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OSAAMISENKARTOITUS -hankkeen alipäällystölle tavoitteet ovat:

1. Luodaan ST IV-tasolle auditoidulle koulutusalustalle yhteinen ja 
yhdenmukainen osaamisenkartoitusmalli alipäällystölle ja 
sopimuspalokunnan ryhmänjohtajille.

2. Luodaan edellytykset käyttöönotolle (suunnittelu, määrittely, koulutus ja 
jalkautus).

3. Tuetaan osaamisenkartoitusmallin jalkauttamista P30, P20 ja TIKE-
toimintaan.

4. Luodaan yhteiset arviointikriteerit.

5. Suunnitellaan ja toteutetaan sähköinen arviointityökalu KOULUMAALI 
verkko-oppimisympäristöön



Hyödyt pelastustoimen näkökulmasta

• Hanke yhdenmukaistaa laadullisen arvioinnin tasalaatuisuutta yhdenmukaisilla materiaaleilla ja 
oppimisympäristöllä alipäällystölle ja sopimuspalokuntien ryhmänjohtajille.

• Hanke mahdollistaa pelastustoimessa muodostuvien osaamistarpeiden kartoituksen 
toteuttamisen kustannustehokkaasti verkkoympäristössä (KOULUMAALI).

• Tuottaa yhdenmukaisen osaamisen kartoituksen mallin Pelastusopistolle ja pelastuslaitoksille 
alipäällystöntasolle.

• Hanke tulee vähentämään Pelastusopiston ja pelastuslaitosten kuormitusta 
osaamisenkartoituksien suunnittelussa ja rakentamisessa alipäällystölle sekä sopimuspalokuntien 
ryhmänjohtajille.

• Yhtenäistää ja parantaa pelastustoiminnan johtamisen laatua koko maassa myös 
alipäällystöntasolla.

• Sähköistä arviointityökalua voidaan hyödyntää KOULUMAALI verkko-oppimisympäristössä, 
pelastuslaitoksilla ja Pelastusopiston tutkinto- ja täydennyskoulutuksessa.



Osaamisenkartoitus -hanke



Tiedollinen osuus
 tiedollinen osuus verkossa

materiaali käytössä

materiaali ei käytössä

palaute

 sisältö (kysymykset ja tehtävät)

 tulos (järjestelmästä)

?

?



Taidollinen osuus
 taidollinen osuus

 järjestelmien käyttö

viestintä

 tehtävän ratkaisu

dokumentointi, 
tilannekuva

 laitteiden tekninen ja 
toiminnallinen 
käyttäminen

muut sovelletut tehtävät

Palaute

tapahtumien taltiointi

radioliikennetallenteet

tilannepäiväkirja

tilannekuva

dokumentit ja raportit (PRONTO, 
päätökset, tiedotteet)
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Arviointi

Rakennuspalo_arviointilomake.docx
P30 tehtävä 452 K1 arviointilomake.docx
P30 tehtävä 452 K1 arviointiohje.docx


Palaute
Kolmikanta

Kirjallinen

Suullinen

Kehittämissuunnitelma

Seurantaohjelma

organisaatiotasolla

yksilötasolla

https://moodle.smedu.fi/koulumaali/course/view.php?id=149

https://moodle.smedu.fi/koulumaali/course/view.php?id=149


Asioita mietittäväksi 

• Pelastusryhmän johtaminen

• Pelastusryhmän johtaminen osana suurempaa muodostelmaa

• Pelastusryhmän tehtävä, mikä eskaloituu joukkueen tehtäväksi, 
johtovastuunsiirto

• Pelastusjoukkueen tilanne, missä ryhmänjohtaja ensimmäisenä kohteessa, 
tilannepaikanjohtajana toimiminen
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En osaa nyt, mutta en tarvitse tulevaisuudessakaan. En tiedä, että en tiedä.

Osaan nyt, mutta en tarvitse tulevaisuudessa. En tiedä, että tiedän.

En osaa nyt, mutta tulevaisuudessa tarvitsen. Tiedän, että en tiedä.

Osaan nyt ja täytyy osata tulevaisuudessa. Tiedän, että tiedän.



KIITOS !

Matti Honkanen


