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Pelastusopiston tehtävänä on 1.1.2019 jälkeen ollut vastata pelastustoimintaan 
osallistuvan sivutoimisen henkilöstön sekä pelastuslain (379/2011) 2 a §:n 1 
momentin 5 kohdassa tarkoitetun sopimuspalokunnan ja muun sopimuksen 
tehneen yhteisön henkilöstön
• opetussuunnitelman valmistelusta, ylläpidosta ja kehittämisestä,
• kouluttajakoulutuksesta,
• kouluttajarekisterin ylläpidosta,
• opetusmateriaalin tuottamisesta.

SPEK ylläpitää ja päivittää tuottamiaan opetusaineistoja kunnes PeO tuottaa uusia 
aiemman kurssin korvaavia aineistoja.
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Sopimushenkilöstön alipäällystö- ja 
päällystökoulutus

Sopimushenkilöstön pelastustoiminnan koulutus

Sopimushenkilöstön sammutus- ja pelastustekniikka
sekä ensiapu ja ensivaste

Sopimushenkilöstön perustaidot

Vastaavan kouluttajan koulutus

Pelastustoiminta tieliikenne-
onnettomuuksissa -kurssi

Pintapelastuskurssi

Kemikaalisukelluskurssi

Ensivastekurssi

Ensiapukurssi

Työskentely putoamisvaarallisella alueella kurssi I

Vaarallisten aineiden 
tukitoiminnot -kurssi

Öljyntorjuntakurssi

Pelastustoiminnan peruskurssi

Savusukelluskurssi

Ryhmänjohtajakurssi

Tilannepaikanjohtajakurssi

Sopimuspalokunnan päällikkökurssi

Sivutoimisen teollisuuspalopäällikön peruskurssi

Vastaavan kouluttajan kurssi

Hälytysajoneuvon 
turvallinen 

kuljettaminen 
kurssi

Aihekohtaiset seminaarit
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Pelastusopisto tuottaa seuraaville kursseille uudistetut opetussuunnitelmat, 
toteutussuunnitelmat sekä opetusmateriaalit 2020 loppuun mennessä.

• Vastaavan kouluttajan koulutus (kouluttajakoulutus) 
• Pelastustoiminnan peruskurssi (sopimushenkilöstön perustaidot) 
• Savusukelluskurssi (sopimushenkilöstön sammutus- ja pelastustekniikka)

kurssiaineisto julkaistaan helmikuussa 2020
• Pelastustoiminta tieliikenneonnettomuuksissa (sopimushenkilöstön

sammutus- ja pelastustekniikka) julkaistaan toukokuussa 2020
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Sopimushenkilöstön miehistökoulutus
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Pelastusopisto tuottaa seuraaville kursseille uudistetut opetussuunnitelmat, 
toteutussuunnitelmat sekä opetusmateriaalit 2022 loppuun mennessä tai on 
mukana valmistelemassa niitä.

• Putoamisvaarallisella alueella työskentely I (sopimushenkilöstön
sammutus- ja pelastustekniikka) julkaistaan toukokuussa 2020

• Pintapelastus (sopimushenkilöstön sammutus- ja pelastustekniikka) 
julkaistaan syksyllä 2020
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Sopimushenkilöstön ensiapu- ja 
ensivastekoulutus
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Pelastusopisto tuottaa seuraaville kursseille uudistetut opetussuunnitelmat, 
toteutussuunnitelmat sekä opetusmateriaalit 2022 loppuun mennessä tai on 
mukana valmistelemassa niitä.

• Ensiapu (sopimushenkilöstön ensihoidon perusteet) 
PeO ei ainakaan 2020 aikana osallistu kurssien toteutukseen  

• Ensivaste (sopimushenkilöstön ensihoidon perusteet)
Käynnissä selvitys ensivasteesta (PeO:n TKI), PeO ei ainakaan 2020 aikana
osallistu kurssien toteutukseen
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Pelastusopisto tuottaa seuraaville kursseille uudistetut opetussuunnitelmat, 
toteutussuunnitelmat sekä opetusmateriaalit 2023 loppuun mennessä tai on 
mukana valmistelemassa niitä.

• Vaarallisten aineiden tukitoiminnot-
kurssi

• Kemikaalisukelluskurssi
• Öljyntorjuntakurssi
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Siirtymävaiheen aikana tapahtuvaa
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Pelastusopisto tuottaa seuraaville kursseille uudistetut opetussuunnitelmat, 
toteutussuunnitelmat sekä opetusmateriaalit 2020 loppuun mennessä tai on 
mukana valmistelemassa niitä.
• Ryhmänjohtajakurssi (sopimushenkilöstön alipäällystö)

julkaistaan syksyllä 2020
• Tilannepaikanjohtajakurssi (sopimushenkilöstön alipäällystö) 

• Sopimuspalokunnan päällikkökurssi (sopimushenkilöstön päällystö) 

• Sivutoimisen teollisuuspalopäällikön peruskurssi (sopimushenkilöstön päällystö) 
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Siirtymävaiheen aikana tapahtuvaa
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Vastaavat kouluttajat:
SPEK:n kurssinjohtajan pätevyyden omaavat ovat voineet 
ilmoittautua PeO:n vastaavan kouluttajan rekisteriin 2019 
tammikuusta alkaen.

Siirtymävaihe loppuu 31.12.2020, mihin mennessä tulee 
osallistua vastaavan kouluttajan koulutukseen, mikäli 
haluaa ko. tehtävässä toimia.

Vastaavan kouluttajan koulutus vaaditaan henkilöltä, joka 
vastaa kurssin kokonaisuudesta vrt. entinen kurssinjohtaja.
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Sopimushenkilöstön vastaavan kouluttajan koulutus, Kuopio (20101)
Kuopio 18.02.2020 - 20.02.2020 
Kuopio 01.09.2020 - 03.09.2020 (ilm. viim. 11.08.2020)
Kuopio 08.12.2020 - 10.12.2020 (ilm. viim. 15.11.2020)

14.2.2020

https://www.pelastusopisto.fi/kurssi/2020/sopimushenkiloston-vastaavan-kouluttajan-koulutus
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Sopimushenkilöstön vastaavan kouluttajan koulutus, alueelliset kurssit (20104)
Alueellinen / Oulu-Koillismaa, Jokilaaksot, Kainuu 05.02.2020 - 07.02.2020 
Alueellinen / Turku - Pori 15.04.2020 - 17.04.2020 (ilm. viim. 25.03.2020)
Alueellinen / Vantaa 27.04.2020 - 29.04.2020 (ilm. viim. 05.04.2020)
Alueellinen / Kaakkois-Suomi 22.09.2020 - 24.09.2020 (ilm. viim. 01.09.2020)
Alueellinen / Tampere 16.11.2020 - 18.11.2020 (ilm. viim. 26.10.2020)
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https://www.pelastusopisto.fi/kurssi/2020/sopimushenkiloston-vastaavan-kouluttajan-koulutus-alueelliset-kurssit
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Sopimuspalokunnan päällikkökurssi (20067)
Turku 31.01.2020 - 02.02.2020 
Pori 15.02.2020 - 16.02.2020
Kuopio 30.03.2020 - 03.04.2020
Sivutoimisen teollisuuspalopäällikön peruskurssi (20039)
Kuopio 27.01.2020 - 07.02.2020 
Kuopio 09.03.2020 - 20.03.2020 

14.2.2020

https://www.pelastusopisto.fi/kurssi/2020/sopimuspalokunnan-paallikkokurssi
https://www.pelastusopisto.fi/kurssi/2020/sivutoimisen-teollisuuspalopaallikon-peruskurssi
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Aihekohtaiset seminaarit:

Seminareissa perehdytään kurssipakettien sisältöön. 
Seminaarit sisältävät myös verkkotehtäviä.

Vastaavien kouluttajien seminaari, Savusukelluskurssi ja 
Pelastustoiminnan peruskurssi (20103)

Pelastusopisto 24.03.2020 - 26.03.2020 (ilm. viim. 01.03.2020)

Syksyn seminaarien tiedot PeO:n sivuilta

kuvat:https://pixabay.com/fi/photos/?q=opettaja&hp=&image_type=all&order=&cat=&min_width=&min_height=

https://www.pelastusopisto.fi/kurssi/2020/vastaavien-kouluttajien-seminaari-savusukelluskurssi-ja-pelastustoiminnan-peruskurssi
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Kiitokset mielenkiinnosta!

lisätietoja:

www.pelastusopisto.fi (koulutus –
sopimushenkilöstökoulutus)

sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi

suunnittelija Kirmo Savolainen
koulutusten sisällöt ja kurssiohjelmat

opintosihteeri Sonja Lyytinen/Tapani Lintunen 
koulutusjärjestelyt ja Moodlen käyttötuki

http://www.pelastusopisto.fi/
mailto:sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi

