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PELASTUSOPISTON TOIMINTA 

Pelastusopiston tehtävänä on antaa pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammatillista 

peruskoulutusta, pelastustoimen päällystön ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, 

pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan täydennyskoulutusta, sopimushenkilöstön koulutusta sekä 

siviilivalmiuden normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen valmentavaa 

koulutusta, mukaan lukien kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijoiden kouluttaminen, 

rekrytointi, lähettäminen ja muodostelmien logistiikka, kansainvälisten sitoumusten mukaisesti. 

Pelastusopisto huolehtii osaltaan pelastustoimen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta, 

tutkimistoiminnan koordinoinnista sekä tarvittaessa muistakin Pelastusopiston toimialaan 

soveltuvista tehtävistä.  

Pelastusopistossa järjestetään tutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta seuraavissa 

koulutusohjelmissa (ks. kuva 1): 

1) hätäkeskuspäivystäjän koulutusohjelma, hätäkeskuspäivystäjätutkinto 
2) pelastajan koulutusohjelma, pelastajatutkinto 
3) pelastustoimen alipäällystön koulutusohjelma, alipäällystötutkinto 

 

Pelastusopistolla toteutetaan näiden lisäksi ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. 

 

          Kuva 1. Pelastusopiston ammatillisten tutkintojen järjestelmä 

 

 

 

Pelastajatutkinto 90 op 

Hätäkeskuspäivystäjä- 

tutkinto 90 op 

 

Alipäällystötutkinto 60 op 

 

Pelastusalan päällystötutkinto (AMK) 

Monimuotototeutus 240 op  

 

 

Pelastusalan päällystötutkinto (AMK) 

Päivätoteutus 240 op 

 

Lukion oppimäärä / ylioppilastutkinto tai   

            Ammatillinen perustutkinto tai  

            Ammattitutkinto 
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PELASTUSOPISTON YHTEYSTIEDOT 

Käyntiosoite:  Hulkontie 83, 70820 KUOPIO 

Postiosoite:  PL 1122, 70821 KUOPIO 

Puhelinvaihde  +358 295 450 201 

Rehtori Mervi Parviainen  puh. +358 295 453 470    

Koulutusjohtaja Minna Hirvonen puh. +358 295 453 413 

Tutkintokoulutusta koskevat tiedustelut  

Opintosihteeri Pirjo Paldanius  puh. +358 295 453 490 

tutkintokoulutus@pelastusopisto.fi  

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@pelastusopisto.fi 

 

pelastusopisto.fi 

www.facebook.com/Pelastusopisto 

www.instagram.com/pelastusopisto/ 

www.youtube.com/Pelastusopistovideot 

Tilaa uutiskirje www.pelastusopisto.fi/tilaa_uutiskirje >> 
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http://www.pelastusopisto.fi/
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http://www.instagram.com/pelastusopisto/
http://www.youtube.com/Pelastusopistovideot
http://www.pelastusopisto.fi/tilaa_uutiskirje
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KOULUTUKSEEN HAKEMINEN 

Pelastusopiston tutkintoon johtavaan koulutukset 

Koulutuksiin haetaan nettihaun kautta osoitteessa https://haku.pelastusopisto.fi. Hakuajat ovat 

tässä oppaassa sekä Pelastusopiston nettisivuilla. Hakuportaali on auki vain kyseisen tutkinnon 

hakuaikana. Palveluihin kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, sirullisella henkilökortilla tai 

mobiilivarmenteella. Hakuaika päättyy hakujakson viimeisenä päivänä kello 16.15.  

Hakijan tulee toimittaa Pelastusopistolle hakuun vaadittavat liitteet 

(Pelastusopisto/Opiskelijapalvelut, PL 1122, 70821 Kuopio). Liitteet tulee olla Pelastusopistolla 

viimeistään 7 päivän sisällä hakujakson päättymisestä. Hakija, joka ei ole toimittanut liitteitä 

Pelastusopistolle määräajassa, ei ole mukana valintaprosessissa.  Alipäällystö- ja pelastajakurssille 

hakijoiden on myös käytävä fyysisen kunnon testissä ennen hakuajan päättymistä.  

Pelastusalan päällystötutkinto (AMK) 

Pelastusalan päällystötutkintoon (AMK) haetaan nettihaun kautta osoitteessa 

https://haku.pelastusopisto.fi. Palveluihin kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, sirullisella 

henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Hakuaika päättyy hakujakson viimeisenä päivänä kello 16.15.  

Hakijan tulee toimittaa Pelastusopistolle hakuun vaadittavat liitteet 

(Pelastusopisto/Opiskelijapalvelut, PL 1122, 70821 Kuopio). Liitteet tulee olla Pelastusopistolla 

viimeistään 7 päivän sisällä hakujakson päättymisestä. Hakija, joka ei ole toimittanut pyydettyjä 

liitteitä Pelastusopistolle määräajassa, ei ole mukana valintaprosessissa.  

Kevään haussa hakijat, jotka valmistuvat vasta touko-/kesäkuun vaihteessa, toimittavat liitteet 

välittömästi valmistumisen jälkeen. Näissä tapauksissa hakijan on merkittävä selvästi hakemukseen 

arvioitu valmistumispäivä ja vuosi. 

Opiskelijavalinnat valintakokeisiin pyritään tekemään noin kuukautta ennen valintakoetta. Kaikista 

valintaprosessin vaiheista ilmoitetaan vain sähköisen hakujärjestelmän kautta. Hakijan velvollisuus 

on seurata hakujärjestelmää. 

 

 

 

 

 

 

https://haku.pelastusopisto.fi/
https://haku.pelastusopisto.fi/
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3.1 Tutkinto-/päättötodistuksen arvosanojen korotukset  

Hakijan tulee toimittaa Pelastusopistolle oppilaitoksen antama erillinen todistus korotetuista 

arvosanoista, ote opintorekisteristä ei riitä. Oppilaitoksen antamassa todistuksessa tulee näkyä mitä 

tutkinto- tai päättötodistuksen arvosanaa on korotettu ja mikä on uusi korotettu arvosana.  

Ammatillisella perustutkinnolla hakijoiden korotukset otetaan huomioon, jos opiskelija on 

korottanut päättö-/tutkintotodistuksessa mainitun tutkinnon osan ja saanut siitä erillisen 

todistuksen oppilaitoksesta. Mikäli tutkinnon osien nimet ja laajuudet ovat muuttuneet, hakijan 

tulee toimittaa sellainen oppilaitoksen antama todistus, josta käy ilmi, mitkä osat korotus korvaa 

hakijan alkuperäisestä todistuksesta. 

Lukion päättötodistuksella hakijoiden korotukset otetaan huomioon, jos opiskelija on suorittanut 

korotettavasta oppiaineesta koko lukion oppimäärän ja saanut siitä erillisen todistuksen.  

OPISKELU PELASTUSOPISTOLLA 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opetus on maksutonta. Ruokailu ja majoitus Pelastusopiston 
asuntolassa ovat maksuttomia, kun opiskelu tapahtuu Pelastusopistolla. Opintojen 
läsnäolovelvoitteista ilmoitetaan opintojakson alussa. Koska opiskelu tapahtuu yhä enenevässä 
määrin sähköisissä oppimisympäristöissä oppimismateriaalin ollessa sähköistä, opiskelijalla tulee olla 
opintojen alkaessa tietokone. Suosittelemme uusimmalla Windows-käyttöjärjestelmällä varustettua 
kannettavaa tietokonetta. Huomatkaa, että omaa tietokonetta tulee voida käyttää 
luokkaopetuksessa mm. sähköisten tenttien tekemisessä.  Pelastusopisto tarjoaa opiskelijalle 
opintojen ajaksi tarvittavat Office 365:n toimistosovellukset, jotka toimivat myös OSX-
käyttöjärjestelmässä. 

Opiskelija vastaa myös opetuksen vaatimista oppikirjoista ja muusta kirjallisesta opetusmateriaalista, 

sekä opiskelijapuvusta sekä harjoittelunaikaisesta majoituksesta ja ruokailusta aiheutuvista 

kustannuksista.  

Hankinnoista määrätään kurssikutsun yhteydessä tai ensimmäisillä oppitunneilla. 
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4.1 HENKILÖLLISYYDEN TODISTAMINEN PELASTUSOPISTOLLA 

Henkilöllisyystodistukseksi hyväksytään seuraavat alkuperäiset, kuvalliset ja voimassa olevat 
asiakirjat:  
- Suomen viranomaisen myöntämä passi  
- Suomen viranomaisen myöntämä henkilökortti.  

4.2 Lukuvuosi 2023 

Kevätlukukausi 2023 opiskellaan 9.1. - 2.6.2023 ja syyslukukausi 7.8. - 22.12.2023 

Opetus tapahtuu pääasiassa maanantaista perjantaihin kello 8.00 ja 16.15 välillä. Syksyllä 2023 osa 

pelastajatutkinnon harjoittavasta opetuksesta voi olla myös ilta-aikaan. Opiskelijat noudattavat 

koulutuksessa ollessaan oppilaitoksen järjestyssääntöä ja muita ohjeita.  

Opetuskielenä on suomi, mutta opetusta annetaan myös ruotsin kielellä. Opiskelija voi tehdä kokeet 

suomen tai ruotsin kielellä. Mikäli koe halutaan suorittaa ruotsin kielellä, tästä tulee ilmoittaa 

opintojakson vastuuopettajalle opintojakson alussa. 
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PELASTAJATUTKINTO, 90 op  

Pelastajatutkintoon haetaan nettihaun kautta osoitteessa https://haku.pelastusopisto.fi Palveluun 

kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, sirullisella henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Hakuaika 

päättyy hakujakson viimeisenä päivänä kello 16.15.  

5.1 Pelastajan koulutusohjelma  

Pelastustoimen miehistön ammatillinen peruskoulutus saavutetaan kolme lukukautta kestävällä 

pelastajakurssilla. Opinnot päättyvät pelastajatutkintoon. Tutkinto antaa kelpoisuuden päätoimisiin 

pelastajan, palomiehen ja palomies-sairaankuljettajan virkoihin. 

5.2 Tavoitteet 

• Pelastajatutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneet ovat sisäistäneet 
pelastustoimen ja terveydenhuollon arvomaailman, pelastajan ammatissa toimimisen 
edellytykset ja ovat valmiita kehittämään työtään sekä omaa ammattitaitoaan ja 
ammattiuraansa muuttuvassa ja kehittyvässä toimintaympäristössä,   

• tietävät ja ymmärtävät pelastuslaitoksen tavoitteellisen onnettomuuksien ehkäisytyön 
yhteiskunnallisen merkityksen, osaavat suunnitella ja toteuttaa turvallisuusviestintää ja 
kansalaisten turvallisuuskoulutusta ja -opastusta sekä tarvittaessa suorittaa 
asuinrakennusten ja pienkiinteistöjen valvontaa, 

• tietävät ja osaavat pelastustoiminnan perusteet, osaavat toimia pelastusryhmän jäseninä 
onnettomuustilanteissa sekä tuntevat pelastusryhmän johtamisen periaatteet, 

• osaavat soveltaa ensihoidon opetuksessa oppimiansa tietoja ja taitoja perustasoisessa 
ensihoidossa, osaavat käyttää porrastetun ensihoitopalvelun sekä muiden sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujen mahdollisuuksia potilaan hoidossa,  

• tuntevat omatoimisen varautumisen ja yleisen väestönsuojelun perusteet, 

• tuntevat sopimuspalopalokuntatoiminnan perusteet ja ovat valmiita hyvään 
yhteistoimintaan pelastustoimen sopimushenkilöstön sekä muiden sidosryhmien kanssa. 

5.3 Koulutusohjelman rakenne ja sisältö 

Koulutuksen painopistealueita ovat pelastustoiminta, ensihoito sekä onnettomuuksien ehkäisy 

 

PERUSOPINNOT  

 

Johdatus pelastajakurssin opintoihin 

Pelastustoimen hallinto 

Liikuntakasvatus 

Pelastustoimen sekä ensihoidon kalusto ja työturvallisuus 

https://haku.pelastusopisto.fi/
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Psykologia 

Palomiehen ammatti ja työura 

AMMATTIOPINNOT 

Onnettomuuksien ehkäisy  

Turvallisuusviestintä 

Rakennusten turvallisuus ja valvonta 

Pelastustoiminta 

Palofysiikka  

Ajokoulutus 

Pelastajan perustaidot  

Sammutus- ja pelastustekniikka 

Sammutus- ja pelastustekniikan syventävät opinnot 

Vaaralliset aineet 

Pelastustoiminnan johtaminen 

Viestiliikenne ja viestinnän perusteet 

Ensihoito  

Anatomia, fysiologia, mikrobiologia ja tautioppi 

Ensihoidon perusteet 

Ensihoito-oppi 

Ensihoidon syventävät opinnot I 

Ensihoidon syventävät opinnot II 

Perustasoisten ensihoitovalmiuksien arviointijärjestelmä 

5.4 Hakumenettely ja opiskelijavalinta 

5.4.1 Valintaperusteet 

Pelastajatutkintoon johtavaan koulutusohjelmaan voidaan ottaa hakija: 

1) joka on opintojen alkaessa vähintään 18-vuotias; 

2) joka on hakuajan päättymiseen mennessä suorittanut: 

 a) lukion koko oppimäärän (hakijat käyttävät hakiessaan lukion päättötodistusta); 

 b) ylioppilastutkinnon (hakijat käyttävät hakiessaan lukion päättötodistusta tai 

 ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistusta, jonka perusteella ovat ylioppilastutkinnon

  suorittaneet; 

 c) ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon; taikka  

 d) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun 

 ammatillisen perustutkinnon tai ammattitutkinnon taikka niitä vastaavan 

 aikaisemman tutkinnon; 

3) joka on terveydentilaltaan ja muutoin ammattialan tehtävien asianmukaisen hoitamisen kannalta 

sopiva; 

4) joka on suorittanut koulutusohjelman valintakokeen hyväksytysti; sekä 
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5) jolla on opintojen aloituspäivään mennessä hankittu C-luokan ajoneuvon ajo-oikeus. 

Suomessa tuli voimaan 10.9.2009 ns. raskaan liikenteen ammattikuljettajadirektiivi, 

jossa määritellään ammattimaisessa kaupallisessa liikenteessä toimivien kuljettajien 

koulutusvaatimukset. Pelastajatutkinnon hakijoille riittää kuitenkin edellisestä 

poiketen C-luokan ajokortin suorittaminen (EI C1 -luokka).  C-luokan ajo-opetukseen 

pääsy edellyttää sitä, että B-luokan tutkinto on valmis. Koulutustarjonnassa on 

tapahtunut muutoksia, joten suosittelemme, että pelastajakoulutuksesta 

kiinnostuneet hakijat ottavat välittömästi yhteyden alueensa autokouluihin ja 

tarkistavat C-luokan ajoneuvon koulutustarjonnan.  Alle 21-vuotias henkilö pääsee 

ajamaan C-luokan ajokorttia, kun hänellä on pelastusalan oppilaitoksen antama 

todistus siitä, että hänet on hyväksytty pelastusalan koulutukseen, jossa edellytetään 

C-luokan ajokorttia. 

Pelastajan koulutusohjelmaan voidaan ottaa myös hakija, jolla ei ole edellä kuvattua vaadittavaa 

pohjakoulutusta, jos hänellä on Pelastusopiston arvion mukaan muutoin opinnoissa tarvittavat 

riittävät tiedot ja taidot.  

Harkinnanvaraisessa valinnassa Pelastusopisto siis tutkii ja arvioi hakijan kelpoisuuden opintoihin ja 

päättää hakijan kutsumisesta valintakokeeseen.  Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomio 

yleisen opinnollisen aktiviteetin ohella seuraaviin kriteereihin: 

1. Hakija on työskennellyt (muodollisesti epäpätevänä) pelastuslaitoksen päätoimisessa ja 

kokoaikaisessa miehistövirassa vähintään kolme vuotta. Hakijan työkokemukseksi 

huomioidaan kaikki päätoiminen, kokoaikainen työ pelastuslaitoksessa, siis toimiminen esim. 

palomiehenä, kalustonhoitajana tai ensihoitotehtävissä. 

      TAI  

2. Hakija on suorittanut ulkomailla muodollisen hakukelpoisuuden tuottavan toisen asteen 

tutkinnon (Tarkista vaadittavat liitteet kappaleesta 9.). 

Tämän ns. harkinnanvaraisen valinnan tarkempi hakuohjeistus on kuvattu kappaleessa 9. Hakijat, 

joilla on hakukelpoinen tutkinto, eivät voi hakea harkinnanvaraisen valinnan kautta. 

 

5.4.2 ROKOTUSVAATIMUKSET ENSIHOIDON HARJOITTELUSSA 

Ensihoidon opintoihin kuuluvaan kliiniseen harjoittelujaksoon sairaalassa ja pelastuslaitosten 

ensihoitoyksiköissä osallistuvalta opiskelijalta vaaditaan tartuntatautilain edellyttämä suoja. 

Voimassa olevan tartuntatautilain 48.2 §:n mukaan opiskelijalla tulee olla rokotuksen tai sairastetun 

taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, rokotuksen antama suoja influenssaa 

vastaan sekä 48 a §:n 1 momentin mukaan rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin 

sairastetun (laboratoriovarmistus) taudin antama suoja covid -19-tautia vastaan. 
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5.4.3 Koulutukseen hakeminen 

Hakumenettelyyn kuuluu seuraavat kolme vaihetta 

1. Fyysisen toimintakyvyn testaus ja lääkärintarkastus (hakija voi valita paikan Pelastusopiston 

nimeämistä testipaikoista). 

2. Sähköisen hakemuksen täyttäminen osoitteessa https://haku.pelastusopisto.fi , mikäli fyysinen 

testi on läpäisty hyväksytysti.  

3. Oppilaitoksen järjestämä valintakoe. 

Koulutukseen voivat siis hakea vain ne, jotka ovat ennen hakuajan päättymistä suorittaneet 

hyväksytysti fyysisen testin Pelastusopiston nimeämässä testauspaikassa (liite 1) ja jotka täyttävät 

muodolliset pääsyvaatimukset. Hakijalla tulee olla hakuajan päättymispäivään mennessä virallinen 

tutkintotodistus, jolla hän hakee koulutukseen.  

 

Jos hakijan koulusivistyskieli on joku muu kuin suomen tai ruotsin kieli, hänen on toimitettava 

liitteiden mukana todistus yleisten kielitutkintojen suomen kielen kokeesta. Suomen kielen kokeesta 

hakijalla on oltava pelastajatutkintoon vähintään keskitason arvosanat (taitotaso 3–4 kaikista 

kielitutkinnon osista).  Kielitutkinnosta löytyy lisätietoa osoitteesta www. oph.fi (Koulutus ja 

tutkinnot - Kielitutkinnot - Yleiset kielitutkinnot). Opetushallituksen nettisivuilta löytyy myös 

tutkinnon suorituspaikat ja -ajat sekä hinnat. 

Koulutukseen haetaan nettihaun kautta osoitteessa https://haku.pelastusopisto.fi  

Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, sirullisella henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. 

Hakuaika päättyy hakujakson viimeisenä päivänä kello 16.15. Hakijan tulee toimittaa 

Pelastusopistolle hakuun vaadittavat liitteet (Pelastusopisto/Opiskelijapalvelut, PL 1122, 70821 

Kuopio). Liitteet tulee olla Pelastusopistolla viimeistään seitsemän (7) päivän sisällä hakujakson 

päättymisestä. Hakija, joka ei ole toimittanut liitteitä Pelastusopistolle määräajassa, ei ole mukana 

valintaprosessissa.   

Pelastajakoulutukseen hakijalta vaadittavat liitteet ovat: kopio tutkintotodistuksesta ja todistus 

mahdollisesta VPK-toiminnasta, todistus mahdollisesta toiminnasta nuorisopalokunnassa, 

sopimuspalokunnan hälytysosastossa tai vakinaisen palokunnan operatiivisessa toiminnassa. Jos 

tutkintotodistus muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta, kopiot molemmista tulee lähettää. 

Ylioppilaat toimittavat kopion lukion päättötodistuksesta tai ammatillisesta perustutkinnosta, jonka 

perusteella ovat ylioppilastutkinnon suorittaneet. Fyysisen kunnon testitulos tulee Pelastusopistolle 

suoraan testipaikasta. 

Kutsu valintakokeeseen sekä muut haku- ja valintamenettelyyn liittyvät kirjeet lähetetään hakijalle 

sähköisesti hakijapalveluun (haku.pelastusopisto.fi). Hakijan tulee seurata hakuprosessinsa 

etenemistä sähköisessä hakuportaalissa. Hakijan ilmoittamaan sähköpostiin tulee ilmoitus, kun 

hakijapalveluun on lähetetty viesti. Hakijan on huomioitava, että sähköpostiviesti voi mennä myös 

roskapostilaatikkoon. 

 

https://haku.pelastusopisto.fi/
https://haku.pelastusopisto.fi/
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5.4.4 Hakemusten pisteyttäminen 

Hakemukset pisteytetään seuraavasti: 

1.  Fyysisen toimintakyvyn (lihaskunnon) testaus (0–1 p.) 

Pelastusopisto on nimennyt testipaikat, joissa on mahdollista suorittaa fyysisen toimintakyvyn testit 

hakijan kustannuksella ja vastuulla (liite 1). Testistä annetaan 0–1 pistettä. Yhteispisteet pyöristetään 

0,25 pisteen tarkkuudella. Pyöristys tapahtuu alaspäin. 

Lihaskestävyys mitataan toistotesteillä. Mittauskohteina ovat vartalon koukistuksessa tarvittavat 

lihakset sekä vatsalihakset, ylävartalon lihakset ja jalkojen lihakset.  

Hyväksyttyyn suoritukseen hakijan on saatava kaikista osasuorituksista vähintään minimit (huomio, 

että jo yksittäinen osasuoritus on karsiva).  Testi on voimassa kahdeksan (8) kuukautta. Testin tulee 

olla voimassa vielä hakuajan päättymispäivänä. 

Testin minimivaatimukset ja pisteytys 

Osasuoritus Minimivaatimus + 0,125 pistettä + 0,25 pistettä 

Penkkipunnerrus 

45 kg/60 s 

 

25 kertaa 

 

30 kertaa 

 

38 kertaa 

Istumaan nousu 

Kertaa/60 s 

 

34 kertaa 

 

43 kertaa 

 

48 kertaa 

Käsinkohonta 

Vastaote 

 

6 kertaa 

 

10 kertaa 

 

14 kertaa 

Jalkakyykky 

45 kg/60 s 

 

23 kertaa 

 

30 kertaa 

 

34 kertaa 

Suoritettujen testien perusteella testipaikan asiantuntijalääkäri antaa lausunnon hakijan 

soveltuvuudesta pelastajan tehtäviin. Testilaitokset toimittavat yhteenvedot testeistä suoraan 

Pelastusopistolle.  

2. Päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvo (0–7 p.) 

Päättö- tai tutkintotodistuksesta lasketaan kaikkien numeeristen arvosanojen yksinkertainen 

keskiarvo mukaan lukien mahdollinen opinnäytetyö (jos siitä on annettu numeerinen arvosana).  

 

Jos tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen, keskiarvo lasketaan 

päättötodistuksesta. Ammattitutkinnolla hakijat eivät saa pisteitä keskiarvosta. 

Jos hakijalla on useampi tutkinto, hän itse päättää, millä tutkinnolla koulutukseen hakee. 

Ammattikorkeakoulu- tai tiedekorkeakoulututkinnolla ei voi hakea koulutukseen.  
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Todistuksen kaikkien aineiden keskiarvosta annetaan pisteitä seuraavasti: 

Arvosana-asteikko 4-10 Arvosana-asteikko 1-5 Arvosana-asteikko 1-3 Pisteet 

6,10 – 6,54 2,10 – 2,44 1,26 - 1,46 1 

6,55 – 7,04 2,45 – 2,84 1,47 - 1,70 2 

7,05 – 7,54 2,85 – 3,24 1,71 - 1,94 3 

7,55 – 8,04 3,25 – 3,64 1,95 - 2,18 4 

8,05 – 8,54 3,65 – 4,04 2,19 - 2,42 5 

8,55 – 9,04 4,05 – 4,44 2,43 - 2,66 6 

9,05 – 4,45 - 2,67 -  7 

 

3.  Kiinnostuspiste (0–0,5 p.)  

Kiinnostuspisteen (0,5 pistettä) pelastusalaan voi saada, jos henkilö on toiminut: 

- yli 2 vuotta palokuntanuorisotyössä tai 

- yli 1 vuoden sopimuspalokunnan hälytysosastossa tai vakinaisen palokunnan operatiivisessa 

toiminnassa. 

Toiminnasta on oltava todistus, joka tulee toimittaa Pelastusopistolle. Todistuksesta tulee ilmetä, 

milloin henkilö on liittynyt esim. sopimuspalokuntaan ja onko hän edelleen toiminnassa mukana.  

Pelastusalan kursseista ei tule lähettää kopioita. 

4. Ammattitutkinnolla hakeneiden tai harkinnanvaraisessa valinnassa hyväksyttyjen hakemusten 

pisteyttäminen 

Ammattitutkinnolla hakeneet sekä harkinnanvaraisesta valinnasta valintakokeeseen kutsuttujen 

hakemuksia ei pisteytetä.  Pohjakoulutusryhmässä 3 valintakokeeseen kutsutaan kaikki 

ammattitutkinnon suorittaneet hakijat, mikäli fyysisen toimintakyvyn testaus on hyväksytysti 

suoritettu sekä Pelastusopiston hyväksymät harkinnanvaraisessa valinnassa hakeneet.   

5.4.5 Pelastusopistolla järjestettävä valintakoe 

Valintakokeeseen kutsutaan fyysisen toimintakyvyn testauksen hyväksytysti suorittaneista ja 

muodolliset pääsyvaatimukset täyttävistä hakijoista noin kaksi kertaa niin paljon kuin on täytettäviä 

opiskelupaikkoja. 

Hakijat kutsutaan kokeeseen fyysisen toimintakyvyn testauksen ja hakemusten perusteella saadun 

pistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä pohjakoulutusryhmittäin, hakijamäärän 

mukaisessa suhteessa (pohjakoulutusryhmät 1 ja 2). 
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Pohjakoulutusryhmä 3:n kohdalla valintakokeeseen kutsutaan kaikki ammattitutkinnon suorittaneet 

hakijat sekä Pelastusopiston hyväksymät harkinnanvaraisessa valinnassa hakeneet.  

Valinnassa käytettävät pohjakoulutusryhmät ovat: 

Ryhmä 1. Lukion päättötutkinnon suorittaneet 

Ryhmä 2. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet  

Ryhmä 3. Ammattitutkinnon suorittaneet ja harkinnanvaraisessa valinnassa hakeneet 

Mikäli hakijalla on todettu oppimisvaikeus, ja hän haluaa erityisjärjestelyjä valintakoetilaisuuteen, 

hänen tulee ilmoittaa siitä Pelastusopiston opiskelijapalveluihin ennen valintakoetta. Hakijalla tulee 

olla virallinen lausunto lukihäiriöstä eli koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen 

psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. 

Tämä todistus/lausunto on hakijan toimitettava vähintään seitsemän (7) arkipäivää ennen 

valintakoetta Pelastusopiston opiskelijapalveluihin. 

A. Fyysinen suorituskyky 

Valintakoe suoritetaan hakijan suostumuksella ja omalla vastuulla Pelastusopistolla Kuopiossa. 12 

minuutin juoksutesti, uimataitotesti ja fobia – testit ovat kaikki karsivia. Hakijan on selvitettävä kaikki 

testit hyväksytysti tullakseen valituksi koulutukseen.  

1. 12 minuutin juoksutesti (0–1 p.)  

Ensimmäisenä vaihtoehtona juoksutestille on urheilukentän juoksurata (ulkona) tai Kuopio-hallin 

juoksurata (sisällä). Jos edellä olevat vaihtoehdot eivät ole käytettävissä, suoritetaan juoksutesti 

soveltuvassa paikassa ulkona. Valintakokeeseen kutsuttujen tulee ottaa tämä huomioon 

urheiluvarusteissaan. Kutsutut osallistuvat testeihin omalla vastuullaan. 

 Minimivaatimus + ½ pistettä + 1 piste 

 

Juostu matka  

 

2800 metriä 

 

2950 tai enemmän 

 

3100 tai enemmän 

 

 

2. Uintitaitotesti ja esineen noutaminen vedestä (hyväksytty - hylätty) 

Uinnissa vaatimuksena on 200 metriä 4 minuuttia 45 sekuntia.  

- Uintitaitotestissä uimalasit on sallittu. Selkäuinti on uintitestissä kielletty. 

- Lähtö uintiin tapahtuu vedestä.  

- Päädystä saa ponnistaa.  

- Uidaan joko 25 tai 50 metrin altaalla. 

Esineen poiminta sukeltaen n. 2 metrin syvyydestä. Uimalasien tai perusvälineiden (räpylät ja maski) 

käyttö on sukellustestissä kielletty.  

 

3. Fobiatestit (hyväksytty - hylätty) 

        - Korkeanpaikan kammo  
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        - Suljetun paikan kammo 

 

B. Soveltuvuusarviointi (1–10 p)  

Soveltuvuusarvioinnissa annetaan hakijoille yhteensä 1–10 pistettä. Tullakseen valituksi 

koulutukseen on hakijan saatava vähintään 3 pistettä. Valintakokeeseen osallistuneiden 

soveltuvuusarviointi on voimassa 2 vuotta, eikä sitä tuona aikana voi uusia. 

Hakijan soveltuvuusarviointi alalle voidaan tehdä joko Pelastusopistolla fyysisen suorituskyvyn 

testien yhteydessä tai erikseen ilmoitettuna aikana etäyhteydellä. 

 

5.4.6 Lopullinen valinta  

Lopullisessa valinnassa valintakoekutsuun vaikuttaneet alkupisteet nollataan pois lukien 

lihaskuntotestin pisteet ja valinta tehdään lihaskuntotestien alkupisteiden + 

valintakoemenestyksen perusteella (Lihaskuntotesti + 12 minuutin juoksutesti + soveltuvuusarvio).  

Opiskelijapaikat jaetaan pistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä 

pohjakoulutusryhmittäin hakijamäärän mukaisessa suhteessa niin tarkasti, kuin se jäljelle jääneiden 

hakijoiden määrän huomioon ottaen on mahdollista.  

Hakijoiden yhteenlasketun pistemäärän ollessa sama noudatetaan seuraavaa etusijajärjestystä.  

1. Jos yhteenlaskettu pistemäärä on sama, soveltuvuusarvion loppupistemäärä ratkaisee etusijan. 

2. Jos myös psyykkisen soveltuvuusarvion loppupistemäärä on sama, ratkaisee  

päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvo etusijan.  

3. Jos edelleen on tasapistetilanne, ratkaisee psyykkisen soveltuvuusarvion tekijän asettama 

sijajärjestys. 

Pohjakoulutusryhmässä 3 yhteenlasketun pistemäärän ollessa sama noudatetaan seuraavaa 

etusijajärjestystä.  

1. Jos yhteenlaskettu pistemäärä on sama, soveltuvuusarvion  

     loppupistemäärä ratkaisee etusijan. 

2. Jos myös soveltuvuusarvion loppupistemäärä on sama, ratkaisee  

     kiinnostuspiste etusijan.  

3. Jos edelleen on tasapistetilanne, ratkaisee soveltuvuusarvion tekijän  

     asettama sijajärjestys. 

Ennen lopullista valintaa Pelastusopisto pyytää Suojelupoliisilta valintakokeeseen osallistuvista 

henkilöistä suppean turvallisuusselvityksen. Tämä perustuu lakiin Pelastusopistosta, pykälä 18. 

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes poliisin turvallisuusselvitys on saatu ja se on todettu 

hyväksyttäväksi.  
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5.5 Haku- ja valintakoeajat lukuvuonna 2023 alkaville kursseille 

Valintakoe voidaan toteuttaa niin, että kokeeseen kutsutut hakijat osallistuvat Pelastusopistolla 

järjestettävään fyysisen suorituskyvyn testiin ja psyykkiseen soveltuvuusarviointiin. 

TAI  

kokeeseen kutsutut hakijat osallistuvat Pelastusopistolla järjestettävällä fyysisen suorituskyvyn 

testiin ja psyykkinen soveltuvuusarviointi järjestetään erikseen etäyhteydellä. 

Tästä kerrotaan tarkemmin valintakoekutsussa! 

Kurssi ja kurssin ajankohta  Hakuaika  Valintakoe 

PELASTAJAKURSSI 123 - 126   18.7. - 12.8.2022 3. - 7.10.2022 

1. lukukausi: 09.01.2023 - 02.06.2023    Valintakoe Pelastusopistolla kestää 

2. lukukausi: 07.08.2023 - 22.12.2023    1 pv/hakija! 

3. lukukausi: 08.01.2024 - 31.05.2024      

Tässä haussa voimassa oleva fyysisen kunnon testi on tehty 12.12.2021-12.8.2022 välisenä aikana.  

PELASTAJAKURSSI 127- 130  30.1. - 17.2.2023 8. - 12.5.2023 

1. lukukausi: 07.08.2023 - 22.12.2023    Valintakoe Pelastusopistolla kestää 

2. lukukausi: 08.01.2024 - 31.05.2024    1 pv/hakija! 

3. lukukausi: 05.08.2024 - 20.12.2024 

Tässä haussa voimassa oleva fyysisen kunnon testi on tehty 17.6.2022 – 17.2.2023 välisenä aikana. 

Pelastajakurssille haetaan nettihaun kautta osoitteessa https://haku.pelastusopisto.fi. Hakijan tulee 

lähettää Pelastusopistolle kopiot siitä tutkintotodistuksesta, jolla hän koulutukseen hakee sekä 

todistus mahdollisesta osallistumisesta palokuntatoimintaan. Jos tutkintotodistus muodostuu 

päättö- ja näyttötodistuksesta, tulee hakijan lähettää kopiot molemmista. Hakuryhmässä 1. hakevat 

käyttävät haussa lukion päättötodistusta. 

Osa hakijoista kutsutaan Pelastusopistolla järjestettävään valintakokeeseen. Valinta suoritetaan 

pelastajakurssin valintaperusteiden mukaisesti. 

Tiedustelut 

 

tutkintokoulutus@pelastusopisto.fi  

Opintosihteeri Pirjo Paldanius  puh. +358 295 453 490 

 

 

 

https://haku.pelastusopisto.fi/
mailto:tutkintokoulutus@pelastusopisto.fi
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HÄTÄKESKUSPÄIVYSTÄJÄTUTKINTO, 90 op 

Hätäkeskuspäivystäjäkurssille haetaan nettihaun kautta osoitteessa https://haku.pelastusopisto.fi 

Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, sirullisella henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. 

Hakuaika päättyy hakujakson viimeisenä päivänä kello 16.15. Tarkemmat tiedot sähköisestä hausta 

on kohdassa 7.4.1. 

6.1 Hätäkeskuspäivystäjän koulutusohjelma  

Hätäkeskuspäivystäjän koulutusohjelma on Pelastusopiston yhteistyössä Hätäkeskuslaitoksen sekä 

Poliisiammattikorkeakoulun suunnittelema opintokokonaisuus, joka johtaa 

hätäkeskuspäivystäjätutkintoon. Koulutusohjelma tähtää päivystäjien ammatillista asiantuntemusta 

edellyttävän tehtäväalueen hallitsemiseen. Opintojen laajuus on 90 opintopistettä (op). 

Tutkinto antaa kelpoisuuden päätoimisiin hätäkeskuspäivystäjän virkoihin. 

Lue lisää ammattialasta: www.112.fi. 

Hätäkeskuspäivystäjän tutkinto antaa opiskelijalle myös hakukelpoisuuden insinööri (AMK) – 

tutkintoon johtavaan palopäällystön koulutusohjelman päivätoteutuskoulutukseen. 

6.2 Tavoitteet 

Hätäkeskuspäivystäjätutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneet 

• tuntevat hätäkeskuksen, pelastustoimen, poliisin, sosiaali- ja terveydenhuollon 
viranomaisten toimintaa velvoittavat ja ohjaavat arvot ja säädökset sekä huomioivat 
Hätäkeskuslaitoksen arvot kaikessa toiminnassaan, 

• hallitsevat hankittujen tapahtumatietojen perusteella pelastustoimen-, poliisin-, sosiaali- ja 
terveydenhuoltoviranomaisten tehtävien käsittelyn perusteet ja niiden erityispiirteet sekä 
osaavat huomioida em. viranomaisten työturvallisuuteen sekä yhteistoimintatehtäviin 
liittyvät toimenpiteet,   

• tuntevat pelastustoimen, poliisin, sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset 
toimintaperiaatteet, 

• ymmärtävät hätäkeskuksen ja yksittäisen päivystäjän aseman ja merkityksen toimialansa 
palveluiden toteuttajana yhteiskunnassa sekä huomioivat asiakaslähtöisyyden ja 
yksilöllisyyden osana eettistä osaamistaan, 

• ymmärtävät vuorovaikutuksen ja puheviestintätaitojen merkityksen hätäpuhelun 
käsittelyssä ja viestiliikenteessä sekä osaavat havainnoida omaa viestintäkäyttäytymistään 
pystyäkseen kehittämään ja ylläpitämään omia vuorovaikutusvalmiuksiaan, 

• hallitsevat hätäkeskuspäivystäjän työn vaatimien laitteiden käytön ja sen vaatiman 
teoreettisen taustan sekä työn suorittamiseksi vaadittavat sovellukset, 

• osaavat kohdata kriisissä olevan ihmisen sekä ymmärtävät psyykkisen kriisi- ja jälkihoidon 
merkityksen, 

https://haku.pelastusopisto.fi/
http://www.112.fi/
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• osaavat ottaa vastaan palautetta työstään pystyäkseen kehittämään sen laatua sekä 
tuntevat vastuunsa ammatillisesta kehittymisestään osana työyhteisön kehittämistä, 

• ymmärtävät hyvän fyysisen kunnon merkitys sekä tuntevat laaja-alaisen työkyvyn 
ylläpitämisen osa-alueet sekä ymmärtävät työnohjauksen ja työterveydenhuollon 
merkityksen työssään, 

• osaavat toimia hätäensiapua ja pelastustoiminnan ensitoimenpiteitä edellyttävissä 
tilanteissa myös hätäkeskuksen ulkopuolella sekä osaavat tunnistaa ennalta 
turvallisuusriskejä ja antaa ohjeita ensitoimenpiteistä. 

6.3 Koulutusohjelman rakenne ja sisältö 

Kurssiin sisältyy sekä teoria- että käytännön opetusta: 

Perusopinnot  

Ruotsi,  

Englanti  

Terveys- ja liikuntakasvatus 

Johdatus hätäkeskuspäivystäjäopintoihin ja ammattiin 

Ammattiopinnot  

Ammatilliset viestintä- ja vuorovaikutustaidot  

Ammatilliset perusvalmiudet  

Hätäkeskustoiminta: simulaatio-oppiminen  

Hätäkeskustoiminta: työssäoppiminen  

Pelastustoimen tehtävät hätäkeskuksessa  

Poliisitoimen tehtävät hätäkeskuksessa  

Sosiaalitoimen tehtävät hätäkeskuksessa  

Terveystoimen tehtävät hätäkeskuksessa  

Osaamisen arviointi 

Koulutuksen painopistealueita ovat hätäilmoitusten kokonaisvaltainen käsittely hätäpuhelun 

vastaanotosta asiakkaiden ohjaamiseen ja neuvontaan. Opiskelu tapahtuu Kuopiossa 

Pelastusopistolla ja Tampereella Poliisiammattikorkeakoululla sekä työssä oppimisen osalta 

eripuolilla maata hätäkeskuksissa ja eri yhteistyöviranomaisilla. 

6.4 Hakumenettely ja opiskelijavalinta 

6.4.1 Valintaperusteet hätäkeskuspäivystäjäkoulutukseen ja kurssille hakeminen 

Hätäkeskuspäivystäjätutkintoon johtavaan koulutusohjelmaan voidaan ottaa hakija: 

1) joka on opintojen alkaessa vähintään 18-vuotias; 

2) joka on hakuajan päättymiseen mennessä suorittanut: 

 a) lukion koko oppimäärän (hakijat käyttävät hakiessaan lukion päättötodistusta); 

 b) ylioppilastutkinnon; (hakijat käyttävät hakiessaan lukion päättötodistusta tai ammatillisen 
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 perustutkinnon tutkintotodistusta, jonka perusteella ovat ylioppilastutkinnon suorittaneet); 

 c) ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon; taikka 

 d) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen 

 perustutkinnon tai ammattitutkinnon taikka niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon; 

3) joka on suorittanut koulutusohjelman valintakokeen hyväksytysti. 

Jos hakijan koulusivistyskieli on joku muu kuin suomen tai ruotsin kieli, on hänellä toimitettava 
liitteiden mukana todistus yleisten kielitutkintojen suomen kielen kokeesta. Suomen kielen kokeesta 
on oltava hätäkeskuspäivystäjätutkintoon ylemmän tason arvosana (taitotaso 5–6 kaikista 
kielitutkinnon osista).  Kielitutkinnosta löytyy lisätietoa osoitteesta www. oph.fi (Koulutus ja 
tutkinnot - Kielitutkinnot - Yleiset kielitutkinnot). Opetushallituksen nettisivuilta löytyy myös 
tutkinnon suorituspaikat ja -ajat sekä hinnat. 

Hätäkeskuspäivystäjäkurssille haetaan nettihaun kautta osoitteessa https://haku.pelastusopisto.fi  

Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, sirullisella henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. 

Hakuaika päättyy hakujakson viimeisenä päivänä kello 16.15. Hakijan tulee toimittaa 

Pelastusopistolle hakuun vaadittavat liitteet (Pelastusopisto/Opiskelijapalvelut, PL 1122, 70821 

Kuopio). Liitteet tulee olla Pelastusopistolla viimeistään 7 päivän sisällä hakujakson päättymisestä. 

Hakija, joka ei ole toimittanut pyydettyjä liitteitä Pelastusopistolle määräajassa, ei ole mukana 

valintaprosessissa.   

Hätäkeskuspäivystäjän koulutukseen hakijalta vaadittavat liitteet ovat kopiot tutkintotodistuksesta. 

Jos tutkintotodistus muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta, tulee lähettää kopiot molemmista. 

Ylioppilaat toimittavat kopion lukion päättötodistuksesta tai ammatillisesta perustutkinnosta, jonka 

perusteella ovat ylioppilastutkinnon suorittaneet.  

Kutsu valintakokeeseen sekä muut haku- ja valintamenettelyyn liittyvät kirjeet lähetetään hakijalle 

sähköisesti hakijapalveluun (haku.pelastusopisto.fi). Hakijan tulee seurata hakuprosessinsa 

etenemistä sähköisessä hakuportaalissa. Hakijan ilmoittamaan sähköpostiin tulee ilmoitus, kun 

hakijapalveluun on lähetetty viesti. Hakijan on huomioitava, että sähköpostiviesti voi mennä myös 

roskapostilaatikkoon. 

Hätäkeskuspäivystäjän koulutusohjelmaan voidaan ottaa myös hakija, jolla ei ole edellä kuvattua 

vaadittavaa pohjakoulutusta, jos hänellä on Pelastusopiston arvion mukaan muutoin opinnoissa 

tarvittavat riittävät tiedot ja taidot.  Harkinnanvaraisessa valinnassa Pelastusopisto siis tutkii ja arvioi 

hakijan kelpoisuuden opintoihin ja päättää hakijan kutsumisesta valintakokeeseen.  Tämän ns. 

harkinnanvaraisen valinnan hakuohjeistus on kuvattu kappaleessa 9. Hakijat, joilla on hakukelpoinen 

tutkinto, eivät voi hakea harkinnanvaraisen valinnan kautta.  

Hätäkeskuspäivystäjän työ pitää sisällään keskeytymätöntä vuorotyötä, johon kuuluu yötyötä, joka 

tulee huomioida hakeutuessa koulutukseen. 

 

https://haku.pelastusopisto.fi/
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6.4.2  Valintakokeeseen kutsuminen 

Valintakoe on kaksiosainen. Valintakokeen 1. osaan kutsutaan vähintään kolminkertainen määrä 

suhteessa aloituspaikkoihin ja kokeen 2. osaan eli soveltuvuusarviointiin (psyykkinen testi) kutsutaan 

vähintään kaksinkertainen määrä suhteessa aloituspaikkoihin. 

Hakijat (pohjakoulutusryhmät 1 ja 2) kutsutaan valintakokeen 1. osaan hakemusten (katso kohta 

7.4.3.) perusteella saadun pistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä 

pohjakoulutusryhmittäin, hakijamäärän mukaisessa suhteessa. 

Pohjakoulutusryhmä 3:n kohdalla valintakokeeseen kutsutaan kaikki ammattitutkinnon suorittaneet 

hakijat sekä Pelastusopiston hyväksymät harkinnanvaraisessa valinnassa hakeneet.  

Valinnassa käytettävät pohjakoulutusryhmät ovat seuraavat: 

 Ryhmä 1. Lukion päättötutkinnon suorittaneet 

 Ryhmä 2. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet  

 Ryhmä 3. Ammattitutkinnon suorittaneet ja harkinnanvaraisessa valinnassa hakeneet 

Mikäli hakijalla on todettu oppimisvaikeus, ja hän haluaa erityisjärjestelyjä valintakoetilaisuuteen, 

hänen tulee ilmoittaa siitä Pelastusopiston opiskelijapalveluihin ennen valintakoetta. Hakijalla tulee 

olla virallinen lausunto lukihäiriöstä eli koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen 

psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. 

Tämä todistus/lausunto on hakijan toimitettava vähintään seitsemän (7) arkipäivää ennen 

valintakoetta Pelastusopiston opiskelijapalveluihin. 

6.4.3  Hakemusten pisteyttäminen  

1. Todistuksen kaikkien aineiden keskiarvo (0–7 p.) 

Päättö- tai tutkintotodistuksesta lasketaan kaikkien numeeristen arvosanojen yksinkertainen 

keskiarvo, mukaan lukien mahdollinen opinnäytetyö (jos siitä on annettu numeerinen arvosana). Jos 

tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen, keskiarvo lasketaan 

päättötodistuksesta. Ammattitutkinnolla hakijat eivät saa pisteitä keskiarvosta. Jos hakijalla on 

useampi tutkinto, hän itse päättää, millä tutkinnolla koulutukseen hakee. Ammattikorkeakoulu- tai 

tiedekorkeakoulututkinnolla ei voi hakea koulutukseen. 

Todistuksen kaikkien aineiden keskiarvosta annetaan pisteitä seuraavasti: 

Arvosana-asteikko 4-10 Arvosana-asteikko 1-5 Arvosana-asteikko 1-3 Pisteet 

6,10 – 6,54 2,10 – 2,44 1,26 - 1,46 1 

6,55 – 7,04 2,45 – 2,84 1,47 - 1,70 2 

7,05 – 7,54 2,85 – 3,24 1,71 - 1,94 3 

7,55 – 8,04 3,25 – 3,64 1,95 - 2,18 4 
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8,05 – 8,54 3,65 – 4,04 2,19 - 2,42 5 

8,55 – 9,04 4,05 – 4,44 2,43 - 2,66 6 

9,05 – 4,45 - 2,67 -  7 

 

Ammattitutkinnolla hakeneiden tai harkinnanvaraisessa valinnassa hyväksyttyjen hakemusten 

pisteyttäminen 

Ammattitutkinnolla hakeneet sekä harkinnanvaraisesta valinnasta valintakokeeseen kutsuttujen 

hakemuksia ei pisteytetä. Pohjakoulutusryhmässä 3 valintakokeeseen kutsutaan kaikki 

ammattitutkinnon suorittaneet hakijat sekä Pelastusopiston hyväksymät harkinnanvaraisessa 

valinnassa hakeneet.   

6.4.4 Valintakoe 

Valintakoe on kaksiosainen. Valintakoe järjestetään siten, että hakija osallistuu ensin sähköiseen 

etäkokeeseen, joka muodostu kirjallisesta- ja kielikokeesta sekä tietoteknisiä perusvalmiuksia 

testaava kokeesta. Toinen osa on Pelastusopiston järjestämä soveltuvuusarviointi ja opettajien 

haastattelu, johon kutsutaan osa valintakokeen 1. osasta eniten pisteitä saanutta. 

1. Sähköinen etäkoe  

A. KIELIKOE (0–6 pistettä) 

Hakijoiden kielitaito (ruotsi ja englanti) testataan valintakokeen yhteydessä. 

Tehtävillä testataan hakijan sen hetkinen kielitaito. Tehtävät koostuvat yleiskielen luetun tekstin 

ymmärtämisestä sekä rakenne- ja sanastotestistä. Kielikokeesta voi saada maksimissaan 6 pistettä 

(painoarvolla: ruotsi 4 pistettä ja englanti 2 pistettä). 

B. KIRJALLINEN KOE (0–6 pistettä) 

Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijoiden opiskelumotivaatiota sekä opiskeluedellytyksiä 

hätäkeskuspäivystäjän tehtäviin.  Kirjallisen kokeen kysymykset perustuvat seuraaviin aineistoihin: 

- Laki hätäkeskustoiminnasta 20.8.2010/692. Löytyy www.finlex.fi sivuilta ”Hae aineistosta” tiedolla 
20.8.2010/692. 
 
- Valtioneuvoston asetus hätäkeskustoiminnasta 14.10.2010/877. Löytyy www.finlex.fi sivuilta ”Hae 
aineistosta” tiedolla 14.10.2010/877. 
 
- Liukkonen, Jarmo 2017. Psyykkinen vahvuus, Mielen taitojen harjoituskirja (2. painos). Vain luku 
Johdanto (s. 12-20)  
 
- Hätäkeskuspäivystäjäkurssin opetussuunnitelma, luvut 1 – 5 
https://www.pelastusopisto.fi/lukuvuoden-aikataulut/opetussuunnitelmat/  HUOM: aineistona on 
aina sen kurssin opetussuunnitelma, mille haet! 

https://ttk.fi/koulutus_ja_kehittaminen/julkaisut/verkkokauppa?C=5105&product_id=249
https://ttk.fi/koulutus_ja_kehittaminen/julkaisut/verkkokauppa?C=5105&product_id=249
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- Hätäkeskuslaitoksen internetsivut:  www.112.fi 
Osat: ”Palvelut" ja "Tietoa meistä" 
 
C. TIETOTEKNISIÄ PERUSVALMIUKSIA TESTAAVA KOE (0 - 3 pistettä) 
Hätäkeskuspäivystäjän työssä tulee hallita tietokoneen käyttö hyvin. Näitä taitoja kartoitetaan 
testissä. 

2. Pelastusopiston järjestämä soveltuvuusarviointi (1–10 p.) 

Hakijan soveltuvuus alalle voidaan testata joko Pelastusopistolla järjestettävällä kokeella tai 

etäyhteydellä tapahtuvalla kokeella. Tästä kerrotaan tarkemmin valintakoekutsussa! 

Psyykkisestä testistä annetaan hakijoille yhteensä 1–10 pistettä. Tullakseen valituksi koulutukseen 

on hakijan saatava vähintään 3 pistettä. Kaikkien valintakokeeseen osallistuneiden psyykkinen testi 

on voimassa 2 vuotta, eikä sitä tänä aikana voi uusia. 

Lisäksi valintakokeeseen kuuluu Pelastusopiston opettajien haastattelut, mitä ei erikseen 

pisteytetä. Haastattelun yhteydessä selvitetään hakijan soveltuvuutta alalle ja opiskeluvalmiuksia. 

6.4.5 Lopullinen valinta 

Lopullisessa valinnassa valintakoekutsuun vaikuttaneet alkupisteet nollataan ja valinta tehdään 

valintakoemenestyksen perusteella (kielikoe + kirjallinen koe + tietotekniset perusvalmiudet koe ja 

soveltuvuuskoe). 

Opiskelijapaikat jaetaan valintakokeen osoittamassa paremmuusjärjestyksessä 

pohjakoulutusryhmittäin hakijamäärän mukaisessa suhteessa niin tarkasti, kuin se jäljelle jääneiden 

hakijoiden määrän huomioon ottaen on mahdollista. 

Ennen lopullista valintaa Pelastusopisto pyytää Suojelupoliisilta valintakokeeseen osallistuvista 

henkilöistä suppean turvallisuusselvityksen. Tämä perustuu lakiin, laki Pelastusopistosta (607/2006, § 

18). Hätäkeskuslaitokseen työharjoitteluun menevistä opiskelijoista on oltava suppea 

turvallisuusselvitys. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes Suojelupoliisin turvallisuusselvitys on 

saatu ja se on todettu hyväksyttäväksi.  

Hakijoiden yhteenlasketun pistemäärän ollessa sama noudatetaan seuraavaa etusijajärjestystä.  

 

1. Jos yhteenlaskettu pistemäärä on sama, psyykkisen testin loppupistemäärä ratkaisee etusijan. 

2. Jos myös psyykkisen testin loppupistemäärä on sama, ratkaisee etusijan päättötodistuksen 

kaikkien aineiden keskiarvo. 

3. Jos edelleen on tasapistetilanne, ratkaisee psyykkisen testin testaajan asettama sijajärjestys. 

Pohjakoulutusryhmässä 3 ratkaisee psyykkisen testin loppupistemäärä etusijan. Jos edelleen on 

tasapistetilanne, ratkaisee psyykkisen testin testaajan asettama sijajärjestys. 
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6.5 Haku- ja valintakoeajat lukuvuonna 2023 alkaville kursseille 

Hätäkeskuspäivystäjäkurssille haetaan nettihaun kautta osoitteessa https://haku.pelastusopisto.fi.  

Hakijan soveltuvuus alalle (soveltuvuusarviointi) voidaan testata joko Pelastusopistolla 

järjestettävällä kokeella tai etäyhteydellä tapahtuvalla kokeella. Tästä kerrotaan tarkemmin 

valintakoekutsussa! 

Kurssi ja kurssin ajankohta   Hakuaika  Valintakoe  

HÄTÄKESKUSPÄIVYSTÄJÄKURSSI 42  2.5. - 27.52022  Kirjallinen etäkoe  

1. lukukausi: 09.01.2023 - 02.06.2023     15.8.2022 

2. lukukausi: 07.08.2023 - 22.12.2023     Soveltuvuusarviointi  

3. lukukausi: 08.01.2024 - 31.05.2024     26. - 27.10.2022 

__________________________________________________________________________________ 

HÄTÄKESKUSPÄIVYSTÄJÄKURSSI 43  19.12.2022 - 13.1.2023 Kirjallinen etäkoe  

1. lukukausi: 07.08.2023 - 22.12.2023     15.3.2023 

2. lukukausi: 08.01.2024 - 31.05.2024     Soveltuvuusarviointi 

3. lukukausi: 05.08.2024 - 20.12.2024     26. - 27.4.2023 
 

Tiedustelut: 

tutkintokoulutus@pelastusopisto.fi  

Opintosihteeri Pirjo Paldanius  puh. +358 295 453 490 

Opettaja Toni Alatalo   puh. +358 295 453 441 

 

ALIPÄÄLLYSTÖTUTKINTO, 60 op 

Alipäällystötutkintoon haetaan nettihaun kautta osoitteessa https://haku.pelastusopisto.fi 

Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, sirullisella henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. 

Hakuaika päättyy hakujakson viimeisenä päivänä kello 16.15. 

7.1.1  Alipäällystön koulutusohjelma  

Pelastustoimen alipäällystön ammatillinen peruskoulutus saavutetaan kaksi lukukautta kestävällä 

alipäällystökurssilla. Tutkinnon laajuus on 60 op. 

Alipäällystötutkinnon suorittaminen antaa muodollisen kelpoisuuden pelastuslaitosten 

alipäällystövirkojen hakemiseen. Tutkinto antaa opiskelijalle myös kelpoisuuden hakea pelastusalan 

päällystötutkinto (amk) monimuotokoulutukseen.  

https://haku.pelastusopisto.fi/
mailto:tutkintokoulutus@pelastusopisto.fi
https://haku.pelastusopisto.fi/
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7.1.2 Tavoitteet 

Kehittyvä onnettomuuksien ehkäisijä 

Tutkinnon suorittaneet  

• ymmärtävät pelastuslaitoksen tavoitteellisen onnettomuuksien ehkäisytyön 
merkityksen kansalaisten ja yhteiskunnan turvallisuuden kehittymisessä, 

• osaavat suunnitella, johtaa ja toteuttaa turvallisuuskoulutusta erilaisten 
asiakasryhmien tarpeisiin, 

• osaavat suorittaa viranomaisvalvontaa tavanomaisissa valvonta kohteissa sekä 
opastaa näiden kohteiden asukkaita, toimijoita ja henkilökuntaa omatoimiseen 
turvallisuuden tarkkailuun, 

• tietävät pelastusviranomaisen vastuulle kuuluvan muun viranomaisvalvonnan 
toteutustavat ja periaatteet, 

• osaavat kannustaa ja motivoida johtamaansa henkilöstöä onnettomuuksien 
ehkäisyyn, 

• osaavat kouluttaa omaa henkilöstöään onnettomuuksien ehkäisyn vaatimissa 
tiedoissa ja taidoissa, 

• ymmärtävät rakenteellisten ratkaisujen ja erilaisten paloturvallisuuslaitteiden 
toiminnan ja merkityksen onnettomuustilanteissa pelastusmiehistön 
työturvallisuuden ja pelastustoiminnan taktiikan kannalta, 

• pystyvät opastamaan, neuvomaan ja ohjaamaan kansalaisia rakenteellisen 
paloturvallisuuden vaatimissa ratkaisuissa ja väestönsuojiin liittyvissä asioissa 
tavanomaisissa rakennustyypeissä, 

• tietävät ne peruslinjaukset, joiden mukaan pelastuslaitokset varautuvat 
normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.  

 
 

Tehokas pelastustoiminnan johtaja 

Tutkinnon suorittaneet 

• hallitsevat pelastustyössä käytettävät tärkeimmät tekniset työvälineet niin, että 
pystyvät tarvittaessa kouluttamaan ja johtamaan niiden käyttöä, 

• osaavat johtaa pelastusyksikköä onnettomuustilanteessa ja tietävät sen 
suorituskyvyn, 

• tietävät pelastusjoukkueen johtamisen periaatteet, 

• tuntevat esikuntatyöskentelyn periaatteet sekä eri yhteistoimintaviranomaisten 
tehtävät ja niiden yhteistoiminnan onnettomuustilanteissa. 
 

Henkilöstönsä työvireyttä ylläpitävä henkilöstöjohtaja  

Tutkinnon suorittaneet 

• tietävät, miten työyhteisössä toteutetaan hyvää ja tuloksellista 

henkilöstöjohtamista, 

• ymmärtävät työhyvinvoinnin merkityksen työyhteisön tulokseen, 

• tuntevat itsensä johtamisen merkityksen johtamisessa ja osaavat käyttää palautetta 

johtamisensa kehittämiseen, 

• osaavat keskeisimmät alipäällystöltä edellytettävät hallinnolliset tehtävät 
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• osaavat toimia työvuorokouluttajana, sopimushenkilöstön kouluttajana sekä 

kansalaisten turvallisuuskouluttajana. 

 

Muut tavoitteet 

Tutkinnon suorittaneet 

• tuntevat sopimuspalokuntien merkityksen pelastustoimen palvelujen tuottajana, 

• ovat valmiita rakentamaan hyvää yhteistyötä sopimushenkilöstön kanssa. 

7.2 Hakumenettely ja opiskelijavalinta 

7.2.1 Valintaperusteet alipäällystökurssille ja kurssille hakeminen 

Alipäällystötutkintoon johtavaan koulutusohjelmaan voidaan ottaa hakija, 

1) joka on suorittanut pelastajatutkinnon tai aikaisemmin voimassa olleiden 
säännösten ja määräysten mukaisen vastaavan koulutuksen pelastusalan 
oppilaitoksessa taikka jolla on Pelastusopiston arvion mukaan muutoin opinnoissa 
tarvittavat riittävät tiedot ja taidot; 

2) joka on terveydentilaltaan ja muutoin ammattialan tehtävien asianmukaisen 
hoitamisen kannalta sopiva; 

3) joka on suorittanut asianomaisen koulutusohjelman valintakokeen hyväksytysti; ja 
4) jolla on C-luokan ajoneuvon ajo-oikeus. 

Alipäällystön koulutusohjelmaan voidaan ottaa myös hakija, jolla ei ole edellä kuvattua vaadittavaa 

pohjakoulutusta, jos hänellä on Pelastusopiston arvion mukaan muutoin opinnoissa tarvittavat 

riittävät tiedot ja taidot. Tämän ns. harkinnanvaraisen valinnan hakuohjeistus on kuvattu 

kappaleessa yhdeksän (9).  

Alipäällystötehtävien edellyttämä fyysinen soveltuvuus 

Hakijan on osoitettava alipäällystötehtävien edellyttämä fyysinen soveltuvuus Pelastusopiston 

nimeämän testilaitoksen (liite 1) antamalla lausunnolla. Hakija suorittaa fyysisen toimintakyvyn 

testauksen omalla kustannuksellaan ja vastuullaan ennen hakemista. Testilaitokset toimittavat 

testien tulokset suoraan Pelastusopistolle. Testi on voimassa kahdeksan (8) kuukautta. Testi tulee 

olla voimassa vielä hakuajan päättymispäivänä. 

Fyysinen soveltuvuustesti sisältää seuraavat osat: 

Osasuoritus: Minimivaatimus: 

Istumaan nousu (kertaa/ 60 s) 29 kertaa 

Käsinkohonta (vastaote) 5 kertaa 
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Penkkipunnerrus (45 kg/ 60 s) 18 kertaa 

Jalkakyykky (45 kg / 60 s)  18 kertaa 

 

Lisäksi valintakokeeseen kutsutut hakijat juoksevat valintakokeen yhteydessä 12 minuutin 

juoksutestin. Juoksutestin minimivaatimus on 2600 metriä/12 minuuttia.  

Pelastusalan työkokemus  

Pelastaja- tai vastaavan aiemman tutkinnon jälkeen hankitusta alan työkokemuksesta saa lopulliseen 

valintaan pisteitä seuraavasti: 

3–5 vuotta  1 piste 

yli 5 vuotta  2 pistettä 

Alan työkokemukseksi katsotaan toimiminen päätoimisena palomiehenä tai sairaankuljettajana 

pelastuslaitoksessa tai muissa vastaavissa tehtävissä, joihin vaaditaan pelastajan- tai palomiehen 

tutkinto. Työkokemus lasketaan hakuajan päättymispäivään asti. Päätoimista palvelua laskettaessa 

otetaan huomioon vain vähintään yhden (1) kuukauden pituiset jaksot (yli 20 h/vko). Osa-aikatyötä 

ei oteta huomioon. Harkinnanvaraisessa valinnassa hakijat eivät saa työkokemuspisteitä. 

Alipäällystökurssille haetaan nettihaun kautta osoitteessa https://haku.pelastusopisto.fi  

Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, sirullisella henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. 

Hakuaika päättyy hakujakson viimeisenä päivänä kello 16.15. Hakijan tulee toimittaa 

Pelastusopistolle hakuun vaadittavat liitteet (Pelastusopisto/Opiskelijapalvelut, PL 1122, 70821 

Kuopio). Liitteet tulee olla Pelastusopistolla viimeistään seitsemän (7) päivän sisällä hakujakson 

päättymisestä. Hakija, joka ei ole toimittanut pyydettyjä liitteitä Pelastusopistolle määräajassa, ei ole 

mukana valintaprosessissa.  

Kutsu valintakokeeseen sekä muut haku- ja valintamenettelyyn liittyvät kirjeet lähetetään hakijalle 

sähköisesti hakijapalveluun (haku.pelastusopisto.fi). Hakijan tulee seurata hakuprosessinsa 

etenemistä sähköisessä hakuportaalissa. Hakijan ilmoittamaan sähköpostiin tulee ilmoitus, kun 

hakijapalveluun on lähetetty viesti. Hakijan on huomioitava, että sähköpostiviesti voi mennä myös 

roskapostilaatikkoon. 

Fyysisen toimintakyvyn testauspaikat ovat tämän oppaan lopussa (liite 1). 

7.2.2 Valintakoe  

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki muodollisen kelpoisuuden täyttävät ja fyysisen soveltuvuustestin 

läpäisseet.  

Mikäli hakijalla on todettu oppimisvaikeus ja hän haluaa erityisjärjestelyjä valintakoetilaisuuteen, 

hänen tulee ilmoittaa siitä Pelastusopiston opiskelijapalveluihin ennen valintakoetta. Hakijalla tulee 

olla virallinen lausunto lukihäiriöstä eli koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen 

psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. 

https://haku.pelastusopisto.fi/
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Tämä todistus/lausunto on hakijan toimitettava vähintään seitsemän (7) arkipäivää ennen 

valintakoetta Pelastusopiston opiskelijapalveluihin. 

Valintakoetilaisuus muodostuu neljästä osasta 

1. 12 minuutin juoksutesti 
 

Testi juostaan valintakokeen alussa. Ensimmäisenä vaihtoehtona juoksutestille on urheilukentän 

juoksurata (ulkona) tai Kuopio-hallin juoksurata (sisällä). Jos edellä olevat vaihtoehdot eivät ole 

käytettävissä, suoritetaan juoksutesti soveltuvassa paikassa ulkona. Kutsutut osallistuvat testeihin 

omalla vastuullaan. Valintakokeeseen kutsuttujen tulee ottaa tämä huomioon urheiluvarusteissaan. 

Juoksutestin minimivaatimuksena on 2 600 metriä ja testi on karsiva, ts. minimiraja on ylitettävä. 

Hakija suorittaa testin omalla vastuullaan. 

 

2. Sähköinen aineistokoe (0–6 p) 

Aineistokoe tehdään sähköisesti. Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijoiden ammatillisen tiedon 

tasoa, opiskelumotivaatiota sekä opiskeluedellytyksiä esimiestehtäviin. Kokeesta annetaan 0–6 

pistettä.  Kirjallisen kokeen kysymykset perustuvat seuraavaan kirjallisuuteen: 

• Salminen, Jari 2017. Uuden esimiehen kirja – Tulevaisuuden johtajalle. 
              J-Impact Oy. ISBN 978-952-6614-06-9  

• Turvallinen ja onnettomuuksista vapaa arki 2025, löytyy osoitteesta 
https://valtioneuvosto.fi/julkaisut/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-324-
304-0 
 

• Hyttinen Veli, Tolonen Pertti, Väisänen Timo, 2008 tai uudempi. Palofysiikka. 
SPEK 

  

3. Tietoteknisiä perusvalmiuksia testaava koe (0–2 p.) 
 
Testataan sähköisen aineistokokeen yhteydessä. Alipäällystötutkinnossa tehdään kirjallisia töitä sekä 
kehittämishanke, joten opiskelussa ja työssä tulee hallita tietokoneen käyttö hyvin. Näitä taitoja 
selvitetään testissä. 
 

4. Soveltuvuusarvio (1–5 p.) 

Hakijan psyykkinen soveltuvuus esimiestehtävään testataan. Testistä annetaan 1–5 pistettä, ja 

tullakseen hyväksytyksi koulutukseen hakijan on saatava vähintään kaksi (2) pistettä. 

Hakijan soveltuvuus alalle (soveltuvuusarvio) voidaan testata joko Pelastusopistolla järjestettävällä 

kokeella tai etäyhteydellä tapahtuvalla kokeella. Tästä kerrotaan tarkemmin valintakoekutsussa. 

https://valtioneuvosto.fi/julkaisut/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-324-304-0
https://valtioneuvosto.fi/julkaisut/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-324-304-0
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7.2.3 Lopullinen valinta 

Kurssille valitaan 20 opiskelijaa työkokemuksesta ja valintakokeesta saatujen yhteispisteiden 

osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. 

Hakijoiden yhteenlasketun pistemäärän ollessa sama noudatetaan seuraavaa etusijajärjestystä.  

1. Jos yhteenlaskettu pistemäärä on sama, psyykkisen testin loppupistemäärä ratkaisee etusijan. 

2. Jos myös psyykkisen testin loppupistemäärä on sama, ratkaisee valintakokeen kirjallisen kokeen 

pistemäärä etusijan. 

3. Jos edelleen on tasapistetilanne, ratkaisee psyykkisen testin testaajan asettama sijajärjestys. 

Ennen lopullista valintaa Pelastusopisto pyytää Suojelupoliisilta valintakokeeseen osallistuvista 

henkilöistä suppean turvallisuusselvityksen. Tämä perustuu lakiin, laki Pelastusopistosta (607/2006, § 

18). Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes Suojelupoliisin turvallisuusselvitys on saatu ja se on 

todettu hyväksyttäväksi.  

 

7.2.4 Haku- ja valintakoeajat lukuvuonna 2023 alkaville kursseille 

Valintakoe voidaan toteuttaa niin, että kokeeseen kutsutut hakijat osallistuvat Pelastusopistolla 

järjestettävään juoksutestiin, kirjalliseen kokeeseen sekä soveltuvuusarvioon  

TAI  

Kokeeseen kutsutut hakijat osallistuvat Pelastusopistolla järjestettävään juoksutestiin, kirjalliseen 

kokeeseen ja psyykkinen soveltuvuusarvio järjestetään erikseen etäyhteydellä. 

Tästä kerrotaan tarkemmin valintakoekutsussa. 

Kurssi ja kurssin ajankohta  Hakuaika  Valintakoe 

ALIPÄÄLLYSTÖKURSSI 50  8. 8. - 2.9.2022  11. - 12.10.2022 

1. lukukausi: 09.01.2023 - 02.06.2023   

2. lukukausi: 07.08.2023 - 22.12.2023  

Tässä haussa voimassa oleva fyysisen kunnon testi on suoritettu 2.1.2022 - 2.9.2022 välisenä aikana. 

_________________________________________________________________________ 

ALIPÄÄLLYSTÖKURSSI 51  13.3. - 14.4.2023 5. - 6.6.2023    

1.lukukausi: 07.08.2023 - 22.12.2023 

2.lukukausi: 08.01.2024 - 31.05.2024 

Tässä haussa voimassa oleva fyysisen kunnon testi on suoritettu 14.8.2022 - 14.4.2023 välisenä 

aikana. 

 

___________________________________________________________________________ 

 



30 (37) 
 

Tiedustelut: 

tutkintokoulutus@pelastusopisto.fi  

Opintosihteeri Pirjo Paldanius   puh. +358 295 453 490 

Vanhempi opettaja Juha-Pekka Iso-Ilomäki  puh. +358 295 453 428 

 

PELASTAJA-, HÄTÄKESKUSPÄIVYSTÄJÄ- JA 

ALIPÄÄLLYSTÖTUTKINTOJEN HARKINNANVARAINEN VALINTA 

Pelastaja-, hätäkeskuspäivystäjä- ja alipäällystötutkintoa opiskelemaan voi hakea myös sellainen 

henkilö, joka ei täytä Pelastusopistosta annetun lain (607/2006) 18 §:ssä määriteltyjä 

pohjakoulutusvaatimuksia, mutta jolla Pelastusopisto arvioi olevan muutoin hankittuna opinnoissa 

tarvittavat riittävät tiedot ja taidot.  

Harkinnanvaraisessa valinnassa hakijan tulee aina ensi olla yhteydessä Pelastusopistoon, ennen 

hakulomakkeen täyttämistä! 

Koulutukseen haetaan nettihaun kautta osoitteessa https://haku.pelastusopisto.fi  

Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, sirullisella henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. 

Hakuaika päättyy hakujakson viimeisenä päivänä kello 16.15. Hakijan tulee toimittaa 

Pelastusopistolle hakuun vaadittavat liitteet (Pelastusopisto/Opiskelijapalvelut, PL 1122, 70821 

Kuopio). Liitteet tulee olla Pelastusopistolla viimeistään seitsemän (7) päivän sisällä hakujakson 

päättymisestä. Hakija, joka ei ole toimittanut pyydettyjä liitteitä Pelastusopistolle määräajassa, ei ole 

mukana valintaprosessissa.  

Kutsu valintakokeeseen sekä muut haku- ja valintamenettelyyn liittyvät kirjeet lähetetään hakijalle 

sähköisesti hakijapalveluun (haku.pelastusopisto.fi). Hakijan tulee seurata hakuprosessinsa 

etenemistä sähköisessä hakuportaalissa. Hakijan ilmoittamaan sähköpostiin tulee ilmoitus, kun 

hakijapalveluun on lähetetty viesti. Hakijan on huomioitava, että sähköpostiviesti voi mennä myös 

roskapostilaatikkoon. 

Hakija voi hakea harkinnanvaraisessa valinnassa, esim. jos  

(1) hakija on suorittanut tutkintonsa ulkomailla, 
(2) hakijalta puuttuu hakukelpoisuuden antava tutkinto. 

Jos hakijan koulusivistyskieli on joku muu kuin suomen tai ruotsin kieli, on hänellä oltava 
hakemuksen liitteenä todistus yleisten kielitutkintojen suomen kielen kokeesta. Suomen kielen 
kokeesta on oltava pelastaja- ja alipäällystötutkintoon vähintään keskitason arvosanat (taitotaso 3–4 
kaikista kielitutkinnon osista) ja hätäkeskuspäivystäjätutkintoon ylemmän tason arvosana (taitotaso 
5 - 6 kaikista kielitutkinnon osista).  Kielitutkinnosta löytyy lisätietoa osoitteesta www. oph.fi 

mailto:tutkintokoulutus@pelastusopisto.fi
https://haku.pelastusopisto.fi/
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(Koulutus ja tutkinnot - Kielitutkinnot - Yleiset kielitutkinnot). Opetushallituksen nettisivuilta löytyy 
myös tutkinnon suorituspaikat ja -ajat sekä hinnat. 

Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta on hakemuksen liitteenä oltava kopion lisäksi myös 
auktorisoidun kielenkääntäjän kääntämä suomenkielinen todistuskopio. 

Pelastaja- ja hätäkeskuspäivystäjäkurssille hakeutuvien tulee huomioida, että jos lukio- tai 

ammatillinen koulutus on kesken, on tutkinto opiskeltava ensin loppuun, minkä jälkeen voi hakea 

normaalin haun kautta opiskelemaan. Hakijat, joilla on hakukelpoinen tutkinto, eivät voi hakea 

harkinnanvaraisen valinnan kautta. 

 

Hakuprosessi 

1. Hakija on yhteydessä Pelastusopiston opiskelijapalveluihin. 
 

2. Hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen ja toimittaa jäljennökset opiskelu- ja 
työtodistuksista sekä niistä asiakirjoista, joihin hakija valinnassa vetoaa, Pelastusopiston 
opintotoimistoon. Hakija, jonka koulusivistyskieli on joku muu kuin suomi tai ruotsi, 
toimittaa myös kielitodistuksen suomen kielen kokeesta. 
 

3. Jos oppilaitos hyväksyy hakemuksen, pelastaja- ja alipäällystötutkintoa opiskelemaan 
hakevien tulee välittömästi hakeutua suorittamaan ko. tutkinnon opiskelijavalinnan 
perusteissa määritelty fyysinen testi. Hakijan tulee lähettää todistus ko. testin hyväksytystä 
suorittamisesta Pelastusopiston opiskelijapalveluihin niin, että se on perillä viimeistään 
valintakoetta edeltävänä arkipäivänä.  
 

4. Hakija osallistuu valintakokeeseen. 

Harkinnanvaraisessa valinnassa  

• pelastajatutkintoa opiskelemaan hakevat valitaan valintakokeen perusteella (edellytyksellä, 
että hakijat ovat suorittaneet hyväksytysti fyysisen toimintakyvyn testin); 

• alipäällystötutkintoa opiskelemaan hakevat valitaan valintakokeen perusteella 
(edellytyksellä, että hakijat ovat suorittaneet hyväksytysti fyysisen toimintakyvyn testin); ja 

• hätäkeskuspäivystäjätutkintoa opiskelemaan hakevat valitaan valintakokeen perusteella. 

Mikäli hakijalla on todettu oppimisvaikeus ja hän haluaa erityisjärjestelyjä valintakoetilaisuuteen, 
hänen tulee ilmoittaa siitä Pelastusopiston opiskelijapalveluihin ennen valintakoetta. Hakijalla tulee 
olla virallinen lausunto lukihäiriöstä eli koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen 
psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. 
Tämä todistus/lausunto on hakijan toimitettava vähintään seitsemän (7) arkipäivää ennen 
valintakoetta Pelastusopiston opiskelijapalveluihin.   

Hakemusten arviointi 

Pelastusopisto tutkii ja arvioi hakijan kelpoisuuden opintoihin ja päättää hakijan kutsumisesta 
valintakokeeseen.  Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota yleisen opinnollisen aktiviteetin 
ohella seuraaviin kriteereihin: 
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Pelastajatutkinto:  

1. Hakija on työskennellyt (muodollisesti epäpätevänä) pelastuslaitoksen päätoimisessa ja 
kokoaikaisessa virassa vähintään kolme vuotta. Hakijan työkokemukseksi huomioidaan kaikki 
päätoiminen, kokoaikainen työ pelastuslaitoksessa, siis toimiminen esim. palomiehenä, 
kalustonhoitajana tai sairaankuljetustehtävissä. 
 

2. Hakija on suorittanut ulkomailla muodollisen hakukelpoisuuden tuottavan toisen asteen 
tutkinnon 

 
 
Alipäällystötutkinto: 

Hakija on työskennellyt (muodollisesti epäpätevänä) pelastuslaitoksen tai esim. 

teollisuuspalokunnan päätoimisessa ja kokoaikaisessa miehistö- tai alipäällystövirassa tai tehtävässä 

vähintään kolme vuotta sekä hakijalla on vähintään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 

ensihoitopalvelusta (585/2017) määrittelemä perustason ensihoitoon pätevöittävä tutkinto. 

Hakemuksen arviointi kohdistuu siihen, onko hakija hankkinut työkokemuksensa kautta 

alipäällystöopinnoissa tarvittavat riittävät tiedot ja taidot. Harkinnanvaraisessa valinnassa hakevat 

eivät saa työkokemuspisteitä.  

Pelastaja- ja hätäkeskuspäivystäjätutkinnossa Pelastusopiston hyväksymät harkinnanvaraisessa 

valinnassa hakeneet ja ammattitutkinnolla hakeneet muodostavat valinnassa kolmannen 

pohjakoulutusryhmän. Pohjakoulutusryhmä kolmosen (3) kohdalla opiskelijat valitaan hakijamäärän 

mukaisessa suhteessa valintakoemenestyksen perusteella.  

Mikäli aiot hakea harkinnanvaraisen valinnan kautta, ota yhteyttä opintotoimistoon.  

tutkintokoulutus@pelastusopisto.fi  

Opintosihteeri Pirjo Paldanius  puh. +358 295 453 490 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tutkintokoulutus@pelastusopisto.fi


33 (37) 
 

PELASTUSALAN PÄÄLLYSTÖTUTKINTO (AMK), 240 op 

9.1 Opiskelijavalinta ja hakumenettely 

9.1.1 Päivätoteutus 

Pelastusalan päällystötutkinto (AMK) -koulutus ei ole mukana yhteishaussa.  

Pelastusalan päällystötutkintoon haetaan nettihaun kautta osoitteessa 

https:/haku.pelastusopisto.fi. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, sirullisella 

henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Hakuaika päättyy hakujakson viimeisenä päivänä kello 16.15.  

Hakijan tulee lähettää kopio tutkintotodistuksestaan viimeistään seitsemän (7) päivän sisällä 

hakujakson päättymisestä osoitteeseen Pelastusopisto, Opiskelijapalvelut, PL 1122, 70821 KUOPIO.  

Päivätoteutukseen hakijat, jotka valmistuvat hakuajan päättymisen jälkeen, toimittavat kopion 

tutkintotodistuksestaan valintakoetilaisuuteen tullessaan. 

Kutsu valintakokeeseen sekä muut haku- ja valintamenettelyyn liittyvät kirjeet lähetetään hakijalle 

sähköisesti hakijapalveluun (haku.pelastusopisto.fi). Hakijan tulee seurata hakuprosessinsa 

etenemistä nettihaun hakijapalvelussa. Hakijan ilmoittamaan sähköpostiin tulee ilmoitus, kun 

hakijapalveluun on lähetetty viesti. Hakijan on varmistettava, ettei viesti ole ohjautunut sähköpostin 

roskapostilaatikkoon. 

Hakukelpoisuus päivätoteutukseen 

Pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) päivätoteutuksessa koulutettavan tulee 

Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain (1164/2013) ja asetuksen (1352/2016) mukaan täyttää 

seuraavat vaatimukset: 

• on suorittanut jonkin seuraavista koulutuksista  

− lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto tai  

− ammatillinen perustutkinto tai  

− aikuiskoulutuslain mukainen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai 
erikoisammattitutkinto tai  

− aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukaisen poliisipäällystön 
virkatutkinnon, poliisialipäällystöntutkinnon, poliisipäällystön virkatutkinnon, 
poliisin perustutkinnon tai poliisimiehistön virkatutkinnon tai  

− ulkomainen koulutus, joka antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. 
Koulutukseen ei voi hakea korkeakoulututkinnolla vaan hakijan tulee käyttää aiempaa 

toisen asteen tutkintoa.  

• Pelastusalan koulutukseen valittavalta edellytetään rehellisyyttä ja luotettavuutta.  

• Lisäksi hänen tulee olla nuhteeton eikä hänellä saa olla sellaisia sidonnaisuuksia, jotka 
vaarantavat pelastusalan tehtävien asianmukaista ja riippumatonta hoitamista. 

• Hakijan tulee olla pelastustoimen tehtävään terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään 
sopiva.  



34 (37) 
 

• Hakija ei käytä eikä ole käyttänyt huumausainelain (373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 
kohdassa tarkoitettuja huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin.  

• Hakijalla tulee olla B-luokan ajo-oikeus opintojen alkaessa. 
 
 

Opiskelijavalinta 

 
Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeen aikataulu ja 

valintakoemateriaali ilmoitetaan vuosittain erillisessä hakuohjeessa. 

Valintakokeen enimmäispistemäärä on 85 pistettä, ja valintakoe muodostuu seuraavista osista:  

• johtamisen koe 

• onnettomuuksien ehkäisyn koe 

• matematiikan koe 

• soveltuvuuskoe  
 

Valinta tehdään kokonaispistemäärän mukaan. Ensimmäisen päivän aikana testataan osiot 

johtaminen, onnettomuuksien ehkäisy ja matematiikka. Yhteispisteiden perusteella valitaan 

aloituspaikkoihin verrattuna kolminkertainen määrä toisen päivän soveltuvuuskokeeseen.  

Valintakokeen toiseen päivään, eli soveltuvuuskokeeseen, valitut ilmoitetaan ensimmäisen päivän 

iltana hakijan sähköpostiin.  Toisen päivän soveltuvuutta mittaavasta osuudesta on saavutettava 

vähintään 10 pistettä 35 pisteestä. 

Opiskelijat valitaan valintakokeen ja pelastustoimen tai hätäkeskustoiminnan työkokemuksen 

yhteispistemäärän perusteella.  

Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava:  

Valintakoe         85 pistettä  

Pelastustoimen tai hätäkeskusalan työkokemus  15 pistettä  

Yhteensä       100 pistettä  

Opiskelijavalintaa koskeva päätös on ehdollinen, kunnes  

• koulutukseen valitusta on tehty turvallisuusselvityksistä annetun lain mukainen 
turvallisuusselvitys, 

• terveydenhuollon ammattihenkilö on todennut hakijan terveyden pelastusalan 
tehtävään soveltuvaksi. (kts. terveydentilan toteaminen), 

• koulu- ja työtodistukset sekä voimassa olevan B-ajokortti on tarkistettu. 
Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta määräajassa tai 
hakija on antanut työkokemuksestaan tai ajokortistaan virheellisiä tietoja. 

 

Peruutusten vuoksi vapautuvalle opiskelupaikalle kutsutaan varasijalta pistejärjestyksessä. 
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Terveydentilan toteaminen 

Terveysvaatimuksena on B-luokan ajoneuvon ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset. Valittavat 

ja varasijoille sijoittuvat hakijat osallistuvat terveystarkastukseen sekä huumausainetestiin ennen 

lopullista valintaa Poliisiammattikorkeakoulun kustannuksella.  

 

Pelastustoimen tai hätäkeskustoiminnan työkokemuspisteet 

Työkokemuspisteitä saa pelastustoimen tai hätäkeskustoiminnan työkokemuksesta (pelastaja- tai 

hätäkeskuspäivystäjätutkinnon tai näitä edeltäneiden vastaavien tutkintojen jälkeisestä 

päätoimisesta pelastuslaitoksessa tai hätäkeskuksessa hankitusta pelastustoimen tai hätäkeskusalan 

työkokemuksesta) tai muista vastaavista tehtävistä, joihin vaaditaan pelastustoimen tai 

hätäkeskuspäivystäjän tutkinto. Kaksi kuukautta työkokemusta tuottaa yhden pisteen, yhteensä 

enintään 15 pistettä. Hakijan tulee merkitä alakohtainen työkokemuksensa hakulomakkeeseen 

täysinä kuukausina. 

Pelastustoimen tai hätäkeskuspäivystäjän tutkinto ja työkokemuksen määrä sekä laatu on pystyttävä 

osoittamaan todistuksin. Pelastustoimen tai hätäkeskuspäivystäjän tutkintotodistukset ja kaikki 

työtodistukset tarkistetaan valintakokeen ensimmäisenä päivänä Pelastusopistolla. 

Lopullinen valinta 

Opiskelijavalinnassa hakijoiden yhteenlasketun pistemäärän ollessa sama noudatetaan seuraavaa 

etusijajärjestystä: 

• Jos yhteenlaskettu pistemäärä on sama, psykologisen testin loppupistemäärä ratkaisee 
etusijan. 

• Jos myös psykologisen testin loppupistemäärä on sama, ratkaisee valintakokeen osien 
pistemäärä etusijan seuraavassa painotusjärjestyksessä: 
 

1. johtamisen koe 
2. onnettomuuksien ehkäisyn koe 
3. matematiikan koe 

 

• Jos edelleen on tasapistetilanne, ratkaisee psykologisen testin testaajan asettama 
sijajärjestys. 

 

Valinnasta tiedottaminen 

Hakijalle tiedotetaan opiskelijavalintapäätöksestä sähköisesti. Hakijan mahdollisuudesta valittaa 

tehdystä päätöksestä ilmoitetaan valintapäätöksen yhteydessä. 

Pelastustoimen tehtävään koulutettavien valintaan liittyvä oikeus saada tietoja 

Poliisiammattikorkeakoululla on oikeus käsitellä opiskelijaksi ottamista koskevassa asiassa 

Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain (1164/2013) 49 §:n perusteella henkilötietolain 

(523/1999) 11 §:n 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja arkaluonteisia henkilötietoja eli tietoja, jotka 

kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan: 
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- rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta ja henkilön terveydentilaa, sairautta 

tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia. 

Opiskelijaksi Pelastusopistosta annetun lain (607/2006) 12 §:ssä tarkoitettuun 

ammattikorkeakoulututkintoon pyrkivän tulee antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnissa tarvittavat 

terveydentilaansa koskevat tiedot Poliisiammattikorkeakoululle sekä osallistua 

Poliisiammattikorkeakoulun osoittaman terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaan 

terveystarkastukseen ja huumausainetestaukseen. Poliisiammattikorkeakoulu vastaa 

terveystarkastuksesta ja huumausainetestauksesta aiheutuvista kustannuksista. 

Huumausainetestauksessa selvitetään, onko opiskelijaksi pyrkivä käyttänyt huumausainelain 

(373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin 

tarkoituksiin. Tarvittaessa terveystarkastuksessa selvitetään, onko opiskelijaksi pyrkivän 

toimintakyky heikentynyt huumausaineiden lääkinnällisen käytön vuoksi. 

Terveydenhuollon ammattihenkilö voi luovuttaa Poliisiammattikorkeakoululle kirjallisen 

johtopäätöksen siitä, onko opiskelijaksi pyrkivän terveydentila pelastustoimen tehtävään sopiva. 

Huumausainetestauksen tulos sisältyy terveydentilaa koskevaan johtopäätökseen. Pelastustoimen 

tehtävään koulutettavan osalta tiedonsaantioikeus ja tietojen käsittelyoikeus on Pelastusopistolla. 

9.1.2 Monimuotototeutus 

Tätä koulutusta ei järjestetä vuonna 2023. 

9.2 Pelastusalan päällystötutkinto (AMK) 2023 alkavan koulutuksen hakuajat ja 

valintakoekirjallisuus: 

Pelastusalan päällystötutkinto (AMK), päivätoteutus 2023 (AMKN23) 

Hakuaika 27.2. - 24.3.2023 

Valintakoe 22. - 23.5.2023 

Valintakoemateriaali ilmoitetaan Pelastusopiston Internet-sivuilla (www.pelastusopisto.fi) 

16.1.2023.   
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           Liite 1 

FYYSISEN KUNNON TESTAUSPAIKAT 

Alipäällystö- ja pelastajakurssille hakijan on ennen hakemistaan osallistuttava fyysisen toimintakyvyn 

testiin omalla kustannuksella ja omalla vastuullaan.  

TAMMIKUUSSA 2023 ALKAVAAN PELASTAJAKOULUTUKSEEN HAKIJAN TULEE VARATA TESTIAJAT 

JO KESÄKUUSSA, KOSKA OSA TESTIPAIKOISTA ON KIINNI HEINÄKUUSSA. 

Testi on suoritettava jossain seuraavista testilaitoksista: 

Työterveyslaitos/Fysiologian laboratorio, Topeliuksenkatu 41b, 00250 Helsinki, ilmoittautuminen 1. 

krs. Maksullisia autopaikkoja on vain kadun varressa. https://ajanvaraus.tyoterveyslaitos.mediatri.fi/ 

Puh. 043 8241752 

 Kuntoutuskeskus Ruissalo /Ruissalon kylpylä, Ruissalon puistotie 640, 20100 TURKU 

Puh. 02 455 4567  

UKK-instituutti, Tampereen urheilulääkäriasema, Kaupinpuistokatu 1, 33500 TAMPERE 

Puh. (03) 2829 333 

Hyvinvointikeskus Kunnonpaikka, Jokiharjuntie 3, 70910 VUORELA 

Puh. (017) 476 520 

Oulun Diakonissalaitos, Liikuntaklinikka Albertinkatu 18 A, 90100 OULU 

Puh. (08) 313 2154 

Lapin Urheiluopisto (Santa Sport), Hiihtomajantie 2, 96400 ROVANIEMI 

Puh. 020 798 4238 

 

Hakijan tulee itse, hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, varata testiaika jostain edellä 

mainitusta testilaitoksesta. Fyysisen kunnon testi on voimassa 8 kuukautta. Testi tulee olla 

suoritettuna ennen hakuajan päättymistä. Testin hinta on 125 € (sis. lihaskuntotestin ja 

lääkärintarkastuksen). Testin hinta peritään, vaikka henkilö ei suorittaisikaan testiä loppuun! 

 

-  
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