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Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutuksen
uudistamishanke
Sisäministeriö on tänään asettanut Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan
koulutuksen uudistamishankkeen
Toimikausi
11.11.2020-31.12.2022
Tausta
Pelastuslain (379/2011) 55 §:n 1 momentin mukaan valtio huolehtii
pelastustoimen ammatillisesta koulutuksesta ja muusta pelastustoimeen
liittyvästä koulutuksesta siten kuin Pelastusopistosta annetussa laissa
(607/2006) säädetään.
Pelastuslain 57 §:n mukaan pelastustoimintaan osallistuvalta pelastuslaitoksen
päätoimiselta miehistöltä, alipäällystöltä ja päällystöltä vaaditaan virkaa tai
tehtävää vastaava pelastusalan tutkinto.
Valtioneuvoston hätäkeskustoiminnasta antaman asetuksen (877/2010) 5 §:n
mukaan päivystystehtävää hoitavalta henkilöstöltä vaaditaan
hätäkeskuspäivystäjän tutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto taikka poliisin
perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto.
Sisäministeriö asetti 1.3.2017 Pelastusalan koulutuksen kehittämishankkeen,
jonka tehtävänä oli selvittää alan koulutuksen kehittämislinjauksia.
Lähtökohtana oli hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan pelastusalan
kustannustehokkuutta ja urapolkuja kehitetään uudistamalla
koulutusjärjestelmää.
Pelastusalan koulutuksen kehittämishankkeen loppuraportin (sisäministeriön
julkaisu 8/2018) ja siitä saatujen lausuntojen pohjalta sisäministeriö
käynnistää Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutuksen
uudistamishankkeen.
Hanke koostuu seuraavista osavaiheista:


Muodostetaan valtakunnallinen kokonaiskuva pelastustoimen ja
hätäkeskustoiminnan urapoluista pelastustoimen
suorituskykyhankkeen pohjalta tehdyn järjestelmätarkistuksen
yhteydessä 2021.



Laaditaan urapolkumallinnus koulutusuudistuksen pohjaksi 2021
kuluessa.

Kirkkokatu 12, Helsinki
PL 26, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde 0295 480 171 | kirjaamo@intermin.fi | www.intermin.fi

Sisäministeriö

2 (5)

Päätös
11.11.2020

SM2027937
00.01.05.00
SMDno-2020-2003



Koulutusuudistuksen järjestelmätason tarkistukset (tutkinnot,
koulutuksen toteutus valtakunnallisesti, kustannusarviot) 2022.



Tarvittava lainsäädännön tarkistaminen toteutetaan erikseen
asetettavassa lainsäädäntöhankkeessa.



Uusi järjestelmä käynnistyy päätösten mukaisesti, tavoitteena 2023 2024.

Tavoitteet
Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutuksen uudistamishankkeessa
koulutusjärjestelmää uudistetaan vastaamaan kansallisia tarpeita ja
toimintaympäristön muutosta huomioiden yhteys opetus- ja
kulttuuriministeriön alaiseen koulutusjärjestelmään. Työssä otetaan
huomioon sisäministeriön 3.2.2020 vuosiksi 2020-2021 käynnistämän
Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet hankkeen (SMDno-2020-208) työn tulokset.
Uudistamishankkeessa pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutuksen
kehittämistä selvitetään ja suunnitellaan aiempaa yksityiskohtaisemmin, ml.
toimintaympäristön pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutukselle
asettamat vaatimukset, koulutuksen käytännön toteutuksen järjestelyt ja
niiden kustannusvaikutukset.
Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutuksen uudistamishankkeessa
valmistellaan järjestelmätason tarkistukset pelastustoimen ja
hätäkeskustoiminnan valtakunnalliseen koulutusjärjestelmään,
koulutusohjelmiin, tutkintoihin sekä rahoitukseen vuoden 2022 loppuun
mennessä.
Tehtävä
Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutuksen uudistamishankkeen
tehtävänä on
1. Arvioida koulutusuudistuksen perustaksi pelastustoimen ja
hätäkeskustoiminnan henkilöstötarpeet (päätoimiset ja sopimushenkilöstö)
laadullisesti ja määrällisesti huomioiden muuttuva toimintaympäristö ja
pelastustoimelle ja siviilivalmiuden järjestelmälle asetettavat vaatimukset sekä
urapolut.
2. Laatia tarkennetut esitykset pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan
tutkintokoulutuksen tasoille sekä käytännön toteutusvaihtoehdot
kustannusarvioineen.
3. Laatia perusteet pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan henkilöstön
osaamisen hallinnalle jatko- ja täydennyskoulutuksessa sekä selvittää
täydennyskoulutusvelvoitteen toteuttamisvaihtoehdot pelastusalan sekä
hätäkeskustoiminnan työurakehittämisen osana.
4. Laatia esitys koulutuksen järjestämisen organisoinnista huomioiden
kehittyvät tutkintotasot.
5. Esittää näkemyksensä Pelastusopistosta annetun lain ja -asetuksen sekä
mahdollisten muiden säädösten muutostarpeista koulutusuudistuksen
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toteuttamiseksi. Varsinaista säädösvalmistelua varten asetetaan myöhemmin
erillinen säädösvalmisteluhanke.
Sisäministeriö käynnistää jatkovalmistelun asettamalla työryhmän. Työryhmän
puheenjohtajana toimii pelastusylijohtaja. Sihteeristö tulee Pelastusopistosta.
Työryhmä voi hyödyntää työnsä tukena verkostomaiseen työskentelyyn
Pelastusopiston neuvottelukuntaa, Pelastusopiston pelastusalan koulutuksen
kehittämisverkostoa, Pelastusopiston sopimuspalokuntakoulutuksen
kehittämisverkostoa sekä Pelastusopiston hätäkeskuskoulutuksen
yhteistyöryhmää.
Työryhmän ohjausryhmänä toimii sisäministeriön pelastusosaston
johtoryhmä, jota täydennetään Pelastusopiston edustajalla.
Organisointi
Puheenjohtaja
Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, pelastusylijohtaja, sisäministeriö
Varapuheenjohtaja
Rehtori, Pelastusopisto (nimetään myöhemmin)
Projektipäällikkö
Sisäministeriö (nimetään myöhemmin)
Jäsenet
Sisäministeriö
Mirva Kahlos, pelastusylitarkastaja, sisäministeriö
Tommi Luhtaniemi, erityisasiantuntija, sisäministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Sirkku Pikkujämsä, lääkintöneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
Varajäsen: Markku Saarinen, asiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
Opetushallitus
Arto Pekkala, yli-insinööri, opetushallitus
Varajäsen: Jaana Villikka-Storm, yli-insinööri, opetushallitus
Poliisiammattikorkeakoulu
Petri Alkiora, koulutusjohtaja, Poliisiammattikorkeakoulu
Varajäsen: Lotta Parjanen, koulutuspäällikkö, Poliisiammattikorkeakoulu
Pelastusopisto (nimetään myöhemmin)
Hätäkeskuslaitos
Heikki Uusitalo, kehityspäällikkö, Hätäkeskuslaitos
Varajäsen: Teemu Lehti, ohjauksen ja ennakoinnin johtaja, Hätäkeskuslaitos
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
Pekka tähtinen, pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos
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Varajäsen: Kari Alanko, pelastuspäällikkö, Pirkanmaan pelastuslaitos
Helsingin pelastuslaitos
Matti Waitinen, rehtori, Helsingin pelastuskoulu
Varajäsen: Jani Pitkänen, pelastuskomentaja, Helsingin pelastuslaitos
Suomen Kuntaliitto
Terhi Virtanen, koordinaattori, Suomen Kuntaliitto
Varajäsen: Vesa-Pekka Tervo, kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto
Suomen Palopäällystöliitto ry
Tomi Timonen, koulutusjohtaja, Suomen Palopäällystöliitto ry
Varajäsen: Ari Keijonen, toiminnanjohtaja, Suomen Palopäällystöliitto ry
Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry
Kim Nikula, järjestön johtaja, Suomen Pelastusalan ammattilaiset SPAL ry
Varajäsen: Kaarina Salomaa, Suomen Pelastusalan ammattilaiset SPAL ry
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
Mika Gröndahl, johtaja, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
Varajäsen: Petri Jaatinen, palokuntajohtaja, Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestö ry
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry
Pekka Heikkinen, vuoromestari, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry
Varajäsen: Sirpa Moilanen, ylipäivystäjä, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry
Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry
Markku Kallio, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry
Varajäsen: Ari Maskonen, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry
Sihteeristö
Pelastusopisto (nimetään myöhemmin)
Kustannukset ja rahoitus
Hanke toteutetaan virkatyönä sisäministeriössä. Osallistujat vastaavat
kustannuksistaan. Työryhmä voi teettää selvityksiä ja kuulla asiantuntijoita.

Sisäministeri

Maria Ohisalo

Erityisasiantuntija

Anni Pöyry
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Sisäministeriö 11.11.2020 klo 16:02. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi
todentaa kirjaamosta.

Jakelu

Työryhmän jäseniä esittäneet organisaatiot, työryhmän puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, projektipäällikkö, jäsenet, varajäsenet ja sihteeristö

Tiedoksi

Valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen
Erityisavustaja Sami Kerman
Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä
Sisäministeriön osastot ja erillisyksiköt

