssin seminaari, Laukaa 

22.2.2021
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Ei ole lisätty vielä PeOn sivuille:

Avoin 1. – 3.9.2020, VKK, hakuaika päättyy 10.8.2021 

Avoin 10. – 12.11.2021, VKK, hakuaika päättyy 19.10.2021 

Avoin 1. – 3.12.2021, VKK, hakuaika päättyy 9.11.2021

Avoin (vko 40), Ryhmänjohtajakurssin seminaari, Avoin 

2. – 3.11.2021, Pintapelastuskurssin seminaari, Laukaa 

Avoin (vko 46/47), Ensiapu– ja Ensivastekurssien seminaari, Avoin

22.2.2021
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1. Alueelliselta pelastuslaitokselta nimettävä ensin pääkäyttäjä, joka vastaa kursseista 
Koulumaali –ympäristössä 
• ensisijainen yht.hlö. aina pelastuslaitokselta 
• toiseksi pääkäyttäjäksi voidaan nimetä myös koulutuksen järjestäjä (liitot) 
• huom. ilmoitus 2.pääkäyttäjästä tultava laitokselta
• muut kuin pelastuslaitokset (PV, oppilaitokset) ohjeistetaan tapauskohtaisesti 

2. Pääkäyttäjän nimeämisen jälkeen luodaan valmiista kursseista kopiot kullekin alueelle 
3. Jokaisen kurssilaisen on suoritettava sopimushenkilöstön tietoturvakurssi, ennen kuin 

heidät voidaan lisätä opiskelijoiksi muille kursseille (pelastuslaitos vastaa tästä) 
4. Sopimushenkilöstön tietoturvakurssi valmistunut 8/2020. Ei ollut aiemmin käytössä 

PeO:n Moodlessa.

5. Koulumaali

22.2.2021
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• kurssikopioiden ylläpito → PeO:n tekemien päivitysten vienti alueellisiin 
kopioihin yhdessä koulutuksen järjestäjän kanssa (jos eri kuin pelastuslaitos) 

• vastuu omien alueellisten aineistojen ja ohjeiden ylläpidosta 

• uusien käyttäjätunnusten esitarkastus 

• kurssi- ja ryhmäavaimet sekä ryhmien luonti kursseille 

• yhteyshenkilö PeO:lle ja vastaaville kouluttajille / liitoille

22.2.2021
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• Kurssilaiset hakevat itse tunnukset ohjeen mukaan 
• Pelastusopistolta saa kurssilaisille jaettavan ohjeen tunnusten hakemisesta ja 

ensimmäisestä kirjautumisesta 
• Alueen pääkäyttäjä esitarkastaa haetut tunnukset, jonka jälkeen ne voidaan hyväksyä 

Pelastusopiston tietohallinnossa 
• Pääkäyttäjä vastaa kurssien ryhmäavaimista ja niiden ilmoittamisesta asianosaisille 
• Alueellisia eroja käytänteissä voi olla  
• → ongelma lanteissa yhteydenotot Pelastusopiston suuntaan ensisijaises  pääkäy äjän 

kautta

22.2.2021
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• Koulumaalissa kullakin alueella tulisi lähtökohtaisesti olla vain yksi kopio 
kustakin kurssista 

→ toteutukset erotellaan toisistaan ryhmi elyillä ja ryhmäavaimen käytöllä 
→ päivitykset tarvitsee tehdä vain yhdelle kurssille ja ylläpito helpo uu 

 

22.2.2021
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Pelastusopisto

Vastuuopettajalla on pelastustoimen sopimushenkilöstön 
koulutusjärjestelmässä kolme ydinfunktiota:

1. Hän vastaa omalta osaltaan siitä, että kurssien määritellyt 
osaamistavoitteet luodaan Bloomin Taksonomian mukaan, aineisto on 
ajantasaista ja voidaan rinnastaa pelastajatutkintoon.

2. Hän huolehtii omalta osaltaan omien sekä vastaavien kouluttajien 
tietojen ja taitojen ylläpidosta sekä substanssin että pedagogiikan 
osalta.

3. Hän vastaa substanssinsa osalta kokonaisuudesta, OPS, TOTS, 
harjoitussuunnitelmat ja muu materiaali. Kaikki aineisto tuotetaan 
Koulumaali alustalle, jota kehitetään jatkuvasti!

22.2.2021

PeOn opetussuunnitelma, OPS

PeOn vastuuopettaja

PeOn toteutussuunnitelma, TOTS

PeOn materiaali harjoitussuunnitelmat ja muut 
materiaalit

Koulutuksen järjestäjä, pääkäyttäjä, kurssin 
vastaava kouluttaja (Liitot, Pela, SPEK,PV, muut)

Vastaavalla kouluttajalla on pelastustoimen sopimushenkilöstön 
koulutusjärjestelmässä kolme ydinfunktiota:

1. Hän vastaa omalta osaltaan siitä, että kurssien opetussuunnitelmassa 
määritellyt osaamistavoitteet täyttyvät.

2. Hän huolehtii omalta osaltaan jatkuvasti omien sekä kursseillaan 
toimivien kouluttajien tietojen ja taitojen ylläpidosta sekä substanssin 
että pedagogiikan osalta.

3. Hän vastaa kokonaisuudesta, valitsee kouluttajat ja valvoo heidän 
toimintaa sekä huolehtii työturvallisuudesta.

2020_02_26_koulutuksen_järjestäjän_opas.docx
20200827_Vastaavan kouluttajan opas 1.1..docx
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Yhteydenotot 
sopimushenkilöstökoulutukseen liittyen
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• Ensisijaisesti aina sähköpostilla sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi

• Viesti ohjautuu useammalle henkilölle ja yleensä parhaiten kyseiseen asiaan
perehtynyt vastaa

• Poissaolojen aikanakin, joku voi auttaa akuutissa asiassa

• Kirmo Savolainen, suunnittelija, 0295 453 471

• Ville Ala-Kokko, suunnittelija, 295453478 (tehtävään 1.2.2021)

• Sonja Lyytinen, opintosihteeri, 0295 453 468

22.2.2021


