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1. Lähtökohdat suunnittelukauden toiminnalle 

1.1. Johdon katsaus 

Pelastusopistosta annetussa laissa on säädetty Pelastusopiston tehtäviksi koulutus ja tutkimus sekä 
siviilikriisinhallinnan valmiuksien tuottaminen. Koulutuksen suunnittelua ja toteuttamista ohjaavat 
keskeisesti työelämä- ja tutkintopalautteet sekä budjettirahoituksen kehitys. Toiminnassa huomioidaan 
lisäksi pelastustoimen strategia ja sisäisen turvallisuuden strategia sekä niissä kirjatut painotukset. 
Suunnittelukauden aikana toteutettavat laajat yhteiskunnalliset uudistukset (maakunta-soteuudistus, 
pelastustoimen uudistus) vaikuttavat myös Pelastusopiston tehtäviin. 

Varautumisen merkityksen korostuminen tuottaa tarpeita Pelastusopiston varautumiskoulutuksen 
arviointiin ja kehittämiseen. Maakuntien myötä Pelastusopistolle tulevat uutena varautumiskoulutuksen osa 
alueena maakuntien yhteiset harjoitukset. Aluehallintovirastojen lakkauttamisen seurauksena 
Pelastusopisto järjestää alueelliset maanpuolustuskurssit yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Uudet 
tehtävät lisäävät resurssitarvetta, jonka arviointi ja määrittely ovat suunnittelukauden alussa kesken. 

Kansainvälinen pelastustoiminta siirtyy vuoden 2019 alussa osaksi Pelastusopiston koulutus- ja 
opiskelijapalveluita. Sisäministeriön linjausten mukaisesti toimintaa kehitetään, varmistetaan toiminnan 
riittävä rahoitus ja haetaan synergiaetuja muun toiminnan kanssa. Peruskoulutus ja valtiotyönantajana 
toimiminen ovat tehtäviä, jotka soveltuvat luontevasti Pelastusopistolle. Operatiivisen toiminnan (päivystys, 
materiaali- ja logistiikkatoiminnot) järjestäminen tarkastellaan osana maakunnallisten pelastuslaitosten 
muodostamista ja pelastustoimen uudistamista. 

Kriisinhallintakeskus vastaa jatkossa siviilikriisinhallinnasta. Vuoden 2019 alusta Kriisinhallintakeskus siirtyy 
hallinnollisesti osaksi sisäministeriön kirjanpitoyksikköä varsinaisen toiminnan jäädessä Kuopioon. 

Suunnittelukauden aikana uudistetaan pelastustoimen sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön 
koulutusjärjestelmää. Pelastusopiston vastuulle siirtyvät kelpoisuuden tuottavan koulutuksen 
opetussuunnitelmatyö, opetusmateriaalit, kouluttajakoulutus ja kouluttajarekisterin ylläpito. Tukena tässä 
työssä on kehittämisryhmä, jossa on alan keskeisten toimijoiden edustus. 

Ikäluokkien pieneneminen heijastuu myös Pelastusopiston hakijamääriin, mikä lisää painetta toimialan 
houkuttelevuuden varmistamiseksi yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Myös hakija-aineksen 
muuttuminen aiheuttaa haasteita. Tämän lisäksi toimintaympäristön ja pelastusalan tehtävien muuttuessa 
on arvioitava opiskelijavalintakriteereitä. 

Pelastusalan koulutusjärjestelmä kokonaisuutena on kehitystyön kohteena. Suuntalinjat työlle saadaan 
koulutuksen kehittämishankkeen loppuraportin pohjalta tehtävistä päätöksistä. Yksi keskeisistä kysymyksistä 
on terveydenhuollon perustutkinnon sisällyttäminen pelastajatutkintoon, jotta pelastajatutkinnon 
suorittaneiden kelpoisuus ensihoidossa varmistetaan myös jatkossa. 

Suunnittelukauden aikana jatketaan Pelastusopiston harjoitusalueen kehittämistä huomioiden sekä 
tutkintokoulutuksen että täydennyskoulutuksen tarpeet. Yksi kehittämisen erityisistä painopisteistä on 
Työturvallisuuden harjoitusalue (TTHA). 
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1.2. Toimintaympäristön analyysi 

Ulkoinen toimintaympäristö 
Ulkoinen toimintaympäristö niin kansallisesti kuin kansainvälisesti muuttuu entistä nopeammin ja 
voimakkaammin. Uudenlaiset ilmiöt vaativat uudenlaisia tapoja vastata niihin, mikä kasvattaa entisestään 
paineita viranomaisyhteistyölle. Samanaikaisesti on meneillään useita laajoja yhteiskunnallisia 
uudistushankkeita, jotka vaikuttavat sekä välittömästi että välillisesti Pelastusopiston toimintaan. 

Talouden parantuneista näkymistä huolimatta paineita kohdistuu edelleen potentiaalisiin 
täydennyskoulutuspalvelujen asiakkaisiin, joten liiketaloudellisen täydennyskoulutuksen avulla ei pystytä 
täysimääräisesti korvaamaan aikaisemmin toteutettuja kehysleikkauksia. 

Unionin pelastuspalvelumekanismin 
pelastustoimintaan. 

vahvistaminen aiheuttaa muutoksia kansainväliseen 

Sisäinen toimintaympäristö 
Pelastusopiston keskeiset vahvuudet ovat osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö sekä valtakunnallisesti ja 
kansainvälisestikin ainutlaatuiset ja tunnustetut harjoitusalue ja muut oppimisympäristöt. Vahvuuksien 
ylläpitäminen ja kehittäminen edellyttävät osaamisen lisäämistä erityisesti strategia- ja toimialaosaamisen 
sekä kansainvälisen osaamisen alueilla. Toimenpiteillä pyritään varmistamaan Pelastusopiston tulevaisuuden 
toimintakykyä. 

Pelastusopistossa haetaan tarkoituksenmukaisia, kustannustehokkaita sekä oppimista edistäviä pedagogisia 
ratkaisuja sekä kehitetään prosesseja koko toiminnan näkökulmasta. 

Pelastusopisto suunnittelee ja toteuttaa pelastustoimen kehittämishankkeen kansainvälinen 
pelastustoiminta -työryhmän esityksestä tehtävien muutosten vaatimat Pelastusopiston toimintaa koskevat 
kohdat. 

1.3. Toiminta-ajatus, visio ja arvot 

Toiminta-ajatus: Pelastusopisto tuottaa laadukasta koulutusta ja tutkimusta sekä tarvittavat 
siviilikriisinhallinnan valmiudet. 

Visio 2022: Pelastusopisto on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu huippuosaaja. 

Pelastusopiston arvot: inhimillisyys, ammatillisuus ja luotettavuus. 
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1.4. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella 

Pelastusopiston strategiakautta on päätetty jatkaa samansisältöisenä vuoden 2022 loppuun. Mainitun 
kauden jälkeen uusittavassa strategiassa huomioidaan meneillään olevien uudistushankkeiden vaikutukset 
ja muutostarpeet. Toimintaohjelmat tarkistetaan vuosittain. 

Pelastusopiston strategiassa 2016-2022 on määritelty seuraavat kärkihankkeet ja tavoitteet: 

1. Digitalisaatio. 
Tavoite: Toiminnan digitalisoinnilla laadukkaammat ja tehokkaammat tutkinnot ja palvelut 

2. Kansainvälisyys 
Tavoite: Verkostoitunut kansainvälinen asiantuntijuus 

3. Innovaatio- ja kokeilutoiminta 
Tavoite: Innovaatio- ja kokeilutoimintaan kannustava toimintakulttuuri 

4. Myynti- ja markkinointitoiminta 
Tavoite: Pelastusopisto on haluttu kumppani ja palveluntarjoaja 

Strategian toimeenpanoa varten on laadittu toimintaohjelmat, jossa eri palvelualueet määrittelevät omat 
konkreettiset toimintansa. 
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2. Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet 

Pelastustoimi osallistuu kansallisen kilpailukyvyn kannalta tärkeän sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseen, 
jonka tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa. Pelastusopisto tukee tätä tavoitetta 
koulutuksen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kautta. 

Koulutus 
Pelastusopisto on ainoa valtakunnallinen pelastusalan ja hätäkeskustoiminnan koulutusorganisaatio. 
Pelastusopisto lisää koulutuksella yhteiskunnan turvallisuutta. Opiskelijoidemme osaamisen kehittämisen ja 
kehittymisen kautta vaikutamme välillisesti siihen työhön, jota pelastuslaitokset ja hätäkeskukset tekevät 
väestön turvallisuuden turvaamiseksi ja edistämiseksi. 

Tavoitteena on strategisten tavoitteiden kautta ja vuoropuhelussa ympäröivän yhteiskunnan kanssa kehittää 
toimintaa edelleen niin, että koulutus vastaa muuttuviin yhteiskunnallisiin ja globaaleihin haasteisiin ja 
opiskelijoiden riittävä osaaminen voidaan varmistaa. Koulutuksen kehittämistyössä huomioidaan myös 
pelastustoimen strategiassa asetetut tavoitteet. 

Pelastusopiston henkilöstö verkostoituu ja osallistuu aktiivisesti maakunta-, sate- ja pelastustoimen 
uudistusten valmisteluun ja toteutukseen sekä hätäkeskustoiminnan, pelastustoimen ja ensihoidon 
kehittämiseen koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Pelastusopisto on keskeinen toimija 
tulevaisuuden normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen valmentavassa 
koulutuksessa sekä alueellisella että valtakunnallisella tasolla. 

Pelastusopisto osallistuu Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismiin sisäministeriön määrittelemien 
suuntaviivojen mukaisesti. Pelastusopiston asiantuntijoita, muodostelmia ja kalustoa voidaan käyttää 
kansallisiin ja kansainvälisiin operaatioihin. 

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) 
Pelastusopisto osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin. 

TKl-toiminta tukee pelastustoimen strategista päätöksentekoa ja operatiivisen toiminnan kehittämistä 
tuottamalla ja välittämällä tutkittua tietoa ja edistämällä innovaatio- ja kokeilutoimintaa. TKl-toiminnassa 
otetaan huomioon aktiivisesti toimintaympäristön muutokset ja suhteutetaan ne asetettuihin 
painopistevalintoihin. TKl-toiminnot perustuvat toimialan yhteiskehittämisen toimintaperiaatteelle, ja TKl 
toimintojen toteutuksessa huomioidaan toimialan aktiivinen verkottaminen kansallisella ja kansainvälisellä 
tasolla. 

TKl-toiminta tukee Pelastusopiston koulutustoimintaa tuottamalla ajantasaista tietoa toimialan 
asiantuntijuuden kehittämiseksi sekä osallistamalla opiskelijoita aktiivisesti TKl-toimintaan opinnäyte- ja 
projektityötoteutusten kautta. 

Toiminnan laadukkuuden takaamiseksi Pelastusopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen 
neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjetta. 

Pelastusopisto osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun mm. tilastopalvelun kautta sekä välillisesti että 
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suoraan tuottamalla tilastotietoa pelastustoimesta viranomaisille ja medialle. Aktiivisen tutkimusviestinnän 
kautta osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Kansainvälisen pelastustoiminnan tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tuetaan kansainvälisen 
pelastustoiminnan koulutusta, rekrytointia ja vaikuttavuutta sekä kotimaan valmiuksien suunnitelmallista 
kehittämistä. Toiminnan tuloksia julkaistaan, jaetaan ja hyödynnetään kansallisesti ja kansainvälisesti. 

TKl-toiminnassa hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti ulkopuolista rahoitusta mukaan lukien kansainväliset 
rahoituskanavat. 
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3. Koulutus 

Kansainvälinen pelastustoiminta siirtyy osaksi Pelastusopiston koulutus- ja opiskelijapalveluja. 

3.1. Keskeiset toimenpiteet vuosina 2019-2022 

1. Sisäministeriön asettaman pelastusalan koulutuksen kehittämishankkeen työryhmäraportti valmistuu 
28.2.2018. Pelastusopisto kehittää pelastusalan koulutusjärjestelmää ministeriön linjausten mukaisesti. 

2. Pelastusopiston strategiaa toteutetaan ja toimintaa kehitetään ajassa muutoksiin reagoivan koulutuksen 
toimintaohjelman mukaisesti, huomioon ottaen talouden asettamat reunaehdot. 

3. Kansainvälisen pelastustoiminnan siirto osaksi Pelastusopiston koulutus- ja opiskelijapalveluja 
toteutetaan niin, että uusi organisaatio on valmis aloittamaan toimintansa 1.1.2019. 

4. Pelastusopisto järjestää pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) koulutusta nykyisellä henkilöstöllä 
Pelastusopistolla. Tutkinnon kehittäminen tapahtuu työelämälähtöisesti Pelastusopiston vetovastuulla 
yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa vastavuoroisuuden periaatteiden mukaisesti. Savonia 
ammattikorkeakoulun tutkinnonanto-oikeudella toteutettava Insinööri (amk) -koulutuksen siirtymäaika 
päättyy 31.7.2023. 

5. Hätäkeskuspäivystäjäkoulutusta toteutetaan kehysra hoituksen varmistuttua uuden 16+ 16 
koulutusmallin mukaisesti vuodesta 2019 alkaen. ERICA-koulutusympäristö otetaan täysimittaisesti 
koulutuksen käyttöön, kun Pelastusopiston koulutuksen edellyttämä järjestelmä valmistuu. Järjestelmän 
käyttöönotto vaatii siihen osoitetun resurssin. 

6. KEJO -kenttäjohtamisjärjestelmän toiminnallisuutta testataan sekä sen opetuksellisen käyttöönoton 
suunnittelua jatketaan. Erica- ja Kejo-järjestelmien käyttöönotto mahdollistaa uudella tavalla 
tilannekeskusoppimis- ja toimintaympäristön kehittämisen mm. pelastustoimen ja ensihoidon 
johtamisen tueksi moniviranomaisyhteistyössä. 

7. Sopimuspalokuntakoulutusmalli uudistetaan vuoden 2018 aikana ja koulutusta järjestetään uuden 
koulutusmallin mukaisesti 2019 alkaen. 

8. Pelastusopiston täydennyskoulutustarjontaa kehitetään pelastusalan ja hätäkeskustoiminnan 
organisaatioiden ohella myös muille viranomaisille ja elinkeinoelämän potentiaalisille 
asiakasorganisaatioille sekä kansainvälisille pelastustoimen toimijoille. Liiketaloudellista koulutusta 
lisätään kustannustehokkaasti ja maltillisesti. 

9. Pelastusopisto kehittää pelastustoimen henkilöstön valmiuksia toimia suuronnettomuus- ja muissa 
vakavissa häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa. 

10. Pelastusopisto tukee pelastustoimen ja väestön suojaamisen strategioiden mukaisesti monipuolisella 
varautumis- ja väestönsuojelukoulutuksella eri toimijoiden yleistä valmiutta ja kykyä väestön 
suojaamiseen. Koulutusta toteutetaan yhteistyössä valtion keskushallinnon, aluehallinnon ja 
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pelastuslaitosten sekä muun paikallishallinnon kanssa, huomioon ottaen kiristyvän talouden asettamat 
reunaehdot. 

11. Pelastusopisto valmistelee uusien tehtävien, maakuntien yhteisten valmius- ja häiriötilanneharjoitusten 
sekä alueellisten maanpuolustuskurssien integroimista toimintaansa. 

Kansainvälinen pelastustoiminta 

Pelastusopisto vastaa siitä, että kansainvälisen pelastustoiminnan koulutus, rekrytointi, kehittämistoiminta, 
materiaali- ja logistiikkavalmiudet sekä vaadittava tiedotus- ja tilannekuvavalmius on järjestetty 
taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Toistaiseksi Pelastusopisto ja Kriisinhallintakeskus järjestävät 
yhdessä kansainvälisen pelastustoimen ja siviilikriisinhallinnan päivystyksen. Kriisinhallintakeskus vastaa 
kansainvälisen pelastustoiminnan rekrytoinnin käytännön tehtävistä ja kohdistaa niistä aiheutuvat 
kustannukset Pelastusopistolle. Pelastusopiston näkemyksen mukaisesti vastuu materiaali- ja 
logistiikkavalmiuksista (ml. hankinnat), päivystyksestä ja operaatioista siirtyy maakunnallisille 
pelastuslaitoksille 1.1.2020 alkaen Pelastusopiston vastatessa peruskoulutuksesta ja peruskoulutuksen 
vaatimista materiaali- ja logistiikkavalmiuksista. Valtiotyönantajan roolia ja vastuita selvitetään vuosina 2019- 
2020 huomioiden lainsäädäntömuutokset. Tässä yhteydessä on tarkasteltava myös kriittisesti kansainvälisen 
pelastustoiminnan kehysrahoituksen riittävyyttä. 

Vuoteen 2020 saakka Pelastusopisto ylläpitää rauniopelastus (USAR) ja teknisen avun (TAST) - 
muodostelmia. Molemmat muodostelmat ovat Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin 
perusvalmiudessa (ei ns. Voluntary pool -valmiudessa). TAST voi osallistua myös IHP:n (International 
Humanitarian Partnership) operaatioihin. 

Pelastusopisto osallistuu Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismiin, YK:n humanitaarisen avun 
toimiston (OCHA), WFP:n valmiussopimuksen, UNHCR:n yhteisymmärrysasiakirjan ja Naton Civil Protection 
Group (CPG) toimintaan sisäministeriön määrittelemien suuntaviivojen mukaisesti. 

Pelastusopisto huolehtii, että Suomella on riittävästi peruskoulutettuja asiantuntijoita kansainvälisen 
pelastustoiminnan tehtäviin. Kansainvälisen pelastustoimen henkilöstöpoolia vahvistetaan järjestämällä 
vuonna 2019 kansainvälisen pelastustoimen peruskurssin. Pelastusopisto lähettää asiantuntijoita EU:n 
pelastuspalvelumekanismin koulutuksiin ja harjoituksiin. Etusijalla ovat EU:n pelastuspalvelumekanismin 
nopeaan lähtöön rekisteröidyt asiantuntijat ja TAST -muodostelman jäsenet. 

Operaatioilta palanneiden ja kansainvälisiin projekteihin osallistuneiden asiantuntijoiden palautteen 
keräämiseksi luodaan järjestelmä. Palautetta hyödynnetään valmiuden, koulutuksen, rekrytoinnin ja 
hanketoiminnan kehittämisessä. 
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4. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tavoitteena on tuottaa laadukasta tietoa toimialan 
kehittämiseen, jota hyödynnetään strategisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa, koulutuksessa sekä 
pelastustoimen ja kansainvälisen pelastustoiminnan toimintaedellytysten kehittämisessä ja parantamisessa. 

TKl-toiminnalla luodaan osaltaan edellytyksiä ennakoivaan ja oikea-aikaiseen päätöksentekoon ja toiminnan 
kehittämiseen. TKl-toiminta nojaa verkostoyhteistyöhön ministeriön toimialojen ja yhteistyötahojen kanssa 
niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. 

4.1. Keskeiset toimenpiteet vuosina 2019-2022 

Pelastusopisto ohjaa osaltaan toimialan TKl-toimintaa pelastustoimen tutkimuslinjausten mukaiseksi. 
Pelastustoimen tutkimuslinjauksia ylläpidetään katselmoimalla linjaukset vuosittain ottaen huomioon 
vuosittain tehtävän toimintaympäristökatsauksen tulokset. Pelastusopiston TKl:n rooli on yhteen sovittaa 
tutkimukseen perustuvaa tietoa käytännön tarpeisiin. 

Pelastusopisto osallistuu Palosuojelurahaston rahoittamiin ja muihin kansallisiin, EU:n 
pelastuspalvelumekanismin ja muihin kansainvälisiin hankkeisiin, jotka edistävät ja tukevat tulossopimusten 
tavoitteita ja tehtäviä. 

Hankkeilla vastataan ennakoivasti sisäisen turvallisuuden toimintaympäristön muutoksiin ja tuotetaan 
tietoa, menetelmiä ja toteutuksia pelastustoimen ja kansainvälisen pelastustoiminnan tarpeisiin. 
Pelastustoimen tilastopalvelua kehitetään. Pelastusopiston TKl-toiminnan painopisteenä on tarkastella 
viranomaistoimintaa. 

Aktiivista ja säännöllisesti toistuvaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä pelastuslaitosten, 
hallinnonalan virastojen, oppilaitosten, korkeakoulujen, pelastusalan järjestöjen ja yritysten kanssa lisätään, 
jotta käyttökelpoiset tulokset ovat koko toimialan käytettävissä. Lisäksi osallistutaan aktiivisesti 
pelastustoimen informaatio-ohjaamisen prosessiin. 

TKl-toiminnan ja koulutuksen kiinteää yhteyttä ja keskinäistä vuorovaikutusta parannetaan. Pelastusopiston 
koulutuksen digitaalisten apuvälineiden kehitystyötä tuetaan. Hankkeet kytketään koulutukseen varaamalla 
resursseja päällystön opinnäytetöiden ja projektiopintojen tekijöiden osallistumiselle. 

Toimialan yhdenmukaista kokeilu- ja innovaatiotoimintaa edistetään ja koordinoidaan hyödyntäen 
Pelastusopiston harjoitusaluetta ja muita resursseja. 

Mahdollisia rahoitusvaihtoehtoja selvitetään ja hyödynnetään yritysyhteistyötä unohtamatta. Ulkopuolista 
rahoitusta hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti. Pelastusopisto osallistuu hankehakuihin silloin, kun se 
edistää ja tukee tulossopimusten tavoitteita ja tehtäviä. 
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5. Henkilöstövoimavarat 
Pelastusopiston henkilöstösuunnittelussa edetään strategiakaudelle laaditun henkilöstösuunnittelun 
toimintaohjelman linjausten mukaisesti. Henkilöstösuunnittelu jakautuu kolmeen pääkohtaan: henkilöstön 
määrällinen ja laadullinen suunnittelu, työhyvinvointi sekä osaamisen kehittäminen. 

Henkilöstön määrällisessä ja laadullisessa suunnittelussa painottuvat prosessien kehittäminen ja 
selkiinnyttäminen siten, että toiminta perustuu kokonaisuuden näkökulmasta optimaaliseen toimintaan 
optimaalisessa resursoinnilla. Suunnittelun lähtökohtana ovat ydin- ja tukiprosessit sekä mahdollinen 
strategisiin kärkihankkeisiin liittyvä resursointitarve; joko pysyvästi tai määräaikaisesti. Tällaisia ovat mm. 
liiketaloudellisen palvelumyynnin kasvu sekä koulutuksen toimintaohjelmaan liittyvä digitalisaation 
kehittäminen. Henkilöstösuunnittelu kytkeytyy siis keskeisesti substanssitoimintaan. Suunnittelukaudella 
arvioidaan mm. liiketaloudellisen palvelumyynnin kasvun sekä Pelastusopiston uusien tehtävien vaativan 
resursointia. 

Osaamisen kehittäminen liittyy mm. seuraaviin toimenpiteisiin: strategiset toimenpiteet sekä niiden 
saavuttamiseen liittyvä osaaminen, valtiokonsernin edellyttämät uusiutumisvaatimukset sekä osaamisen 
hallintaan kehitetyn työkalun käyttöönotto. Pelastusopiston osaamisen hallinta pohjautuu seuraaviin 
osaamisalueisiin: kärkihankeosaamiset, opettajien pedagoginen osaaminen, johtamisosaaminen, 
virkamiesosaaminen sekä substanssiosaa minen. Osaamistarvemäärittelyt jatkuvat asteittain alkaen 
johtamisosaamisen ja kärkihankeosaamisen määrittelyistä. Graniten osaamisenhallinnan moduuli otetaan 
käyttöön ja se kytketään tiiviiksi osaksi sekä strategista johtamista että arjen esimiestyötä. VMBaro 
toteutetaan vuosittain. Esimiesarviointi toteutetaan valtion yhteisen 360° esimiespalautteen avulla joka 
kolmas vuosi yhdessä johtamisosaamisen arvioinnin kanssa (mikäli valtion yhteistä työkalua ei oteta 
käyttöön, hyödyntää Pelastusopisto kuitenkin 2016 Valtiokonttorin pilotissa käytettyä järjestelmää). 

Työhyvinvoinnin kehittäminen pohjautuu Pelastusopiston työhyvinvointitähteen, joka koostuu seuraavista 
työhyvinvoinnin osa-alueista: asenne, yksilö, ryhmähenki, työ, esimiestyö ja johtaminen sekä organisaatio ja 
prosessit. Työhyvinvointi on läpileikkaavana osa-alueena kaikessa toiminnassa. Strateginen kumppanuus 
työterveyshuollon kanssa on yksi keskeisisistä työhyvinvoinnin työkaluista. 

Toimitilasuunnittelua jatketaan strategiakaudella Pelastusopiston henkilöstöstä kootun tilatyöryhmän 
asiantuntemusta hyödyntäen. Tilasuunnittelussa korostuvat sisäilmastoasiat, ergonomia sekä 
tarkoituksenmukaiset työ-, sosiaali- sekä ydintoiminnan tarvitsemat erikoistilat . 

---- - --- 
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Voimavarojen 
hallinta 

-- -- --- 

Htv-määrä 
---- 

Työtyytyväisyys- 
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- 

Johtamisindeksi 
- 

Sairauspoissaolot 
-- -- 

Tilatehokkuus 
(toimistotila) 

• •••• . . . . . . .. . . 
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r- - 3 3,1 3,1 3,1 3,2 

pv/htv 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

m2/htv 13 13 13 13 13 13 

--- 
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*) vuoden 2017 ja 2018 luvuissa ovat mukana Kriisinhallintakeskuksen siviilikriisinhallintatehtävissä olevat 
Pelastusopiston työntekijät, jotka siirtyvät 2019 alkaen sisäministeriön alaiseen erillisyksikköön. 

Kuopiossa 31.1.2018 

Mervi Parviainen 
rehtori 


