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      12.2.2021 

 

PELASTUSTOIMEN JA HÄTÄKESKUSTOIMINNAN KOULUTUKSEN 
UUDISTAMISHANKKEEN TYÖRYHMÄN KOKOUS  

  
Aika     torstai 18.2.2021 klo 9.30 - 11.30  

 
Osallistujat  

Osallistujat Paikalla Poissa 

Kohvakka Kimmo, puheenjohtaja   

Alkiora Petri x  

Gröndahl Mika x  

Heikkinen Pekka x  

Hirvonen Minna x  

Hokkanen Laura x   

Kahlos Mirva x  

Laurila Kimmo, sihteeri x  

Kallio Markku x  

Lindholm Pekka  x 

Luhtaniemi Tommi x  

Nikula Kim  x 

Pekkala Arto  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  

Villikka-Storm Jaana x  

Saarinen Markku x   

   

Asiantuntija   

Hanhijoki Ilpo kohta 4  

 

 

MUISTIO 

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

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
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3. Projektipäällikkö Susanna Sankala esittäytyy 

 
Projektipäällikkö Susanna Sankala esittäytyi. 
 
 

4. Koulutus ja työvoiman kysyntä 2035. Osaamisen ennakointifoorumin 
ennakointituloksia tulevaisuuden koulutustarpeista.  
Opetusneuvos Ilpo Hanhijoki, Opetushallitus  
 
Ilpo Hanhijoen esityksen pohjalta käydyssä keskustelussa nousi esille 
seuraavat teemat: 

• Tulevaisuudessa kilpaillaan entistä enemmän opiskelijoista 
muiden alojen kanssa. 

• Kasvava ikäpolvi ei riitä täyttämään työntekijävajetta. 

• Urapolku tulisi olla selkeästi tunnistettavissa. 

• Yleinen kuva alasta tulisi olla selkeä alalle hakeutuvalle, jotta ei 
heti muutaman vuoden jälkeen hakeuduta toisaalle sen 
seurauksena, että todellisuuden ja odotusten ero oli liian iso. 

 
 

5. Luonnos valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi - katsaus 
OKM:stä/Kahlos 
 
Koulutuspoliittinen selonteko -luonnos oli lausuntokierroksella ja siihen tuli 
reilut 300 lausuntoa. Selonteko valmistuu kevään 2021 aikana ja sen 
sanoma tullaan ottamaan huomioon tässä koulutusuudistuksessa. 
 
 

6. 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 (Pekka Tähtinen, Matti Waitinen, 
Terhi Virtanen, Heikki Uusitalo ja Pekka Heikkinen). 
 
Tiivistysten keskeisimpiä ajatuksia olivat, ettei unohdeta lähitulevaisuutta 
katsomalla vain 2030 + aikaan. Perinteiset pelastajataidot eivät tule 
katoamaan ja ensihoidon osaamisen tarve tulee lisääntymään. Opiskelun 
tulisi olla entistä monimuotoisempaa. Teknologian kehittyessä myös sen 
osaaminen ja hyödyntäminen nousevat merkittävään rooliin 
tulevaisuudessa.  
 
Seuraavassa kokouksessa muut työryhmän jäsenet esittävät oman 
tiivistyksensä ko. tehtävän annosta. 

 
 
 

7. Koulutuksen uudistamishankkeen työryhmäsivuston esittely/Hirvonen 
 
Työryhmälle on luotu työskentelyalusta Sharepoint alustalle. Tässä 
vaiheessa kaikki ryhmän jäsenet eivät vielä olleet päässeet kirjautumaan 
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työtilaan. Pelastusopiston tietohallinto selvittää tilannetta ja saattaa asia 
kuntoon.  
 
Keskusteltiin työtilaan laitettavasta aineistosta. Todettiin, että se on tämän 
työryhmän työskentelyyn tarkoitettua. Aineistoa ei käytetä muuhun 
tarkoitukseen tämän työryhmän päätyttyä. 
 
 

8. Hankkeen viestintä/Kahlos 
 
Sisäministeriön viestintä suunnittelee hankkeen viestintää yhdessä 
projektipäällikkö Sankalan kanssa. 
 
 

9. Muut asiat 
 
Seuraava kokous on 26.3.2021 9.30-11.30. 
 
 

10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.34. 

 
 
 

 
  

          
 

     
 
     

 
 

 
 


