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PELASTUSOPISTON tulossopimus 2019
Sisäministeriön visio

Vuonna 2030 Suomi on maailman turvallisin maa sekä kaikille yhtä turvallinen. Edistyksellinen sisäisen
turvallisuuden tekeminen välittyy yhdenvertaisesti koko väestön toimivan arjen kokemuksiksi. Sisäisen
turvallisuuden palvelut tasaavat eroja ihmisten ja väestöryhmien turvallisuudessa ja turvallisuuden
kokemuksessa. Maahanmuutto on aktiivista, hallittua ja ennakoitua. Laadukkaat lupaprosessit tukevat
maahanmuuttopolitiikan tavoitteita, ulkomaisen työvoiman saatavuutta ja ehkäisevät turvallisuusriskejä.

Viraston missio

Pelastusopisto on menestyvä, kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu
turvallisuuden huippuosaaja pelastus- ja hätäkeskusalalla sekä siviilivalmiudessa.

Sisäministeriön hallinnonalan yhteiset strategiset tavoitteet suunnittelukaudella 2019-2023
1. Suomen väestön turvallisuuden tunne on korkea koko maassa ja kaikissa
väestöryhmissä.

8. Pitkään laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden määrän merkittävä kasvu
estetään.

2. Suomi pysyy matalan kokonaisrikollisuuden maana.

9. Laajoihin häiriöihin on varauduttu niin, että ne eivät vaaranna yhteiskunnan
toimintaa.

3. Suomeen ei synny asuinalueita, joissa rikollisuus, häiriökäyttäytyminen tai
muut turvallisuusongelmat lisääntyvät merkittävästi.

10. Onnettomuudet eivät vaaranna yhteiskunnan turvallisuutta tai ympäristön tilaa.

4. Väkivalta- ja seksuaalirikokset vähenevät eivätkä uhrikokemukset kasaannu
tietyille väestöryhmille.

11. Vakavien tapaturmien ja liikenneonnettomuuksien määrä laskee
eurooppalaiselle keskitasolle.

5. Maahanmuutto Suomeen on hallittua kaikissa olosuhteissa.

12. Terrorismin uhka ja pelko ovat Suomessa matalalla tasolla.

6. Työperäisen maahanmuuton sujuvuus parantaa Suomen houkuttelevuutta
ulkomaisen työvoiman näkökulmasta.

13. Viranomaiset nauttivat korkeaa luottamusta kaikissa väestöryhmissä eikä
väestöryhmien välillä ole merkittäviä eroja.

7. Kansainvälisen suojelun lupaprosessit toteutuvat tavoiteajassa ja takaavat
hakijoiden oikeusturvan.

14. Viranomaisten välinen tiedonvaihto on sujuvaa ja teknologian mahdollisuudet
turvallisuuden ylläpitämisessä hyödynnetään tehokkaasti.
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Virastokohtaiset tulostavoitteet
Strate11lnen
tavoite

Tulostavoite suunnitteluvuonna 2019 ja indikaattorit

Tulostavoite suunnittelukaudella 2020 - 2023 ja indikaattorit

1. Suomen väestön
turvallisuuden tunne
on korkea koko
maassa ja kaikissa
väestöryhmissä.

Pelastusopisto tuo sisäisen turvallisuuden keskeisenä toimijana
vahvemmin viestinnällisesti esille pelastusalan ja hätäkeskustoiminnan
sekä siviilivalmiuden merkitystä.
Onnistumme koulutustehtävässämme ja koulutusjatkumon
toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Koulutusjärjestelmän kehittämistyö ja siinä viestinnällisen näkökulman vahvistaminen
sekä uusien teknologioiden hyödyntäminen.

1.
2.

3.
4.

9. Laajoihin häiriöihin
on varauduttu niin,
että ne eivät vaaranna
yhteiskunnan
toimintaa.

Blogit, kirjoitukset, Some-aktiivisuuden kasvattaminen.
Kasvutavoite 25 %.
Opinnäytetöiden kytkeminen tutkimukseen ja niistä viestiminen
50 % opinnäytetöistä tutkimukseen liittyviä tai
työelämätilauksia.
Tuotetut tutkinnot (TTS)
Opetussuunnitelmatyö, toteutussuunnitelmatyö, jossa yhtenä
painopisteenä turvallisuusviestinnän vahvistaminen.

Käynnistetään kotimaisen varautumisen ja kansainvälisen
pelastustoiminnan rakentaminen siviilivalmiudeksi. Varautuminen ja
kansainvälinen pelastustoiminta muodostavat siviilivalmiuden
koulutuslinjan ja toiminnot jatkuvat keskeytyksettä.
1. Kansainvälisen pelastustoiminnan sekä varautumiskoulutuksen siirto on
onnistunut ja toiminta on häiriötöntä.
2. Lähetettyjen kansainvälisten asiantuntijoiden määrän kehitys
3. Hankkeiden määrän kehitys

1. Suomen väestön
turvallisuuden tunne
on korkea koko
maassa ja kaikissa
väestöryhmissä.
10. Onnettomuudet
eivät vaaranna
yhteiskunnan
turvallisuutta tai
ympäristön tilaa.

Verkottuminen eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti,
kumppanuusverkoston uudet painopisteet ja niiden näkyminen koulutuksen
kehittämisessä.

Pelastusalan koulutusjärjestelmän kehittäminen ministeriön linjausten
mukaisesti
Hätäkeskuspäivystäjien sijoittumista koskevan selvityksen tulosten
hyödyntäminen koulutusjärjestelmän kehittämisessä.
1. Järjestelmän kehittäminen raportin pohjalta jatkuu ja suunnittelu
pohjautuu tutkittuun tietoon.

Toiminta on tehokasta ja sitä kehitetään synenergioita hakien.
Kansainvälisen pelastustoiminnan varallaolojärjestelmä on toimiva ja roolit ovat selkeät.
Materiaalivaraston vastuut, roolit ja järjestelyt ovat selkeät.

1. Koulutusten ja harjoitusten määrän kehitys
2. Lähetettyjen kansainvälisten asiantuntijoiden määrän kehitys
3. Hankkeiden määrän kehitys

Pelastusalan koulutusjärjestelmä on kehitetty ja otetaan asteittain käyttöön.
Koulutuksessa otetaan huomioon monimuotoisuuden lisääminen ja ennaltaehkäisyn
näkökulmaa tuodaan vahvemmin esille.
1. Järjestelmä tuottaa häiriöttömästi tutkintoja ja täydennyskoulutusta, joka vastaa alan
tarpeisiin ja kehittää toimialaa
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13. Viranomaiset
nauttivat korkeaa
luottamusta kaikissa
väestöryhmissä eikä
väestöryhmien välillä
ole merkittäviä eroja.
Sisäänottoja tarkastellaan ja muokataan tarpeen mukaan, jotta tarjolla on riittävästi
osaavia hätäkeskuspäivystäjiä.
Vuonna 2020 sekä tammi- että elokuussa otetaan 24 opiskelijaa.

1. Suomen väestön
turvallisuuden tunne
on korkea koko
maassa ja kaikissa
väestöryhmissä.

Hätäkeskuslaitoksen riittäviä henkilöstöresursseja tuetaan lisäämällä
hätä keskuspä ivystäjäkou lutuksen sisäänottoja

1. Suomen väestön
turvallisuuden tunne
on korkea koko
maassa ja kaikissa
väestöryhmissä.

Sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmää pilotoidaan ja kehitetään SM:n
päätöksen mukaisessa laajuudessa.

Sopimushenkilöstön kehitetty koulutusjärjestelmän on otettu käyttöön ja toimii.
Järjestelmän siirtymävaihe päättyy suunnitelman mukaan vuonna 2022.

1.
2.
3.
4.

1. Kouluttaja koulutus määrän kehitys ja lisensioidut kouluttajat
2. Opetussuunnitelman kehitys
4. Tuotetun koulutusmateriaalin kehitys

10. Onnettomuudet
eivät vaaranna
yhteiskunnan
turvallisuutta tai
ympäristön tilaa.

1. Sisäänotto on vuoden 2019 syksyllä 24.
1. Valmistuneiden hätäkeskuspäivystäjien määrä

Kouluttaja koulutuksen määrä ja lisensioidut kouluttajat
Kouluttajarekisterin käyttöönotto
Opetussuunnitelma
Tuotettu koulutusmateriaali

13. Viranomaiset
nauttivat korkeaa
luottamusta kaikissa
väestöryhmissä eikä
väestöryhmien välillä
ole merkittäviä eroja.
1. Suomen väestön
turvallisuuden tunne
on korkea koko
maassa ja kaikissa
väestöryhmissä.
10. Onnettomuudet
eivät vaaranna
yhteiskunnan
turvallisuutta tai

Pelastusalan ammatillinen koulutus keskitetään Pelastusopistolle
sisäministeriön 16.11.18 tekemän päätöksen ja siihen liittyvän muistion
mukaisesti.
Pelastusalan koulutuksen (pelastaja-, alipäällystötutkinto) keskittämisen
valmistelu

Kaikki pelastusalan tutkintokoulutus on valtakunnallisesti keskitetty Pelastusopistolle
Kuopioon.

1. valmistelu ja suunnittelu vuonna 2019, aloitusajankohta tammikuu
2020.

1. Pelastuskoulun opiskelijasisäänotto on Pelastusopiston kursseilla ja valmistuu
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ympäristön tilaa.
13. Viranomaiset
kehitys
nauttivat korkeaa
luottamusta kaikissa
väestöryhmissä eikä
väestöryhmien välillä
ole merkittäviä eroja.
10. Onnettomuudet
eivät vaaranna
yhteiskunnan
turvallisuutta tai
ympäristön tilaa.

Työturvallisuuden harjoitusalueen toiminta integroidaan osaksi
Pelastusopiston normaalia toimintaa

Työturvallisuuden harjoitusalue on käytössä ja sopimuskumppaneiden määrä on
sellainen, joka mahdollistaa harjoitusalueen pitkäjänteisen kehittämisen

1. Sopimuskumppaneiden määrän kehitys, tavoite SO kumppania.
2. Koulutettujen määrä, tavoite 2500.

1. Hanke palvelutoimintakonseptin kehittämiseksi, tavoitteena parantaa erityisesti pktyritysten työturvallisuutta.
2. Sopimuskumppaneiden määrän kehitys, tavoitetilana 70 kumppania.
3. Koulutettujen määrän kehitys, tavoite 3500.

ERICA
ERICA otetaan täysimääräisesti käyttöön tutkintokoulutuksessa.

Hätäkeskuspäivystäjäkoulutusta kehitetään ERICAn käyttöönotosta saadun kokemuksen
perusteella. Hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksen kehittämisessä hyödynnetään
koulutuksesta saatua palautetta ja koulutusta kehitetään yhteystyössä
Hätäkeskuslaitoksen kanssa.

11. Vakavien
tapaturmien ja
liikenneonnettomuuksien määrä laskee
eurooppalaiselle
keskitasolle.
14. Viranomaisten
välinen tiedonvaihto
on sujuvaa ja
teknologian
mahdollisuudet
turvallisuuden
ylläpitämisessä
hyödynnetään
tehokkaasti.

KEJO
KEJO-tietojärjestelmän ja -koulutuksen kehittäminen.

KEJOn käyttöönotto koulutuksissa sekä edelleen kehittäminen verkostoissa.
Koulumaa/i
Koulumaali-toiminta osaksi Pelastusopiston perustoimintaa
Tilanne- ja johtokeskustoiminta vakiinnutetaan osaksi koulutustoimintaa,
Pelastusopisto on keskiössä kehittämistoiminnassa sekä koulutuksen
suunnittelussa.

Koulumaali on aktiivisessa käytössä pelastustoimen koulutustoiminnassa.
Tilanne- ja johtokeskustoimintaa kehitetään aktiivisesti ja järjestetään koulutuksia ja
seminaareja.
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Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden keskeiset tunnusluvut (käytetään TTS ja talousarviovalmistelussa)
Yhteiskunnalliset vaikuttavuuden tunnusluvut

I

TP
toteuma

Vuosi

I

2017

Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnot
* jos Pelastajatutkinto keskitettv 2020 alkaen.

I

161

I

38

AMK-tutkinnot
Julkaisujen määrä
TKI hankkeisiin kytketyt opinnäytetyöt

I

23

I

4

I

arvio

I

2018

I

165

I

30

I

19
6

I

I

TTS -kausi, alustavat tavoitteet

I

TAE2019

I

2020

I

191

I

172

I

30

I

30

I

19

I

7

I

19
7

I

I
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Sopimus on voimassa vuoden 2019 loppuun. Sopimuksen toteutumisesta seurataan säännöllisesti ministeriön ja viraston yhteisissä tapaamisissa.

Sisäministeriö

Pelastusopisto

Mervi Parviainen
Rehtori

I

I~

Voimassaolo ja seuranta

Helsinki 21.12.2018

2021
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I

2022
187*
30
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7
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2023

I

207*

I

30

I

I
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I

I

7

I

