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Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutusuudistus



Oppimisen johtaminen



OPPIMISEN JOHTAMINEN

Osaamisen kehittämisestä oppimisen johtamiseen 

Yhteisöllinen oppiminen (kulttuuri) 

Jatkuva oppiminen

Elinikäinen oppiminen



ENNAKOITU, STRATEGISESTI JOHDETTU 
OPPIMINEN

Strategialähtöistä (tavoitteet, visio, oppimisstrategia)

Jatkuvan oppimisen kulttuurin luominen ja vaaliminen

Oppiva organisaatio

Työssä oppiminen



Osaamispääoma



OSAAMINEN ON PÄÄOMAA

Yksilöt - Henkilöt

Organisaatio – Rakenteet, ydinosaaminen 

Verkostot



HAASTEET

Ennakoinnin puute

Oppiminen ei ole strategisesti johdettua 

Johtaminen: Kenellä vastuu osaamisen johtamisesta?

Pitovoima heikkoa

Osaamisen tärkeyttä ei tuoda näkyväksi

Osaaminen on resurssi kuten raha 

Työkyky = osaamista ja ammatinhallintaa

Osaajapula

Viestintä



Lähde: ammattikorkeakouluun.fi



KORKEAKOULUT

Suomessa on kahdenlaisia korkeakouluja: ammattikorkeakouluja ja yliopistoja. 
Ammattikorkeakouluissa opinnot suunnitellaan työelämän tarpeiden mukaan.

Ammattikorkeakoulussa opiskelu on käytännönläheinen vaihtoehto. Opiskelu on 
yleensä koulumaisempaa kuin yliopistossa ja siihen sisältyy (ainakin) viisi kuukautta 
työharjoittelua.

Lähde: opintopolku.fi



AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT

Ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet erilaisiin asiantuntija-, suunnittelu-, 
kehittämis- ja esihenkilötehtäviin

Laajuus 210, 240 tai 270 op (3,5-4,5v), poikkeuksena poliisi AMK 180 op (2-3v)

Sisällöt ja osaamistavoitteet opetussuunnitelmassa

AMK:illa autonomia, saman tutkinnon koulutus voi olla eri (tutkinnon sisältö tai 
suuntautumisvaihdot) 

Soveltavaa, käytännönläheistä  

Huom: SM:n hallinnonalan oppilaitokset eivät osa OKM:n koulutusjärjestelmää





AMK-TUTKINNON RAKENNE

Perusopinnot (60op)

Ammattiopinnot (90op) 

Vapaasti valittavat opinnot (15op)

Harjoittelu (30op) 

Opinnäytetyö (15op)

Suluissa esimerkkinä 210 opintopisteen laajuinen tutkinto.



YAMK-TUTKINNON RAKENNE

Koulutusalakohtaiset syventävät opinnot (30op) 

Vapaasti valittavat opinnot (5op)

Opinnäytetyö (60op) 

Suluissa esimerkkinä 60 opintopisteen laajuinen tutkinto

Laajuus 60 tai 90 op (1−1,5v), poikkeuksena poliisi YAMK 120op (2v)

Valintakriteereinä usein yli 3v työkokemus ja erillinen valintakoe

Koulutus monimuoto-opiskelua (lähiopintojaksot, verkko-opinnot ja itsenäinen työskentely)

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka 
aihe valitaan oman työn kehittämistarpeiden mukaan.



KOULUTUKSELLISET HYÖDYT JA 
MAHDOLLISUUDET

Profession ja alan profiilin nosto

Harjoittelu  

Opinnäytetyöt käytännön työelämän 
haasteita ratkomaan

KV-osaaminen (vaihto-opiskelu, harjoittelu 
ulkomailla, lyhyet vaihdot, 
kotikansainvälistyminen, projektityöt..)

Aiemman osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Kehittämisasenne ja -osaaminen

Muiden korkeakoulujen opinnot käytettävissä

Veto- ja pitovoima

Avoin AMK

Siltaopinnot

Muunto-opinnot

Monimuoto-opinnot

Ammatillinen opettajakoulutus

Erikoistumiskoulutukset

Koulutuksellisten vaihtoehtojen laajuus

Jatko-opinnot Suomessa tai ulkomailla: AMK 
tai yliopisto
 Väylä tohtorikoulutukseen



MUUT MAHDOLLISUUDET

Hakukelpoisuus kunnan ja valtion virkoihin, myös muualla (vrt. hyvinvointialueet)

Erilaiset urapolut Suomessa ja ulkomailla

Omien kiinnostuksen kohteiden mukaiset osaamiskombinaatiot

Työnantajien hyödyt (harjoittelu, kehittämistyöt, rekrytointi jne)



I AM STILL LEARNING.

-Michelangelo, at age 87


