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      26.3.2021 

 

PELASTUSTOIMEN JA HÄTÄKESKUSTOIMINNAN KOULUTUKSEN 
UUDISTAMISHANKKEEN TYÖRYHMÄN KOKOUS 

 
  

Aika     perjantai 26.3.2021 klo 9.30 - 11.33. 

 

Videoyhteys 

 
Osallistujat  

Osallistujat Paikalla Poissa 

Kohvakka Kimmo, puheenjohtaja x  

Alkiora Petri x  

Gröndahl Mika x  

Heikkinen Pekka x  

Hirvonen Minna x  

Hokkanen Laura x  

Kahlos Mirva  x 

Laurila Kimmo x  

Kallio Markku x  

Lindholm Pekka x  

Luhtaniemi Tommi x  

Nikula Kim x  

Pekkala Arto x  

Pikkujämsä Sirkku x  

Pitkänen Ville-Veikko x  

Saarinen Markku X  
Sankala Susanna x  

Timonen Tomi x  

Tähtinen Pekka x  

Uusitalo Heikki x  

Virtanen Terhi x  

Waitinen Matti x  

 

MUISTIO 

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen 9.30 ja esityslista hyväksyttiin kokouksen 
työjärjestykseksi. 
 
 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
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3. Kuinka ammatillinen koulutus pyrkii vastaamaan tulevaisuuden 
osaamistarpeisiin 
Yli-insinööri Arto Pekkala, Opetushallitus  
 
Arto Pekkalan esityksen pohjalta käytiin keskustelua mm. 

• osaamisen varmistamisesta silloin, kun opintoja 
henkilökohtaistetaan ja valinnaisuutta lisätään; tässä olennaisena 
jokaisessa tutkinnossa oleva pakollinen tutkinnonosa, 
liikkumavara valinnaisuudessa vaihtelee tutkinnoittain.  

• arvioinnin luotettavuudesta suhteessa vaadittavaan osaamiseen 
sekä osana tutkintoa että työelämässä: arvioijia kaksi, ja tällä 
varmistetaan, että määritelty osaamisen taso saavutetaan. 
Arvioitsijat ovat paljon vartijoina. 

• yhteistyöverkostojen tärkeydestä, myös kytköksestä 
yhteiseurooppalaisiin kokonaisuuksiin (knowledge network). 
 

4. Työryhmän jäsenten tiivistykset (2-3 min) tehtäväksi annon pohjalta  
Keskustelua teemasta. 
 
Työryhmän jäsenten tuotokset ovat luettavissa työryhmän 
työskentelyalustalta. Tässä kokouksessa käytiin läpi viiden (5) työryhmän 
jäsenen tiivistykset tehtävänannosta (Mika Gröndahl, Markku Kallio, Tomi 
Timonen, Tommi Luhtaniemi, Kim Nikula). 
 
Tiivistysten keskeisimpiä ajatuksia olivat 

• riittävän mielenkiintoinen ja joustava koulutus, johon 
tulevaisuudessakin nuoret hakeutuvat  

• selkeät ja joustavat urapolut 

• sopimuspalokuntatoiminnan liittyminen järjestelmään 

• yhdenvertaisuus, yhteiskunnan moninaistuminen 

• teknologia, digitalisaatio, robotiikka ja ammattikuntien profiilin, työn 
tekemisen ja osaamisen tarpeiden muuttuminen  

• yhteisten osaamistarpeiden ja suorituskyvyn "pohjan" 
tunnistaminen 

• omatoiminen varautumisen korostuminen yhteiskunnassa; 
yhteistyö elinkeinoelämän kanssa 

• VR- / AR-menetelmät osaamisen ylläpitämisessä 

• ensihoidon rooli järjestelmässä tulevaisuudessa. 
 
Lisäksi käynnissä on SM/STM selvitys, jossa selvitetään mm. 
ensihoitopalvelujärjestelmä tällä hetkellä. 
 
 

5. Hankkeen eteneminen, projektipäällikkö Susanna Sankala, sisäministeriö 
 
Susanna Sankala kävi läpi hankkeen etenemistä. Diaesitys tehdyistä 
toimenpiteistä ja seuraavista askelista työryhmän työskentelytilassa. 
 
 

6. Sihteeristön työskentelyn eteneminen, vs.rehtori Minna Hirvonen, 
Pelastusopisto  
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Minna Hirvonen teki katsauksen sihteeristön työskentelyyn: olennaista 
tiedon kokoaminen, nyt valmistelussa tiekartta yhteistyössä 
projektipäällikön kanssa. Tavoitteena tuoda työryhmälle valmisteltuja 
aineistoja ja kysymyksiä käsittelyyn, jonka pohjalta sihteeristö 
edelleenjalostaa aineistoja. 
 
 

7. Hankkeesta viestintä 
 
Projektipäällikkö kävi läpi hankkeen viestintää. Viestintäsuunnitelma 
jatkuvasti päivittyvä. Viestintä hankkeesta monikanavaista, myös 
Twitterissä (aihetunnisteet #koulutusuudistus #pelastustoimi 
#hätäkeskustoiminta). Kannustaminen avoimeen viestintään ja dialogiin.  
 
Jatketaan keskustelua seuraavassa kokouksessa. 

 
 

8. Muut asiat 
 
Puheenjohtaja kertasi muita pelastustoimeen linkittyviä uudistushankkeita. 
Laajempi katsaus hallintouudistustyöskentelyn kokonaisuudesta 
seuraavassa kokouksessa. Myös Pelastuslain uudistuksen 
esiselvitysraportti lähdössä kommenteille.  
 
Lisäksi puheenjohtaja totesi, että toimialan akuutti henkilöstötarve ja siihen 
vaadittavat resurssit ovat erillisessä valmistelussa. 
 
Sihteeristö tekee vielä tarkistuksen työryhmän jäsenten tehtäväksiantoon 
ja muistuttaa mahdollisista puuttuvista vastauksista seuraavaan 
kokoukseen mennessä. 
 

9. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.33. 
 
Seuraava kokous 27.4.2021. 

 
 
 

 
  

          
 

     
 
     

 
 

 
 


