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        25.5.2021 

 

PELASTUSTOIMEN JA HÄTÄKESKUSTOIMINNAN KOULUTUKSEN 
UUDISTAMISHANKKEEN TYÖRYHMÄN KOKOUS 

 
  

Aika      Tiistai 25.5.2021 klo 9.30 - 11.30  
  Teams -kokous  

 

PÖYTÄKIRJA 

 

 
Osallistujat  

Osallistujat Paikalla Poissa 

Kohvakka Kimmo, puheenjohtaja x  

Alkiora Petri x  

Gröndahl Mika  x 

Heikkinen Pekka x  

Hirvonen Minna x  

Hokkanen Laura x  

Horsma Ronja x  

Kahlos Mirva x  

Laurila Kimmo, sihteeri x  

Kallio Markku x  

Lindholm Pekka x  

Luhtaniemi Tommi x  

Nikula Kim x  

Pekkala Arto x  

Parviainen Mervi x  

Pikkujämsä Sirkku x  

Pitkänen Ville-Veikko x  

Sankala Susanna x  

Timonen Tomi x  

Tähtinen Pekka x  

Uusitalo Heikki x  

Virtanen Terhi x  

Waitinen Matti x  
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1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 
 
Pelastusylijohtaja avasi kokouksen 9.30 
 
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Pelastusylijohtajan ajankohtaista: 
 
Pelastusalan tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimintaohjelma on lähtenyt 
lausuntokierrokselle. 

 
Pelastajamäärien lisäys ei ole riippuvainen koulutusjärjestelmän 
uudistuksesta. Pelastajamäärän lisäystä tarkastellaan sisäministeriössä 
erikseen.  

 
 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
 
 

3. Korkeakoulutuksen tilannekatsaus ja tulevaisuuden suuntaviivat  
 
Opetusneuvos Maija Innola, OKM:stä alusti korkeakoulujen tilannetta ja 
tulevaisuuden linjauksia. 
 
Pääsisältöinä Innola toi esille korkeakoulujen tilannekuvan, poikkeustilan 
vaikutukset korkeakouluihin sekä korkeakoulu- ja tiedepoliittiset tavoitteet 
(koulutustason nosto, koulutusperusteinen maahanmuutto, digitalisuudella 
laadun ja vaikuttavuuden parantaminen).  

- Korkeakoulututkinto aloitetaan Suomessa myöhempään kuin 
muissa maissa. Ollaanko jäämässä jälkeen? 

- Pitkän ajan ongelmana on se, että opiskelemaan pääsy kestää 
kauan. 

- Jatkossa korkeakoulutukseen valitaan joko todistuksella tai 
pääsykokeilla, ei hybridimalleilla (todistus + pääsykoe). 

- KV-opiskelijoissa tutkintomaksuista huolimatta kasvua. 
- Koronaepidemia tuottaa osaamisvelkaa, kun harjoittelut eivät ole 

olleet mahdollisia. 
- Väestönmuutos alkaa vaikuttamaan voimakkaasti 2030 jälkeen. 
- Korkeakoulutuksen tavoitteet kirjattu koulutuspoliittiseen 

selontekoon sekä kestävyystiekarttaan. 
- Korkeakoulujen välillä tehdään yhteistyötä digitaalisen oppimisen 

osalta. 
- Korkeakoulutus muodostuu kolmesta syklistä: alempi, ylempi ja 

tohtoritason tutkinto. 
- TKI-toimintaa pyritään nostamaan 4%:iin. 
- Koulutustason nosto tarkoittaa: 

o Tavoitteena 50% korkeakoulutettuja 2030  
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o Aloituspaikkoja nostetaan niillä aloilla, joilla on kysyntää 
ja työllistyminen hyvää. 

o Nopeampi siirtyminen korkeakoulutukseen. 
o Läpäisyn parantaminen: useampi myös valmistuu. 
o Jatkuvan oppimisen trendi korostuu entisestään. 

Korkeakoulutarjontaa avataan ja monipuolistetaan kenen 
tahansa suoritettavaksi. Näillä voidaan vastata osittain 
myös työelämän tarpeisiin. 

 
Keskustelua teemasta: 

- Koulutusjärjestelmän kiinnittyminen kansalliseen 
koulutusjärjestelmään.  

- Pelastustoimen koulutusjärjestelmän ylempi korkeakoulutus- 
koulutuspolku ylimpiin tutkintoihin saakka. Osaamistarpeet 
määrittävät tätä asiaa. 

- SOTEKO- hanke STM/OKM yhteistyössä menossa. Tällä 
vastataan paremmin työelämän tarpeisiin sekä kehitetään 
yksilöllisiä koulutuspolkuja.  

- Koulutusperusteisen maahanmuuton jälkeinen pysyvyys tällä 
hetkellä 40-50%, työelämän vastaanottavaisuutta parannettava, 
jotta pysyvyyttä pystytään parantamaan. 

- Koulutuksen rakenteita tarkasteltava siten, etteivät koulutuspolut 
kasva liian pitkiksi. 

- Pelastustoimen koulutusjärjestelmässä otettava kansainvälisyys 
huomioon. 

 
 

4. Ensihoidon nykytilanne ja tulevaisuus  
 
Lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä, STM kertoi ensihoidon nykytilanteesta 
ja tulevaisuuden näkymistä. 
 
Pääsisältöinä: lainsäädäntö, sote-uudistuksen eduskuntakäsittely, 
alueellisen toimeenpanon valmistelu, STM/SM selvitys ensihoitopalvelun 
tuottamisesta, monikanavarahoituksen purkamisen valmistelutyö ja 
ajankohtaiset asiat. 
 
Keskustelua teemasta 

- Ministeriön ohjaus hyvinvointialueisiin strategisella tasolla, eli 
tilanteissa, joissa kansallisen tason ohjaus korostuu. 

- Käänteinen sidosyksikköhankinta koskien HUS aluetta, 
mahdollistaa ensihoitopalvelujen tuottamisen pelastustoimen 
taholta, pääkaupunkiseudun erillisratkaisu. 

- Pelastustoimen perustason ensihoidon osaaminen, luultavasti 
tulee olemaan ensihoitoyksiköitä, joissa vaaditaan pidemmälle 
vietyä osaamista. Toisaalta etälaitteet ja -yhteydet 
mahdollistavat pienemmän tason osaamisen ja konsultaatiot 
sairaalasta käsin. 

- Tulevaisuudessa tarvitaan ensihoidon kovaa osaamista ja 
etälaitteiden hallintaa. 

- Pelastajan tutkinnon asettuminen tulevaisuuden 
palvelujärjestelmässä ja mitkä polut ovat mahdollisia esim. sote-
puolella. 
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- STM ja SM yhteistyö tärkeässä roolissa alueellistenkin 
yhteistyökuvioiden osalta. 

 
 

5. Hankkeen kuulumiset  
 
Projektipäällikkö Susanna Sankala 

- Projektipäällikkö kertoi tulevista tapahtumista, jotka suunnattu 
työryhmälle: 

o 9.6 TUNI, jatkuvan oppimisen malli 
o 18.6 SPPL:n fasilitoima Sitran tulevaisuustyöpaja 

- Lisäksi 14.6. järjestetään SPPL:n fasilitoimana kaikille avoin 
webinaari koulutusuudistuksesta.  

- SM:n korkeakouluharjoittelijoita hyödynnetään taustoitustyössä. 
Kokouksessa paikalla heistä Ronja Horsma, joka marraskuun 
loppuun assistenttina SM:ssä. 

- Siirtyy seuraavaan kokoukseen: hankkeen kokonaiskuva, 
hankesuunnitelma sekä hankeraportin tilanne.  
 

 
6. Työryhmän jäsenten tiivistykset (2-3 min) tehtäväksi annon pohjalta  

STM 
 

- Siirtyy seuraavaan kokoukseen. 
 
 

7. Muut asiat  
 

- Siirtyy seuraavaan kokoukseen 
 
 

8. Kokouksen päättäminen  
 
 
Seuraava kokous 22.6.  
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.30. 
 
 

  


