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Pelastusopiston tulossopimus vuodelle 2020 

Sisäministeriön visio "Arjen turvallisuus kuuluu kaikille - Suomi on maailman turvallisin maa" 

Sisäministeriön hallinnonalan yhteiset strategiset tavoitteet suunnittelukaudella 2020-2024 

1. Turvallisuuden tunne on korkea 
- Huolehdimme laadukkaiden sisäisen turvallisuuden palveluiden tuottamisesta - viranomaiset ovat näkyvissä ja tavoitettavissa 
- Pidämme luottamuksen viranomaisiin korkeana 
- Viestimme avoimesti ja oikea-aikaisesti toiminnastamme ja välitämme monipuolista tietoa turvallisuudesta - viestintä tukee turvallisuuden tunnetta 
2. Ihmiset, ympäristö ja omaisuus ovat turvassa 
- Tunnistamme uhkaavat ilmiöt ja kykenemme reagoimaan niihin 
- Ehkäisemme ennalta mahdollisimman monta rikosta ja onnettomuutta 
- Edistämme yksilöiden ja yhteisöjen kykyä toimia onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa 
- Kykenemme osoittamaan hätätilanteisiin apua 
- Torjumme yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä yhteiskuntarauhaa vaarantavaa toimintaa 
3. Kansallisen turvallisuuden uhkat torjutaan 
- Tunnistamme kansallista turvallisuutta uhkaavat ilmiöt 
- Paljastamme ja estämme uhat oikea-aikaisesti 
- Yhteensovitamme siviilivalmiutta 
- Huolehdimme valtakunnan rajojen koskemattomuudesta 
- Olemme varautuneet häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin 
4. Maahanmuutto on hallittua ja yhteiskunnallisesti kestävää 
- Edistämme Suomen elinvoimaisuutta tukevaa maahanmuuttoa 
- Varmistamme kansainvälisen suojelun hakemiseen liittyvien menettelyjen oikeudenmukaisuuden, oikeusturvan toteutumisen ja sujuvuuden 
- Ehkäisemme ja torjumme laitonta maahantuloa ja maassaoloa 
- Viestimme maahanmuutosta kattavasti ja tosiasioihin perustuen 
5. Hyvinvoiva henkilöstö mahdollistaa strategian toimeenpanon 
- Varmistamme strategian toimeenpanon edellyttämän riittävän henkilöstön 
- Varmistamme henkilöstölle terveelliset työtilat ja uudenaikaiset työvälineet 
- Kehitämme osaamista strategia- ja tulevaisuuslähtöisesti 
- Johdamme henkilöstöä osallistavasti ja vastuullisesti 
- Olemme työnantajana ja työhyvinvoinnin ylläpitäjänä edelläkävijä 
- Teemme yhteistyötä kansallisesti, Euroopan unionissa, lähialueilla sekä osana kansainvälistä yhteisöä 
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Virastokohtaiset tulostavoitteet 

3.3. Turvallinen 11. Turvallisuuden I Pelastusopiston koulutus ja TKHoiminta 11. Valtakunnallisesti riittävä määrä osaavaa henkilöstöä I )( I X I y. I )<.. I ~ 
oikeusvaltio Suomi tunne on korkea on laadukasta ja vastaavat tarvetta. pelastustoimen palvelukseen sekä Hätäkeskuslaitokseen 

(koulutuksen määrä ja laatu). 
I I 2. Työnantajat ovat tyytyväisiä Pelastusopistosta X ;x I y.. I 7- I ><- 

valmistuneiden henkilöiden osaamiseen (asiakastyytyväisyys). 
3. Sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä vastaa työelämän I X I )(_ I 1- I X I X 
tarpeita (koulutuksen määrä ja laatu). 
4. Opinnäytetöiden ja kehittämishankkeiden kytkeytyminen I X I X I "1- I ..,,__ I>'- 
työelämään ja/tai tutkimukseen. 
5. Siviilivalmiuden koulutuksen strateginen ja operatiivinen I X I X I X I X I X 

kehittäminen. 
6. Varautumiskoulutusta tuotetaan valtakunnalliseen I '><'. I )( I )'-. I ><- I )'- 

tarpeeseen ja resursseja priorisoidaan SM:n hallinnonalalle 
suunnattuun varautumiskoulutukseen (koulutuksen määrä ja 
laatu). 

I I I I I)( 7. Kv. henkilöstön koulutusta sekä varallaolojärjestelmää )( X X .><. 
kehitetään vastaamaan kansainvälisen avustustoiminnan 
tarpeisiin (koulutuksen määrä ja laatu sekä valmius). 

3.3. Turvallinen 12. Ihmiset, Pelastustoimen koulutusjärjestelmä 1. Pelastusalan tutkintojärjestelmää kehitetään ottaen 
oikeusvaltio Suomi ympäristö ja vastaa turvallisuusympäristön haasteisiin. huomioon hätäkeskuspäivystäjäkoulutus. 

omaisuus ovat 2. Osaamista kehitetään huomioiden turvallisuusympäristön I X I X I X I X I X 

turvassa muutokset. 

4.5. Maailman paras I 5. Hyvinvoiva Henkilöstön osaaminen vastaa 1. Strategisten osaamisten määrittely 
julkinen hallinto henkilöstö muuttuvan toimintaympäristön (mm. 2. Osaamisen kehittäminen 

mahdollistaa digitaalisuus) ja konsernistrategian I X I X I X I X I X 

strategian toimeenpanon edellyttämiä vaatimuksia. 
toimeenpanon 
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Voimassaolo ja seuranta 

Sopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun. Sopimuksen toteutumista seurataan säännöllisesti ministeriön ja viraston yhteisissä tapaamisissa. 

Allekirjoittaja Allekirjoittaja 
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Mervi Parviainen 
Rehtori 
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