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1 JOHDANTO

Pelastustoimi on parhaillaan merkittävän muutoksen kohteena. Pelastustoimen uudistus

toteutetaan osana maakuntauudistusta. Pelastustoimen järjestämisestä vastaavat jat-

kossa 18 maakuntaa. Tällä hetkellä pelastustoimi on kuntien lakisääteistä yhteistoimin-

taa, jota hoitaa 22 alueellista pelastuslaitosta. (Sisäministeriö 2018.) Länsi-Uudenmaan

pelastuslaitos yhdistynee kolmen muun pelastuslaitoksen kanssa. Eri pelastuslaitoksilla

on erilaisia tapoja toteuttaa lakisääteiset tehtävät, joten yhtenäistämiselle on nyt tarvetta.

Eduskunta päättää maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä syyskaudella 2018. Tä-

män työn valmistuessa uudistuksen vaatimat lakimuutokset olivat vielä valiokuntien kä-

sittelyssä. (Valtioneuvosto 2018.) Näin ollen uudistuksen toteutuminen ei ole vielä täysin

varmistunut.

Toimintojen yhtenäistäminen on aloitettu neljän pelastuslaitoksen (Helsingin kaupungin

pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos ja Länsi-

Uudenmaan pelastuslaitos) yhteistyönä kuvaamalla suorituskykyvaatimukset eli se suo-

rituskyky, johon kaikkien pelastuslaitosten tulee kyetä. Kemikaalivalvonnan osalta tämä

tarkoittaa kemikaaliturvallisuuslaissa pelastusviranomaisen valvontavastuulle määritel-

tyjä tehtäviä ja niihin liittyviä osaamisvaatimuksia. Opinnäytetyön tekijä vastaa Länsi-Uu-

denmaan pelastuslaitoksella kemikaalivalvonnan suunnittelusta ja ohjaamisesta ja on

ollut mukana suorituskykyvaatimusten määrittelyssä.

Tässä opinnäytetyössä tehdään toiminnallisen opinnäytetyön menetelmiä käyttäen

osaamiskartoitus kemikaalivalvontatyöhön osallistuville pelastusviranomaiselle. Osaa-

miskartoitus suoritetaan strukturoidun kyselytutkimuksen avulla. Osaamiskartoituksen

jälkeen tehdään teemahaastattelu, jonka tarkoituksena on varmistaa Länsi-Uudenmaan

pelastuslaitoksen linjaukset ja käytännöt täydennyskoulutuksesta. Tutkimuksen tulok-

sien analysoinnin perusteella laaditaan koulutussuunnitelma, jolla pyritään vastaamaan

todennäköisesti löytyviin osaamispuutteisiin.

Kemikaalivalvonta on vain pieni osa pelastusviranomaisille kuuluvista lakisääteisistä teh-

tävistä. Tästä johtuen täydennyskoulutus ei tule jatkossakaan painottumaan kemikaali-

valvontaan. Osaamiskartoituksen avulla pyritään kuitenkin löytämään ne osaamispuut-

teet, joihin täytyy reagoida nopeasti ja ne jotka tulee pitää listalla. Osaamisvaatimusten

laaja-alaisuuden vuoksi suunnitelmallisuus on erittäin tärkeää, jotta riittävä osaaminen

pystytään säilyttämään. Liian usein oman työurani aikana on tullut vastaan tilanteita,
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joissa seuraavan viikon koulutuspäivään etsitään aiheita. Suunnitelmallisuus on unohtu-

nut ja toisarvoisia aiheita on noussut koulutuspäivien sisällöksi kuulijoiden tarpeita huo-

mioimatta.

Teoreettinen viitekehys keskittyy suorituskykyvaatimuksiin, osaamiseen, osaamiskartoi-

tukseen, osaamisen hyödyntämiseen sekä koulutussuunnitelmaan. Teoreettisen viiteke-

hyksen tarkoitus on auttaa löytämään keinoja osaamisen kehittämiseen. Lisäksi kuva-

taan pelastusviranomaiselle kuuluvat kemikaalivalvontaan liittyvät tehtävät lakiviittaus-

ten avulla.
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2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT

2.1 Tutkimuksen tavoitteet

Kemikaalivalvontaan osallistuville pelastusviranomaisille on laadittu suorituskykyvaati-

mukset neljän pelastuslaitoksen yhteistyönä. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tehdä

suorituskykyvaatimuksiin perustuva osaamiskartoitus ja saatujen tulosten perusteella

laatia suorituskykyvaatimusten täyttämiseen tähtäävä koulutussuunnitelma. Koulutuk-

sen järjestäminen on rajattu tämän opinnäytetyön ulkopuolelle, mutta sekin tulee toden-

näköisesti työn tekijän tehtäväksi virka-asemasta johtuen. Osaamisen kehittäminen asi-

antuntijaorganisaatiossa on jatkuvaa, eikä sitä voi rajata opinnäytetyön laatimisen ajalle.

2.2 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos. Länsi-Uudenmaan

pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palvelut 10 kunnan alueella: Espoo, Kauniainen,

Kirkkonummi, Vihti, Karkkia, Siuntio, Lohja, Inkoo, Raasepori ja Hanko. Kuvassa 1 on

esitetty Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimialue. Pelastuslaitoksen alueella asuu

noin 460 000 asukasta ja työntekijöitä pelastuslaitoksella on noin 600. Pelastuslaitoksen

vision mukaan vuonna 2025:

”Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueella on hyvä turvallisuuskulttuuri

sekä tehokas ja arvostettu pelastustoimi ja ensihoito.”

Pelastuslaitoksen perustehtävä on tiivistetty seuraavasti:

”Pelastuslaitoksen perustehtävänä on parantaa ihmisten turvallisuutta ja

vähentää onnettomuuksia sekä tuottaa ensihoitopalveluja.

Onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua tehtävänä on pelastaa ihmiset,

turvata tärkeät toiminnot ja rajoittaa onnettomuuden seurauksia.” (Länsi-

Uudenmaan pelastuslaitos 2018a.)
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Kuva 1. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimialue. (Länsi-Uudenmaan pelastuslai-
tos 2018a)

2.3 Pelastuslaitokselle säädetyt tehtävät

Suurelle yleisölle näkyvimpiä pelastuslaitoksen suorittamia tehtäviä ovat palomiesten

suorittamat sammutus- ja pelastustehtävät sekä ensihoitajien suorittamat ensihoitoteh-

tävät. Palotarkastajien ja palomestareiden suorittama valvontatyö on kuitenkin merkit-

tävä osa pelastuslaitosten onnettomuuksien ehkäisytyötä. Kemikaalien käsittelyyn ja va-

rastointiin liittyvä valvonta on puolestaan pieni osa kaikista valvontatehtävistä. Pelastus-

lain (379/2011) 27 §:ssä on säädetty alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtä-

vät:

27 § Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät

Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta, pelastuslaitok-

sen toiminnan ja nuohouspalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä sekä

muista tässä laissa sille säädetyistä tehtävistä.
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Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan:

1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta,

jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen

ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta

onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoitta-

misessa;

2) pelastustoimen valvontatehtävistä;

3) väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen

tarvittavasta hälytysjärjestelmästä;

4) pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä.

Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi pelastuslaitos:

1) voi suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä, jos ensihoitopalvelun

järjestämisestä yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen ja sairaanhoito-

piirin kuntayhtymän kesken on sovittu terveydenhuoltolain (1326/2010) 39

§:n 2 momentin perusteella;

2) tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua,

jos siitä on kunnan kanssa sovittu;

3) huolehtii öljyntorjunnasta ja muistakin muussa laissa alueen pelastustoi-

melle säädetyistä tehtävistä.

Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävistä voidaan antaa tar-

kempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

Tämän lisäksi pelastusviranomaiselle on säädetty valvontatehtäviä laissa vaarallisten

kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) sekä sen nojalla sää-

dettyjen asetusten perusteella.

Lain vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) 115

§:ssä säädetään pelastusviranomaisen valvontatehtävistä seuraavasti:

115 § Valvontaviranomaiset

Pelastusviranomaiset valvovat tämän lain noudattamista, kun on kyse:
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1) vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoin-

nista tai säilytyksestä, jollei toiminta ole osa 23 §:n 2 momentissa tarkoitet-

tua toiminnallista kokonaisuutta, jolloin sen valvonta kuuluu Turvallisuus-

ja kemikaalivirastolle;

2) yksityiseen kulutukseen hyväksyttyjen ilotulitteiden ja vähäistä vaaraa

aiheuttavien muiden pyroteknisten tuotteiden varastoinnista kaupan yhtey-

dessä tai niiden luovutuksesta yksityiseen kulutukseen;

3) räjähteiden ja vaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteena 81

§:ssä mainituissa tilaisuuksissa.

Yllä mainitut tehtävät sijoittuvat Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella prosesseihin ku-

vassa 2 esitetyllä tavalla. Tässä työssä tarkasteltava kemikaalivalvonta sijoittuu proses-

sikartalla onnettomuuksien ehkäisyn pääprosessiin osana valvontatoimintaa.

Kuva 2. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen prosessikartta. (Länsi-Uudenmaan pelas-
tuslaitos 2018a)
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2.4 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kemikaalivalvontasuunnitelma

Kemikaaliturvallisuuslain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien

sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja

muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja. Lain tarkoituk-

sena on lisäksi edistää yleistä turvallisuutta. Pelastuslaitoksen kemikaalivalvonnan ta-

voitteena on, että pelastuslaitoksen alueelle tapahtuvassa vaarallisten kemikaalien kä-

sittelyssä ja varastoinnissa noudatetaan voimassaolevaa lainsäädäntöä ja turvallisuus

on vähintään lainsäädännön määrittämällä minimitasolla. Lisäksi tavoitteena on pelas-

tuslaitoksille kemikaalilainsäädännössä määritellyn valvontavelvoitteen toteuttaminen.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella näiden tavoitteiden toteuttaminen on kuvattu ke-

mikaalivalvontasuunnitelmassa. Suunnitelma perustuu lainsäädännössä pelastusviran-

omaisille säädettyihin tehtäviin. Aiemmin mainitun kemikaaliturvallisuuslain ohella tar-

kempia yksityiskohtia on kuvattu seuraavissa asetuksissa ja päätöksissä:

· Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005

(1030/2009)

· Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 59/1999

(484/2005) 8 luku

· Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin val-

vonnasta (685/2015)

· Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoin-

nin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)

· Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista

(858/2012)

· Valtioneuvoston asetus maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen

asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoit-

tavien hyväksymisestä (558/2012)

· KTM:n päätös öljylämmityslaitteistoista (314/1985)

· KTM:n päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista 344/1983

(1199/1995)

· Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta

(819/2015)

· Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin tur-

vallisuusvaatimuksista (1101/2015)
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· KTM:n päätös vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakeluase-

malla (415/1998)

· KTM:n päätös bensiinin käsittelystä ja varastoinnista (181/2000)

· KTM:n päätös palavista nesteistä (313/1985) 5-6 luvut

· Valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta (551/2009).

(Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 2018b.)

2.5 Valvontatoiminnan suorituskykyvaatimukset

Edellä kuvattu lista laeista, asetuksista ja päätöksistä on pitkä. Näin ollen valvontaan

liittyvän osaamisenkin tulee olla laaja-alaista. Kun tehtävät jaoteltiin kutakin suoritusky-

kyä koskevaksi väittämäksi, tuli listasta pitkä. Saatiin yhteensä 40 väittämää, jotka jaet-

tiin 4 otsikon alle. Tämä työ ei kuulunut tähän opinnäytetyöhän vaan oli tehty jo aiemmin

yhteistyössä Helsingin, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelas-

tuslaitosten valvontatyön suunnitteluun osallistuvien henkilöiden kesken ns. HIKLU-työ-

ryhmässä. Laaditut väittämät otettiin osaamiskartoituksen arvioitaviksi kohdiksi sellaise-

naan. Ainoastaan väittämien lauserakenteita muokattiin yhtenäisemmiksi muutaman

väittämän kohdalla. Osaamiskartoituksen kyselylomake on esitetty liitteessä 1.
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3 SUORITUSKYKY JA SEN MITTAAMINEN

3.1  Suorituskykyvaatimukset

Suorituskyky on monitahoinen termi. Eräs suorituskyvyn määritelmä on yrityksen tai or-

ganisaation kyky saada aikaan tuotoksia astetuilla ulottuvuuksilla suhteessa asetettuihin

tavoitteisiin (Laitinen 2003, 21). Suorituskyvyn kehittämisellä tarkoitetaan toimintaa,

jonka tavoitteena on parantaa yrityksen kykyä tyydyttää sidosryhmien tarpeet (Laitinen

2003, 21). Sidosryhmiä ovat tässä tarkastelussa kunnat, niiden asukkaat sekä alueella

toimivat yritykset ja organisaatiot. Pelastuslaitoksen tulee suoriutua sille annetuista laki-

sääteisistä tehtävistä sekä sopimusperusteisesti suoritettavista tehtävistä. Pelastusvi-

ranomaisen valvontatoiminnassa suorituskykyvaatimukset ja osaamisvaatimukset tar-

koittavat lähes samaa asiaa. Kun pelastuslaitoksen toimintoja tarkastellaan laaja-alai-

semmin, voi ymmärtää miksi kyseinen termi on valittu käyttöön esimerkiksi osaamisvaa-

timusten sijaan. Pelastustehtävissä osaamisen lisäksi tehtävän laadukas suorittaminen

vaatii paljon esimerkiksi valmiuteen, kalustoon ja hälytysjärjestelmiin liittyviä suoritusky-

kyjä. Tässä tapauksessa mittaaminenkin on selkeästi monimutkaisempaa.

Laamanen (2008, 18-19) puolestaan määrittelee suorituskyvyn seuraavasti: ”Suoritus-

kyky on osoitettua kykyä toimia tarkoituksenmukaisella tavalla”. Määrittely jatkuu viidellä

suorituskyvyn käyttöyhteyteen liittyvällä ominaisuudella ja edellisen lauseen sanojen tar-

kemmalla määrittelyllä. Suorituskyky voi liittyä organisaation prosessiin, toimintaan, tuot-

teeseen tai palveluun. Osoitettu suorituskyky tarkoittaa, että voidaan puhua vain men-

neisyydestä eli jostakin joka on mittaamalla näytetty toteen. Kyvyllä tarkoitetaan pysy-

vyyttä, toistuvuutta tai tulevaisuuteen liittyvää potentiaalia. Sana ”toimia” viittaa jonkin

asian tekemiseen ja suoriutumiseen. Suorituskyky syntyy toiminnan seurauksena ja tä-

hän liittyvät myös voimavarat ja resurssit. Viides sana ”tarkoituksenmukaisuus” liittyy aja-

tukseen antajasta. Asiakas tai omistaja on antanut tehtävän ja hänellä on käsitys odotet-

tavasta tuloksesta eli tavoitteesta. (Laamanen 2008, 18-19.)

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella vasta määritellään suorituskykyvaatimuksia. Mit-

tareita eikä mitattuja tuloksia ei vielä ole. Puhutaan suorituskyvyn johtamisesta (perfor-

mance management), mutta rehellisesti sanottuna tämä on vasta visio. Taloutta ja teh-

tyjä suoritteita on tietysti seurattu, mutta käsitteenä suorituskykyvaatimukset ovat pelas-
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tuslaitokselle uusi. Laitinen (2003, 375) jaottelee suorituskyvyn mittarit neljään pääryh-

mään mitattavan ominaisuuden perusteella: laatu, aika, kustannukset ja joustavuus. Näi-

den avulla voidaan selittää yrityksen kyky tyydyttää asiakkaiden tarpeet. Pelastuslaitok-

sen valvontatoimintaa asiakkaan näkökulmasta on mitattu asiakastyytyväisyyskyselyillä.

Asiakkaan kokemukseen vaikuttaa valvontatoimintaa suorittavan tarkastajan osaami-

nen, joka on tämän työn keskiössä.

Suorituskyvyn mittaamisen hyödyt ovat Laamasen (2008, 24) mukaan seuraavat:

1. Ymmärtää toimintaympäristön muutoksia ajoissa

2. Toiminnan tasapainoinen suunnittelu

3. Toiminnan tehokkuuden analysointi päätöksentekoa varten

4. Tehtyjen valintojen tehokas viestintä

5. Valtaistaminen, delegointi ja valvonta

6. Suorituskyvyn seuranta ja korjaavat toimenpiteet

7. Oikeudenmukainen ja innostava palkitseminen

8. Kehittämisprojektien tehokas toteutus

9. Muutosten aikaan saaminen

10. Organisaation oppiminen

11. Asiakkaiden ja omistajien vakuuttaminen (Laamanen 2008, 24).

3.2 Osaaminen käsitteenä

Useissa lukemissani strategisen osaamisen johtamisen oppikirjoissa painotetaan,

kuinka merkityksellistä organisaation menestyksen kannalta on työntekijöiden osaami-

nen. Henkilöstön osaaminen on tunnistettu yrityksen tai organisaation menestystekijäksi

ja osaamisen kehittämiseen sekä osaamisen johtamiseen panostetaan. Tieto ja osaami-

nen vanhenee kiihtyvään tahtiin yhteiskunnan muuttuessa. Tässä työssä tarkasteltavan

valvontatyön osalta lainsäädännön muuttuminen on merkittävässä roolissa. Kemikaali-

turvallisuuslaki ja sen alaiset asetukset ovat muuttuneet viime vuosina. Koko uudistus-

paketti on vielä kesken, joten muutoksia on luvassa myös jatkossa. Kuvassa 3 esitetty

osaamisen kokonaisuus koostuu tiedoista, taidoista ja kokemuksesta. Osaaminen on

toimintaa, joka muodostuu edellä mainituista tekijöistä. (Tuomi & Sumkin 2012, 26-27.)
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Kuva 3. Osaamisen kokonaisuus (Tuomi & Sumkin 2012, 27).

Osaamisen kehittämistä ei tulisi erottaa liiaksi arkityöstä. Osaaminen kehittyy omaa työtä

tekemällä ja uutta oppimalla työn ohessa (Tuomi & Sumkin 2012, 30).

Osaamisen jäävuorimalli (Hätönen 2011, 11; Spencer & Spencer 1993) puolestaan avaa

osaamisen näkymätöntä osaa, joiden perustalle tiedot, taidot ja kokemus tukevat. Mallin

mukaan osaamisen näkymättömään osaan kuuluvat yksilön asenteet, motiivit, käsitys

itsestä sekä yksilölliset ominaisuudet (Hätönen 20011, 10-11). Osaamisen jäävuorimalli

on esitetty kuvassa 4.
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Kuva 4. Osaamisen jäävuorimalli (Hätönen 2011 mukaillen Spencer ja Spenceriä 1993).

3.3 Osaamisen kehittäminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella

Alueen pelastustoimen palvelutasopäätös on pelastuslain 28 §:n mukainen päätös alu-

een palvelutasosta ja suunnitelma sen kehittämisestä. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitok-

sen palvelutasopäätöksen strategisena päämääränä kaudella 2014–2018 on henkilös-

tön osaamisen ja työhyvinvoinnin varmistaminen. Pelastuslaitoksen arvo ”ammatillisesti”

kuvaa mm. jatkuvaa ja laajenevaa osaamisen kehittämistä. Myös kemikaalivalvonnan

osalta palvelutasopäätöksessä on huomioitu jatkuva osaamisen kehittämisen tarve seu-

raavasti: ”Palotarkastajien erilaisista koulutustaustoista johtuen työssä tapahtuva jatko-

koulutus on välttämätöntä.” (Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 2014).

Osaaminen ja työhyvinvointi mainitaan usein samassa lauseessa. Osaamispuutteet

saattavat aiheuttaa stressiä (Suonsivu 2011, 24). Osaamiskartoituksen loppuun laitettiin
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avoimia kysymyksiä toivotuista koulutusaiheista. Lisäksi kysyttiin aiheuttaako jonkin osa-

alueen osaamispuute stressiä. Nämä toivotut osa-alueet ja havaitut osaamispuutteet

huomioidaan laadittavassa koulutussuunnitelmassa. Hyvinkin laaditun koulutussuunni-

telman riskinä on aina heikompi toteutus. Olen työssäni usein huomannut suunnitelmal-

lisuuden kärsivän, kun jokin aihe nousee valtakunnalliseen keskusteluun. Tällaisten kuu-

mien aiheiden osaamispuutteisiin joudutaan reagoimaan välittömästi, jolloin muut aiheet

saavat väistyä.
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4 OSAAMISEN HYÖDYNTÄMINEN

Muutoksesta on tullut pysyvä olotila ja muutoksen vauhti on niin merkittävä, että organi-

saatioilta vaaditaan jatkuvaa sopeutumista ja uusiutumista. Joillain aloilla osaaminen

vanhenee niin nopeasti, että ainoa keino säilyttää yrityksen kilpailukyky on pysyä uudis-

tuvan teknologian ja teknisen osaamisen vauhdissa. On arvioitu, että keskimäärin kai-

kesta tiedosta uusiutuu vuosittain 15-20 prosenttia, mutta kuitenkin vähintään 7 prosent-

tia. Lähes jokaisen työntekijän on uudistettava osaamistaan koko työuran ajan. Työnte-

kijän tulee olla tietoinen omasta osaamisen tilasta jo työssä menestymisen ja viihtymisen

vuoksi. (Kauhanen 2010, 144-145.)

Seuraavassa tarkastellaan osaamisen hyödyntämistä eri näkökulmista, joista ensimmäi-

nen on dokumentointi. Tämän jälkeen tarkastellaan lyhyesti osaamisen hyödyntämistä

kilpailuetuna sekä työhyvinvoinnin kannalta. Tärkeä osa osaamisen hyödyntämistä on

valita oikeat työtehtävät oikeille henkilöille osaaminen huomioiden.

4.1 Oppimisen dokumentointi

Henkilöstön osaamisen kehittäminen voi lähteä yksilön tai yrityksen tarpeista, mutta op-

piminen lähtee liikkeelle aina yksilön osaamisen kehittämisestä. Kun yksittäinen työnte-

kijä on oppinut uutta, hän voi alkaa soveltaa oppimaansa käytäntöön ja jakaa osaami-

sensa esimerkiksi tiiminsä kanssa. Organisaation voidaan sanoa oppineen silloin, kun

tieto ja osaaminen eivät häviä organisaatiosta, vaikka yksittäinen työntekijä jättäisi sen.

Yksilön osaamisen laajempi hyödyntäminen edellyttää, että oppiminen on jollain tavalla

dokumentoitu. Dokumentointi voi tarkoittaa esimerkiksi työ- tai menetelmäohjeita. Oh-

jeen avulla luodaan yritykseen virallinen toimintatapa, jota kaikkien työntekijöiden odote-

taan noudattavan. Tieto voidaan ohjeen avulla laajentaa kaikkiin yksiköihin, vaikka osaa-

misen kehittäminen olisi tapahtunut yhden yksilön kautta. Osaaminen on tärkeää saada

muiden opittavaksi. Kyseessä on tällöin tiedon johtamisen prosessi, jossa yksilö- tai tii-

mitasolla olevaa tietoa jalostetaan koko organisaation havaittavaksi tiedoksi. Jos ky-

seessä on yrityksen ydinosaamisen liittyvä tieto, voi tästä olla merkittävää kilpailuetua.

(Sydänmaanlakka 2007,154.)
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”Organisaatioiden ongelmana voi olla se, etteivät ne tiedä, mitä ne itse asiassa tietävät.”

Tiedon johtaminen on prosessi, jossa luodaan, hankitaan, varastoidaan, jaetaan ja so-

velletaan tietoa. Näitä voidaan kutsua myös alaprosesseiksi. Uuden tiedon luomista voi

tapahtua monella tavalla esimerkiksi tiimissä ideoimalla, yksilön opiskelun kautta, ongel-

manratkaisun seurauksena, projektin tuotoksena tai tietoisen tuotekehityksen tuloksena.

Tietoa voidaan hankkia organisaation ulkopuolelta kirjoista, verkosta, osallistumalla

kursseille, benchmarkkaamalla toisia organisaatiota tai palkkaamalla konsultti. Tiedon

varastoinnin tavoitteena on saattaa tieto sellaiseen muotoon, että se on helposti saata-

villa. Dokumentit, pöytäkirjat, muistiot ja ohjeet hukkuvat helposti sähköisiin järjestelmiin

jolloin hankittu tieto ei ole helposti hyödynnettävissä. Tiedon varastoinnin järjestelmiin

kannattaa panostaa. Tiedon jakaminen on omiaan lisäämään yhteisöllisyyttä, avoimuutta

ja vuorovaikutusta. Vain jaetulla tiedolla on merkitystä organisaation kannalta. Tämä

saattaa edellyttää tiettyä kulttuurimuutosta, koska perinteisesti on uskottu ”tiedon olevan

valtaa”, eikä tietoa ole haluttu jakaa avoimesti. Tiedon jakamiseen voidaan käyttää useita

kanavia ja informaatiojärjestelmiä. Organisaation saaman hyödyn ratkaisee viime kä-

dessä kuitenkin kyky soveltaa tietoa. On arvioitu, että yleensä organisaatiot pystyvät

hyödyntämään vain pienen osan siitä tiedosta, joka niillä on käytettävissä. (Sydänmaan-

lakka 2007, 183-186.)

4.2 Kilpailuetu

Yrityksen saama uusi väline, tietotekninen järjestelmä tai työkalu voi antaa yritykselle

kilpailuetua muihin yrityksiin nähden. Usein välineitä ei voida poimia käyttöön ilman

suurta perehtymistä, sitoutumista tai käytön opettelua. Samat välineet voivat olla mui-

denkin yritysten käytettävissä ja kilpailuetu katoaa siinä vaiheessa, kun käyttö on levinnyt

laajalle. Tällöin puhutaan enää kulutushyödykkeestä. Kyky omaksua nopeasti uuden työ-

kalun tai järjestelmän käyttö, eli kyky uuden osaamisen nopeaan hyödyntämiseen on siis

avainasemassa. (Toivonen & Asikainen 2004, 42.)

Shellillä työskennelleen Arie de Geusin oppi iskee myös kilpailukyvyn ytimeen: ”ainoa

tapa säilyttää yrityksesi kilpailuetu on varmistaa, että yrityksesi oppii nopeammin kuin

kilpailijat. Oppiminen on edellytys yrityksen kilpailukyvyn säilymiseen jatkuvassa muu-

toksessa.” (Sydänmaanlakka 2007, 28.) Tietoa on saatavilla valtavasti ja helposti ver-
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kosta. Tietoa arvokkaampaa on kyky käyttää tietoa hyväksi tehokkaalla ja luovalla ta-

valla. Mikään oppiarvo tai tehtävänimike ei sinänsä takaa tätä. Kilpailuetua tuottaa kyky

tunnistaa, välittää ja ratkaista uusia ongelmia. (Lankinen ym. 2004, 180.)

4.3 Oikea henkilö oikeaan tehtävään

On erittäin tärkeää sijoittaa oikea henkilö oikeaan tehtävään. Tämä on osa osaamisen

johtamista. Osaamisen täytyy olla tiedossa esim. osaamiskartoitusten tulosten avulla.

Henkilöstön sijoittamisella tarkoitetaan henkilöstön nimeämistä tiettyihin ennalta suunni-

teltuihin tehtäviin tai niistä pois. Organisaatiosta riippuen tämä voi tapahtua joko vapaa-

muotoisesti tai se voi vaatia sisäisen tai ulkoisen rekrytointiprosessin. Usein henkilöstön

vapaamuotoiselle sijoittamiselle on rajoitteita. Rajoittavia tekijöitä ovat esimerkiksi orga-

nisaation palkkahierarkia, koulutustaso tai ikäryhmä. Tietyn asian parasta osaajaa ei

voida välttämättä noin vain sijoittaa tehtävään, koska hänen peruskoulutuksensa ei vas-

taa tehtävään asetettuja vaatimuksia tai palkkaluokka on väärä. (Kauhanen 2010, 65-

66.) Näiden lisäksi esimiesten asenteet, huono työilmapiiri ja henkilöstön muutosvasta-

rinta estävät tiedon, taidon ja kokemuksen käytön. (Lankinen ym. 2004, 35-36.) Henki-

löstön osaamisesta ei ole hyötyä, jos sitä ei tietoisesti hyödynnetä. Työntekijät voivat olla

sellaisissa työtehtävissä, joissa he eivät pääse hyödyntämään osaamistaan kunnolla.

Osaamisen hyödyntäminen vaatii hyvää johtamista. Vaikka osaavaa henkilöä ei pystytä

ottamaan projektiryhmän jäseneksi, voidaan hänen asiantuntimustaan käyttää esimer-

kiksi haastattelemalla häntä tarpeen vaatiessa. (Kauhanen 2010, 65-66.)

4.4 Työhyvinvointi

Työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat työ ja sen mielekkyys, terveys, tur-

vallisuus ja hyvinvointi. Työhyvinvointia lisäävät muun muassa hyvä ja motivoiva johta-

minen sekä työyhteisen ilmapiiri ja työntekijöiden ammattitaito. Työhyvinvoinnin eräs pe-

rustekijä on, että ihminen kokee osaavansa työnsä. Työntekijältä odotetaan nykyisin yhä

laaja-alaisempaa osaamista eikä peruskoulutuksen tuoma osaaminen riitä tehtävän me-

nestykselliseen suorittamiseen kovinkaan pitkään. Henkilökohtaisen osaamisen on vas-

tattava työn vaatimustasoa. Puutteellinen osaaminen saattaa johtaa työnhallinnan-tun-

teen menettämiseen, ylikuormitukseen ja jopa työuupumukseen. Työelämän jatkuva



23

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anu Puttonen

muutos ulottuu myös yksittäisiin työntekijöihin, jotka voivat pelätä oman osaamisen riit-

tämättömyyttä. Kun työntekijä opiskelee uutta esimerkiksi osallistumalla täydennyskou-

lutukseen, hän oppimisprosessin aikana oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja rajo-

jaan osana uuden tiedon reflektointia. Vahva ammatillisuus vahvistaa myös itsetuntoa ja

auttaa tehostamaan henkilön ajankäyttöä ja omien resurssien hyvää hyödyntämistä.

Henkilöstön osaamista puolestaan ei saada tehokkaasti hyödynnettyä, jos yrityksen il-

mapiiri ja henkilöstön työtyytyväisyys on huono. (Suonsivu 2011, 48-49.)
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT

5.1 Toimintatutkimus

Toimintatutkimuksella voidaan etsiä ratkaisuja ongelmiin, jotka ovat teknisiä, ammatilli-

sia, yhteiskunnallisia, sosiaalisia tai eettisiä. Kyseiseen toimintaan osallistuvat ihmiset

otetaan mukaan tutkimukseen. Tutkimuksen kulkua voidaan kuvata spiraalilla johon kuu-

luvat seuraavat vaiheet

· Toiminnan suunnittelu

· Muutoksen toteutus

· Muutoksen vaikutusten seuranta ja arviointi

· Toiminnan suunnittelu jne. (Kuula 2006.)

Menetelmä soveltuu erityisen hyvin opinnäytetyön kehittämishankkeeseen, koska toi-

mintatutkimukselle on tyypillistä käytäntöön suuntautuminen ja ongelmakeskeisyys. Näi-

den lisäksi tutkijalla sekä tutkittavilla on aktiiviset roolit muutosprosessissa ja yhteistyö

tutkittavien ja tutkijan välillä on tärkeää. Tutkimuksen tavoitteena on saada aikaan muu-

tos. Aina käytännön muutokset eivät onnistu, mutta silti saadaan uutta tutkimuksellista

tietoa, jota voidaan myöhemmin hyödyntää. Toimintatutkimuksen heikkoutena saattaa

olla teorian ja käytännön vaikea yhdistäminen. (Kuula 2006.)

Eräs toimintatutkimuksen keskeinen piirre on reflektiivisyys. Vakiintunutta toimintatapaa

pyritään kehittämään ottamalla tietoisen harkinnan ja tarkastelun kohteeksi rutiinit ja poh-

timalla mikä on toiminnan tavoite ja ketä toiminta palvelee. Näin voidaan nähdä tutut

toimintamallit uudessa valossa. Reflektiolla tarkoitetaan sitä, että ihminen alkaa tarkas-

tella omaa toimintaansa objektina ja pyrkii näkemään toimintansa uudesta näkökulmasta

sekä ymmärtämään toimintaansa paremmin. Toimintatutkimuksessa ei välttämättä pyritä

saamaan tutkittavasta asiasta objektiivista tietoa vaan tutkija on mukana yhteisössä, jota

tutkitaan. Tutkijan tekemät aloitteet vaikuttavat kohdeyhteisön toimintaan ja muutokseen

pyritään tietoisesti. Tätä voidaan kutsua muutosinterventioksi. Keskeinen piirre on myös

prosessin yhteisöllisyys, joka mahdollistaa yhteisön jäsenten sitoutumisen tutkimukseen
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ja sitä seuraavaan muutokseen. Heikkinen ja Jyrkämä esittävät kirjassa Ikkunoita tutki-

musmetodeihin I kysymysluettelon, josta tutkija tietää olevansa tekemässä toimintatutki-

musta.

”Mistä tiedän, olenko tekemässä toimintatutkimusta?

Jos toimin yhteisössä, jossa yksilöt

· pohtivat (~reflektoivat) ja kehittävät työtään

· analysoivat, kuinka toiminta on historiallisesti kehkeytynyt nykyiselleen

· kehittelevät vaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi ja tavoitteiden saavutta-
miseksi

· tuottavat toiminnasta uutta tietoa (~teorioita), jonka pätevyyttä arvioidaan

· keskustelemalla siitä

· kokeilemalla sitä käytännössä sekä

· rinnastamalla sitä aikaisempaan tietoon (~teorioihin)

· julkistavat kokemuksiaan ja niihin liittyvää tietoa myös yhteisön ulkopuolelle

teen toimintatutkimusta.” (Aaltola & Valli 2001a.)

5.2 Toimintatutkimuksen aineiston kerääminen

Kyseessä on kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä, jonka tavoitteena on jonkin ilmiön ym-

märtäminen ja toiminnan parantaminen. Tutkimuksessa ei pyritä etsimään tilastollisia

yhteyksiä, joten tutkimusaineiston ei tarvitse välttämättä olla kovin suuri. On sanottu, että

yksikin hyvä tapaus saattaa riittää. (Aaltola & Valli 2001a.) Tutkittaessa suoritus suori-

tuskykyvaatimuksia ja koulutustarpeita täytyy ensin perehtyä kemikaalivalvontaan liitty-

vää lainsäädäntöä ja pelastusviranomaisille säädettyjä tehtäviä. Osaamiskartoituksella

kuvataan osaamisen nykytilanne. Teemahaastattelulla selvitetään kohdeorganisaation

linjauksia ja käytäntöjä. Olemassa olevat koulutusmateriaalit, kirjalliset työohjeet sekä

perehdytysmateriaali käydään läpi, jotta saadaan selville, mistä aiheista tarvitaan uutta

materiaalia.



26

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anu Puttonen

5.3 Lomakehaastattelu aineiston keruutapana

Strukturoitu haastattelu (lomakehaastattelu) tarkoittaa kysymyksien esittämistä samassa

järjestyksessä kaikille osallistujille. Haastateltavan tulee valita itselleen parhaiten sopiva

vastausvaihtoehto lomakkeessa esitetyistä vaihtoehdoista. Strukturoidun haastattelun

toteuttamiseen on kehitetty useita helppokäyttöisiä sähköisiä työkaluja. Tässä tapauk-

sessa käytetään Surveypal -kyselytyökalua. Perinteisen paperisen kyselylomakkeen si-

jaan vastaaja saa sähköpostiinsa linkin, jota klikkaamalla hän voi verkossa vastata ky-

symyksiin. Tutkija saa kyselytyökalun avulla vastauksista koosteen haluamaansa for-

maattiin, esimerkiksi excel-taulukkoon. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Ky-

selylomakkeella suoritetun tutkimuksen hyviä puoliin kuuluu se, ettei tutkija läsnäolollaan

ole vaikuttamassa kyselyyn vastaajan vastauksiin. Tutkijan ei tarvitse matkustaa tava-

takseen vastaajia, joten vastauksia voidaan helposti saada laajalta maantieteelliseltä

alueelta. Tämän opinnäytetyön kohdalla vastauksia toivotaan kaikilta Länsi-Uudenmaan

pelastuslaitoksen kemikaalivalvontaan osallistuvilta pelastusviranomaisilta. Kysymykset

toistuvat täsmälleen samoina kaikille kyselyyn osallistujille ja osallistujat voivat valita so-

pivan ajankohdan kyselyyn vastaamiseen vastausajan puitteissa. Menetelmän heikkouk-

sia on kysymysten tai vastausvaihtoehtojen väärinymmärtämisen mahdollisuus. Tämän

vuoksi olisi tärkeää testata kyselylomake etukäteen sekä saatekirjeessä tai vastausoh-

jeessa neuvoa kyselyyn vastaajaa. On myös tärkeää laittaa kyselyyn tutkijan yhteystie-

dot ongelmatilanteita varten. Menetelmän heikkoudeksi voi myös muodostua heikko vas-

tausprosentti. (Aaltola & Valli 2001a.)

5.4 Aineiston analyysi, synteesi ja raportointi

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei yleensä käytetä tilastollisia aineiston analyysimenetel-

miä. Analyysin analysoinnin tavoitteena voi olla esimerkiksi aineiston tiivistäminen. Tii-

vistämisen avulla voidaan saada esille ymmärrys ja tulkinta siitä, mitä olennaista lisäva-

laistusta aineisto tuo tutkimuskysymyksiin. Analysoimalla lomakehaastattelun tuloksia,

saadaan vastaajilta tietoa, mistä aiheista tarvitaan lisää koulutusta ja mitkä osa-alueet

ovat jo hyvin hallinnassa. Eli tässä tapauksessa saadaan tietoa vastaajien osaamisesta

ja osaamispuutteista. Tutkija voi tehdä johtopäätöksiä saadun aineiston perusteella.

Synteesillä tarkoitetaan aineiston käsittelyä siten, että saatuja tietoja yhdistellään. Syn-

teesin jälkeen ei keskitytä yhden vastaajan mielipiteeseen vaan pyritään saamaan esiin
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yleisempi mielipiteiden summa eli suurempi kuva asiasta. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka 2006.)

Synteesillä tarkoitetaan merkityskokonaisuuksien muodostamaa kokonaisuutta. Tutki-

muksen viimeisessä vaiheessa on tavoitteena luoda lopullinen kokonaiskuva tutkitta-

vasta ilmiöstä. Tämä tehdään selvittämällä aiemmin havaittujen merkityskokonaisuuk-

sien välisiä suhteita selvittämällä.  Vielä lopuksi on syytä arvioida saatuja tuloksia suh-

teessa muuhun alan tutkimuksiin. (Aaltola & Valli 2001b.)

Tutkimuksen raportointimalli riippuu yhteisöstä mihin tutkimusta tehdään. Opinnäyte-

työlle on valmis raporttipohja, jonka graafiset asetukset sekä sisällön rakenne ovat tar-

kasti määriteltyjä. Lähdeviittaukset tulee tehdä huolellisesti eikä toisen tutkijan tekstiä

saa lainata ilman viittausta. Raportin alkupuolella tulee esitellä tutkimusongelma ja sen

rajaaminen sekä perustella aineistojen valinta. Saatuja tuloksia ja tulosten luotettavuutta

tulee arvioida huolellisesti. Tuloksia tulee verrata aiemmin tehtyjen tutkimusten tuloksiin.

Pyrkimyksenä on tuottaa uutta tietoa, joten tämän uuden tiedon esittämiseen tulee pa-

nostaa. Kirjoitettaessa raporttia on huomioitava sen kohderyhmä. (Saaranen-Kauppinen

& Puusniekka 2006.)

5.5 Konstruktiivinen tutkimusote

Konstruktiivisen tutkimuksen tavoitteena on kehittää jotain uutta. Konstruktiivinen lähes-

tymistapa sopii tilanteisiin, joissa luodaan jotakin uutta järjestelmää, mallia tai esi-

merkiksi parannetaan olemassa olevaa prosessia. Tässä työssä tavoitteena oli tutkia

osaamista uusien suorituskykyvaatimusten pohjalta ja kehittää täydennyskoulutusta.

Konstruktiivisen tutkimuksen avulla rakennetaan uusi teoreettisesti perusteltu rat-

kaisu käytännön ongelmaan. Uuden ratkaisun rakentamiseksi tarvitaan olemassa

olevaa teoreettista tietoa sekä käytännön kautta kerättävää empiiristä tietoa. Aineis-

toa voi kerätä haastattelemalla, havainnoimalla, kyselyillä tai ryhmäkeskusteluilla.

Tässä tapauksessa menetelmiksi valittiin kyselytutkimus sekä teemahaastattelu.

Tutkimusmenetelmässä korostetaan tutkijan roolia kehittäjänä, jonka on tunnettava

käyttäjien tarpeet. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 65 - 68.)
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6 OSAAMISKARTOITUKSEN TOTEUTUS JA TULOKSET

6.1 Osaamiskartoituksen kohderyhmä ja vastaajien taustatiedot

Erään määritelmän mukaan osaamiskartoitus on tapahtumasarja, jossa selvitetään tie-

tyn henkilön tai organisaatioyksikön osaamisen nykytila ja verrataan sitä tavoitetasoon

(Kirjavainen & Laakso-Manninen 2000, 117).

Osaamiskartoitus laadittiin surveypal-kyselytyökalulla. Surveypal-ohjelmalla voi tehdä

esim. kyselyjä, ilmoittautumislomakkeita, osaamiskartoituksia sekä palaute- ja tyytyväi-

syyskyselyjä (Espoon kaupunki 2018). Kyseinen työkalu valittiin, koska Espoon kaupun-

gilla on ja näin ollen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella on sopimus työkalun käyt-

töön. Kyselyn laatiminen oli nopeaa ja työkalun avulla lähetettiin kohderyhmän sähkö-

posteihin henkilökohtainen vastauslinkki. Tämä mahdollisti henkilökohtaisen muistutuk-

sen niille, jotka eivät vastanneet määräaikaan mennessä. Vastausaikaa oli 3 viikkoa.

Kysely toteutettiin elokuussa, joten osa kohderyhmästä oli vielä lomalla. Tästä johtuen

vastausaikaa jatkettiin vielä muutamalla päivällä syyskuun puolelle.

Osaamiskartoituksen kohderyhmä osallistuu pelastuslaitoksen valvontatyöhön. Kysely

lähetettiin 41 työntekijälle, joista 21 vastasi siihen. Kyselyn vastausprosentti oli näin ollen

51 %. Vastaajien taustatiedoiksi valittiin kyselyssä tehtävä, koulutus ja työkokemus (ku-

vio 1). Pelastuslaitoksen valvontatyöhön osallistuvien virkanimikkeet ovat palotarkastaja,

palomestari ja johtava palotarkastaja. Osa palotarkastajista toimii päätoimisesi palotar-

kastajina ja heidän työnkuvansa on pääasiassa valvontatyötä. Osaamiskartoitukseen

vastanneista henkilöistä 48 % kuuluu tähän ryhmään. Osa palotarkastajista puolestaan

työskentelee myös päivystävänä palomestarina (P3) ja heidän työstään vain osa on val-

vontatyötä. 29 % vastanneista kuuluu tähän ryhmään. Palomestari nimikkeellä toimivat

vastaavat palomestarin päivystysvuorojen lisäksi myös omasta vastuualueestaan ja ase-

man palomestarin esimiestehtävistä, joten heidän työtehtävistään vain pieni osa on val-

vontatyötä. Näin ollen heillä osaamisvaatimuksetkin painottuvat huomattavasti pelastus-

toiminnan johtamiseen ja esimiestyöhön. Johtavilla palotarkastajilla on omat vastuualu-

eensa, johon liittyvästä kehittämisestä ja koordinoinnista he vastaavat. Tämän opinnäy-

tetyön tekijän vastuualueena on kemikaalivalvonta, mutta työn tekijä ei itse vastannut

osaamiskartoitukseen. Tämä näkyy vastauksissa osaamispuutteina, sillä hyvin moni teh-

tävä kuten esim. päätösten ja lausuntojen kirjoittaminen on keskitetty yhdelle henkilölle.



29

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anu Puttonen

Toiseksi taustatiedoksi haluttiin vastaajan koulutus (kuvio 2). Suurin osa (38 %) vastaa-

jista on suorittanut insinööri (AMK) tutkinnon palopäällystön koulutusohjelmassa. Koulu-

tuksen järjestää pelastusopisto ja viime vuosina se on järjestetty yhteistyössä Savonia

ammattikorkeakoulun kanssa. Palopäällystötutkinto muuttui ammattikorkeakoulut-

soiseksi vuonna 2000. Tätä ennen vastaavan pätevyyden sai ns. palomestarikurssilla,

jonka kesto oli 1,5 vuotta. Tälle kurssille hakeutuminen edellytti työkokemusta alalta.

Koulutus järjestetään nykyisin Kuopiossa, joten Etelä-Suomeen on haastavaa saada riit-

tävästi tutkinnon suorittaneita palotarkastajien virkoihin. Toinen hyvä pohjakoulutus pa-

lotarkastajan virkaan on tradenomin (AMK) tutkinto turvallisuusosaamisen koulutusoh-

jelmassa. Tämän tutkinnon voi suorittaa Espoossa Laurea ammattikorkeakoulussa. Vas-

taajista (33 %) on suorittanut kyseisen tutkinnon. Kemikaaliturvallisuuslain ja sen alais-

ten asetusten sisältö ei kuitenkaan kuulu tähän tutkintoon, joten kemikaalivalvontaan liit-

tyvä osaaminen on hankittava perehdytyksen, työssä oppimisen ja täydennyskoulutuk-

sen kautta. Kolmas hyvä pohjakoulutus on insinööri (AMK) rakennustekniikan koulutus-

ohjelma. Valvontatyön lisäksi palotarkastajien tehtäviin kuuluu suunnittelijoiden ohjaus

ja neuvonta rakennuslupavaiheessa. Rakennusinsinöörin koulutus antaa hyvät edelly-

tykset tähän tehtävään. Kemikaaliturvallisuusasiat eivät kuulu tämänkään koulutuksen

vaatimuksiin, joten samat perehdytykseen ja jatkuvaan kehittymiseen liittyvät haasteet

kuin tradenomeilla toteutuvat rakennusinsinööreillä. Näiden tutkintojen lisäksi yksi vas-

taajista oli suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon ja kahdella vastaajista oli kesken ylem-

pään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot.

Kolmas vastaajien taustatietoihin liittyvä kysymys koski työkokemusta (kuvio 3). Vas-

tausvaihtoehdoiksi valittiin työkokemus pelastusalalla vuosina seuraavina vaihtoehtoina:

· 0-2 vuotta

· 3-5 vuotta

· 6-10 vuotta

· yli 10 vuotta

Alle 2 vuotta alalla työskennelleeltä henkilöltä ei vielä odotetakaan eksperttitason osaa-

mista. Toisaalta yli 10 vuotta alalla työskennelleillä pohjakoulutus voi poiketa huomatta-

vasti nykyisestä ja kemikaaliturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö on muuttunut heidän

koulutuksensa jälkeen. Jopa 52 % vastanneista on työskennellyt alalla yli 10 vuotta. Tä-

mäkin on huomioitava koulutussuunnitelmassa. Lainsäädäntö on viime vuosina muuttu-

nut vuonna 1999, 2005, 2012 ja 2016. Opittu tieto vanhenee huimaa tahtia ja pelkästään
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perehdytys ei ratkaise tätä haastetta. Koulutuksen ja ohjeiden päivityksen tarve on kii-

vastahtista. 19 % vastaajista oli työskennellyt alalla 6-10 vuotta, samoin 19 % vastaajista

oli työskennellyt alalla 3-5 vuotta ja 10 % vastaajista oli työskennellyt alalla alle 2 vuotta.

 Kuvio 1. Osaamiskartoitukseen vastanneiden tehtävät pelastuslaitoksella.

Kuvio 2. Osaamiskartoitukseen osallistuneiden koulutus.
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Kuvio 3. Osaamiskartoitukseen osallistuneiden työkokemus pelastusalalla.

6.2 Suorituskykyvaatimukset osaamiskartoituksen kohteena

Aiemmin luvussa 3 mainittiin suorituskyvyn määritelmä ja todettiin, että pelastusviran-

omaisen valvontatoiminnassa suorituskykyvaatimukset ja osaamisvaatimukset tarkoitta-

vat lähes samaa asiaa. Tästä poiketen pelastustoiminnassa kaluston ja erilaisten viesti-

liikennejärjestelmien osuus on paljon osaamisen lisäksi merkittävässä roolissa. Suori-

tuskykyvaatimusten määrittäminen on ollut vuoden 2018 avaintavoitteena, joten tässä

osaamiskartoituksessa hyödynnettiin valmiiksi laadittuja suorituskykyvaatimuksia. Osaa-

miskartoituksen kysymyksiksi tai arvioitaviksi kohteiksi kopioitiin sellaisenaan neljän pe-

lastuslaitoksen yhteistyönä laaditut suorituskykyvaatimukset, jotka liittyvät kemikaalival-

vontaan. Pelastuslain perusteella tehtävään valvontaan liittyvät suorituskyvyt eivät olleet

tämän osaamiskartoituksen kohteena. Lisäksi ulkopuolelle jätettiin vastaajien muut työ-

elämätaitoihin, kielitaitoon, tietojärjestelmäosaamiseen ym. liittyvät osaamiset. Vastaaja

arvioi jokaisen väittämän kohdalla 4-portaisella asteikolla osaamistaan.

· 0 Ei kuulu työhöni tai en osaa asiaa

· 1 Olen kuullut, en vielä hallitse ilman ohjausta

· 2 Osaan asian/ osaan soveltaa

· 3 Olen ekspertti, voin ohjata muita

Jo ennen osaamiskartoituksen laadintaa oli selvää, että kaikki suorituskyvyiksi valitut

väittämät eivät kuulu kaikkien valvontatyöhön osallistuvien henkilöiden työtehtäviin.

Tästä johtuen haluttiin valita nollatasoksi selkeä kohta, jossa vastaaja voi vastata rehel-

lisesti, ettei osaa asiaa tai asia ei kuulu hänen työtehtäviinsä. Oppimisen ensimmäinen
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taso on ymmärtää, ettei tiedä (Tuomi & Sumkin 2012, 69). Taso 1 kiinnostaa kehittämi-

sen näkökulmasta eniten. Paljon näitä vastauksia saaneet väittämät huomioidaan erityi-

sen hyvin koulutussuunnitelmassa. Taso 2 on tavoitetaso. Taso on jo odotuksia enem-

män. 4-portaista asteikkoa on käytetty myös aiemmassa osaamiskartoituksessa, jossa

kartoitettiin palotarkastajien osaamista laaja-alaisemmin ei vaan kemikaalivalvonnan nä-

kökulmasta. Tuolloin ei käytetty 0-tasoa. Kuhlmanin (2012) tekemässä osaamiskartoi-

tuksessa 28 kemikaalivalvontaan liittyvää kysymystä poikkeavat niin paljon nyt laadi-

tuista suorituskykyvaatimuksesta, että tulosten vertaaminen tuohon kartoitukseen olisi

joka tapauksessa ollut mahdotonta. Myös Hätönen (2011) suositteli 4-portaista asteik-

koa. Ammattiosaamista arvioitaessa on yleisesti käytössä 3-5 portaisia arviointitaulu-

koita (Kirjavainen & Laakso-Manninen 2000, 109).

6.3 Osaamiskartoituksen tulokset

Osaamiskartoituksen vastastausten jakautuminen 4-portaisella asteikolla kysymyksittäin

on esitetty liitteessä 2. Seuraavassa on kuvattu sanallisesti saatuja tuloksia ja esitetty

aihealueen otsikon alla kunkin kysymyksen vastausten keskiarvo kuvaajana. Tätä lu-

kiessa tulee muistaa, että taso 0 sisältää tarkoittaa joko ei kuulu työhöni tai ei osaamista.

Tavoitetaso on 2 ja sitä lähellä olevat keskiarvot kuvaavat osaamisen olevan hyvällä

tasolla.

Osaamiskartoituksen ensimmäinen aihekokonaisuus liittyi lämmityslaitteistoihin. Tähän

aihealueeseen oli määritetty 11 suorituskykyvaatimusta, jotka olivat samalla osaamis-

kartoituksen kysymyksiä. Pelastusviranomaisen tulee suorittaa öljylämmityslaitteistoille

käyttöönottotarkastus. Suuremmissa lämpökeskuksissa pelastusviranomaisen valvonta-

velvoite tulee lämmitysöljyn varastoinnin perusteella. (VNa 685/2015.) Viranomaisten

vastuut tunnettiin hyvin. 61,9 % vastaajista ilmoitti osaavansa asian ja osaavansa sovel-

taa tietojaan. Pohjavesialueiden vaikutus valvontaan tunnettiin myös hyvin, sillä 85 %

vastaajista ilmoitti osaavansa asian. Niin ikään hyvin oli hallussa ympäristönsuojelumää-

räykset ja niiden vaikutus. Lämmityslaitteistojen palo-, ympäristö- ja terveysriskit koki

osaavansa 85,7% vastaajista. Öljylämmityslaitteiston käyttöönottotarkastus osattiin erit-

täin hyvin. Ottaen huomioon se, että tehtävä ei kuulu kaikkien vastanneiden työnkuvaan

(19 %), lähes kaikki vastaajista kokivat osaavansa asian (57,1 %) tai olevansa ekspert-

tejä (9,5 %). Selvät osaamispuutteet havaittiin suureten kattilalaitosten turvallisuusvaati-

musten ja yhteistyökumppaneiden tuntemisessa. Vain 19 % vastaajista koki osaavansa
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asian. Toinen osaamispuute oli lämminilmakehittimien ja viljankuivaamoiden toimintape-

riaatteiden tuntemisessa. Viljankuivaamoiden valvonta on Länsi-Uudenmaan pelastus-

laitoksella keskitetty hyvin harvoille palotarkastajille, joten osaamispuute oli odotetta-

vissa. Sen sijaan kattilalaitosten turvallisuusvaatimukset tulee huomioida koulutussuun-

nitelmassa. Kuviossa 4 on esitetty kunkin kysymyksen vastausten keskiarvo lämmitys-

laitteistoihin liittyvissä kysymyksissä.

Kuvio 4. Lämmityslaitteistoihin liittyvä osaaminen.
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Toinen aihekokonaisuus oli otsikoitu lyhyesti: kemikaalivalvonta. Tämän otsikon alla oli

15 kysymystä. Ensimmäinen kysymys kartoitti lakiperusteiden tuntemusta. Lakiperustei-

den tunteminen on valvontatyön edellytys, joten hälyttävää oli, että 38,1 % vastaajista

kertoi kuulleensa asiasta, mutta ei hallitse asiaa ilman ohjausta. 52,4 % vastaajista osaa

lakiperusteet. Kemikaalien säilytyksen ja varastoinnin yleisten periaatteiden ja ilmoitus-

velvollisuuden perusteiden tunteminen oli myös huomattavalla osalla vastaajista (42,9

%) ohjauksen tarpeessa. Nämä osaamispuutteet tulee erityisesti huomioida koulutus-

suunnitelmassa. Syttyvien nesteiden ja kaasujen säilytysrajat, nestekaasun turvallisuus-

vaatimukset sekä palavien nesteiden ja kaasujen riskit myymälöissä olivat hyvin hallin-

nassa. Polttoaineiden jakeluasemien tarkastukset eivät kuulu kaikkien työtehtäviin vaan

edellyttävät perehdytystä erikseen. Tämä tuli ilmi myös vastauksissa, joissa noin puolet

vastaajista ilmoitti tarvitsevansa ohjausta. Rakennustyömaiden nestekaasun varastoin-

tin liittyvät sekä tilapäiseen toimintaan liittyvät riskit ja toimintaperiaatteet kaipaavat vielä

lisää ohjausta, sillä 50 % vastaajista ei vielä hallitse asiaa ilman ohjausta. Lausuntojen

ja päätösten kirjoittaminen on keskitetty vain tämän kyselyn laatijalle, joten tämä näkyi

vastauksissa. Vain 3 vastaajaa koki osaavansa kirjoittaa päätöksiä. Lausuntojen laadin-

taan kaikki vastaajat kokivat tarvitsevansa ohjausta, jos arvelivat sen kuuluvan työtehtä-

viinsä. Positiivinen asia oli se, että 80 % vastaajista ymmärtää käyttöturvallisuustiedot-

teen perusteella kemikaalien vaaraominaisuudet, kemikaalin käyttäytymistä ja tarpeelli-

sia suojausmenetelmiä. Kuviossa 5 on esitetty kemikaalivalvontaan liittyvä osaaminen.
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Kuvio 5. Kemikaalivalvontaan liittyvä osaaminen.
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Pystyy suorittamaan valvontatoimintaa
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Kolmas otsikko oli pyrotekniset välineet, jonka alla oli 9 kysymystä. Pyroteknisillä väli-

neillä tarkoitetaan ilotulitteita ja erikoistehosteita. Pelastusviranomaisella on rooli yksityi-

seen käyttöön tarkoitettujen ilotulitteiden kaupan varastoinnissa, yksityishenkilöiden jär-

jestämien ilotulitusten ilmoitusmenettelyssä sekä yleisötapahtumissa käytettävien eri-

koistehosteiden valvonnassa. Nämä tehtävät on kuitenkin keskitetty päätoimisille palo-

tarkastajille, mikä näkyy vastauksissa. Riskien tunteminen on hyvällä tasolla. Eri viran-

omaisten vastuut tunnettiin melko hyvin, mutta 31,6 % vastaajista koki tarvitsevansa oh-

jausta. Yksityisiin ilotulituksiin liittyvät päätökset hallitaan hyvin samoin kuin vastaukset

poliisin lausuntopyyntöihin ammattimaisista ilotulitusnäytöksistä. Vaarallisten kemikaa-

lien ja räjähteiden käyttöön erikoistehosteina yleisötilaisuuksissa liittyvän päätöksen laa-

dinta on keskitetty muutamalle erikseen perehdytetylle henkilölle. Tästä johtuen osaa-

miskartoituksessakin vain 25 % vastaajista ilmoitti osaavansa asian tai olevansa eks-

pertti. Pyroteknisten tuotteiden tuntemus oli heikkoa, joten siihen kiinnitetään jatkossa

huomiota. Kuviossa 6 on esitetty pyroteknisiin välineisiin liittyvä osaaminen.

Kuvio 6. Pyroteknisiin välineisiin liittyvä osaaminen
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Osaa laatia päätöksen vaarallisten kemikaalien
ja erikoistehosteiden käytöstä

yleisötapahtumissa
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Hallitsee tuotteisiin liittyvät lainalaisuudet eri
konteksteissa (esim. yksityinen toiminta,

yleisötapahtumat)

Pyrotekniset välineet: Oma arvioini osaamisestani
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Viimeinen otsikko oli ilotulitteiden myymälävarastointi, jonka alla oli 5 kysymystä. Ilotuli-

tekaupan varastoinnin valvontaan liittyvä osaaminen oli hyvää. Ainoastaan päätöspro-

sessi oli huonommin hallinnassa, koska sekin on keskitetty yhdelle henkilölle. Tähän ei

tarvitse erikseen kiinnittää huomioita koulutussuunnitelmassa. Aiheesta on jo olemassa

koulutusmateriaali, joka kerrataan aina vuodenvaihteessa asian ollessa ajankohtainen.

Kuviossa 7 on esitetty ilotulitteiden myymälävarastointiin liittyvä osaaminen.

Kuvio 7. Ilotulitteiden myymälävarastointiin liittyvä osaaminen.

Osaamiskartoituksen lopussa esitettiin kolme avointa kysymystä. Ensimmäisessä kysy-

myksessä kysyttiin: ”Mistä kemikaalivalvontaan liittyvästä aiheesta toivoisit lisää koulu-

tusta?” Lisää koulutusta toivottiin myymälöiden palavista nesteistä, kemikaalien käytöstä

ja varastoinnista teollisuuskohteissa, yleisimpien vaarallisten kemikaalien erityispiir-

teistä, jakeluasemista, työmaiden nestekaasuista, sekä ilotulitteista ja pyrotekniikasta.

Eräs vastaaja totesi toivovansa koulutusta ”vähän kaikesta”. Jakeluasemien valvontaa

varten perehdytetään erikseen, mutta muut toiveet otetaan huomioon koulutuksen suun-

nittelussa. Rakennustyömaiden nestekaasun käyttö ja varastointi on aiheena jo seuraa-

vassa koulutuspäivässä ennen tämän työn valmistumista. Aihetoiveissa ei ilmennyt yllä-

tyksiä vaan toiveet noudattavat hyvin osaamiskartoituksen tuloksia ja valvontatyön käy-
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tännön haasteita. Toinen avoin kysymys koski toiveita kirjallisista ohjeista. Kirjallisia oh-

jeita toivottiin pääsääntöisesti samoista aiheista, joista toivottiin koulutusta. Melkein kai-

kista toivotuista aiheista on jo laadittu ohje, mutta niiden olemassaolo ja sijainti eivät

ilmeisesti ole kaikkien tiedossa. Vastauksista saatiin myös erittäin hyvä kehittämisidea.

”Kemikaalivalvonnasta olisi hyvä saada joku muistisääntötaulukko. Sa-

malla tavalla kuin paloteknisistä laitteista yms kiinteistön tekniikasta. Olisi

edes taulukko mitä asioita tulee huomioida. Kapasiteetti ei riitä perehty-

mään asiaan, jota tarvitsee muutaman kerran vuodessa. Seuraavan kerran

Asian tullessa vastaan, on asian jo unohtanut ja täytyy opetella uudestaan.

Laki ja sääntely muuttuu nopeasti. Pelastusviranomaisen valvottavien asi-

oiden määrä tuntuu koko ajan kasvavan.”

Vaatii tietysti työtä yksinkertaistaa ja tiivistää laajaa kokonaisuutta, mutta ehdotus pyri-

tään toteuttamaan. Viimeinen avoin kysymys liittyi osaamiseen työhyvinvoinnin näkökul-

masta. Onko joku osa-alue niin huonosti ohjeistettu, että tunnet stressiä kohdatessasi

aiheeseen liittyvän työtehtävän? Vastaukset olivat huojentavia, niiden perusteella mitään

erityistä stressiä ei koettu. Useampi vastaaja kuitenkin totesi, että kemikaalivalvontaan

liittyvät asiat toistuvat niin harvoin, että asiantuntemusta ei oikein ehdi syntyä. Samoja

asioita joutuu muistelemaan toistuvasti. Eräs vastaaja osoitti ammattimaisuutensa totea-

malla, ettei vastausta tarkastuksella ilmenneeseen ongelmaan tarvitse tietää heti, vaan

aina on aikaa tarkastuksen jälkeen selvitellä asiaa. Pari vastaajaa kuitenkin esitti aihe-

alueen esitettyyn kysymykseen, joten nämä huomioidaan koulutuksessa. Toinen oli ja-

keluasemien tarkastus ja toinen isommat kemikaalivarastot ja käyttölaitokset.
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7 KOULUTUSSUUNNITELMA

Osaamiskartoituksen ja haastattelujen perusteella laadittiin runko koulutussuunnitel-

malle. Suunnitelman toteutus on kokonaisuudessaan rajattu tämän työn ulkopuolelle

opinnäytetyöhön käytettävän rajallisen ajan vuoksi. Koulutussuunnitelman runko perus-

tuu laadittuihin suorituskykyvaatimuksiin. Koulutussuunnitelma sisältää erilaisia oppimis-

menetelmiä ja aineistoja kuten uuden tarkastajan perehdytysmateriaali, kausivalvonnan

perehdytysmateriaali (ilotulitteiden myynnin valvonta), koulutuspäivän sisältöjä sekä it-

seopiskeluun soveltuvia ohjeita ja oppaita. Koulutuspäivien sisältöä pohdittaessa otettiin

huomioon erityisesti haastatteluissa saadut vastaukset.

7.1 Teemahaastattelu suunnitelman tukena

Ennen koulutussuunnitelman laatimista osaamiskartoituksen tuloksia esiteltiin Länsi-Uu-

denmaan pelastuslaitoksen palvelutuotannosta vastaavalle pelastuspäällikölle Lauri

Jaakkolalle. Haastattelu oli teemahaastattelu, joka alkoi HIKLU-suorituskykyvaatimuk-

siin perustuvan osaamiskartoituksen tulosten esittelyllä. Tulosten esittelyn jälkeen kes-

kityttiin kolmeen teemaan:

1. LUPin linjaukset ja käytänteet palotarkastajien ja palomestareiden täydennys-

koulutuksesta (esim. ulkopuolinen koulutus/sisäinen koulutus, koulutuksen

määrä, pakollisuus/vapaavalintaisuus)

2. Palotarkastajien ja palomestareiden koulutuspäivät (kemikaalivalvonta on vain

yksi pieni osa-alue, miten painotetaan)

3. Itseopiskelu asiantuntijatehtävässä (miten voidaan tukea, miten paljon työnantaja

edellyttää asioiden itsenäistä opiskelua ja selvittelyä)

Haastattelua ei äänitetty eikä litteroitu, koska haastateltava ei ollut varsinaisen tutkimuk-

sen kohteena. Tavoitteena oli saada koulutussuunnitelman laatimisen tueksi johdon nä-

kemys edellä mainituista teemoista, mutta teemahaastattelun rooli on tämän työn osalta

vain yksi osa.

Osaamisen kehittäminen kuuluu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella kunkin pääpro-

sessin tehtäviin, vaikka prosessikuvausta ei ole dokumentoitu. Jokainen pääprosessi

hallitsee omaa osaamisen hallintaa ja koulutusta. Koulutuksia suunniteltaessa pyritään
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huomioimaan palvelutuotannon näkökulma. Prosessin omistaja tai prosessiryhmä rat-

kaisevat itsenäisesi millaista koulutusta kukin työtehtävässään tarvitsee. Esimerkiksi on-

nettomuuksien ehkäisyn ohjausryhmä suunnittelee valvontatyöhän osallistuvan henki-

löstön koulutukset, vaikka nämä kuuluvatkin palvelutuotannon henkilöstöön. Koulutusta

suunniteltaessa tarvitaan paljon yhteensovittamista, jotta kukin saa riittävästi koulutusta

kaikkia työtehtäviään varten. Lisäksi on huomioitava taloudelliset resurssit sekä koulu-

tuksen vaatima työaika. Teemahaastattelussa tuli ilmi myös riskienhallinnan ajattelumalli

koulutuksen suhteen. Osaaminen täytyy olla riittävän laajalla pohjalla, jotta yhden hen-

kilön tehtävien vaihto ei vaaranna osaamista. Asiantuntijuus ei saa olla yhden kortin va-

rassa missään tehtävässä.  Lisäksi käsiteltiin sisäisen ja ulkoisen koulutuksen suhdetta.

Pääperiaatteena on järjestää koulutukset itse sisäisenä koulutuksena silloin kun organi-

saation sisäistä osaamista voidaan hyödyntää. Ulkoiseen koulutukseen tulee turvautua

silloin, kun osaamista ei riittävästi löydy omasta organisaatiosta. Koulutuksen hinta-hyö-

tysuhde tulisi huomioida.

Toinen teema käsitteli kemikaalivalvonnan pientä osuutta kaikesta valvontatyöstä. Kaik-

kien ei tarvitse osata kaikkea ja erikoistuminen on sallittua. Jos osaamista tarkastellaan

osa-alueina, ikään kuin pinta-aloina, tulee koko henkilöstön osaamisten täyttää koko

kenttä, mutta yksilöiden osaamisalueiden tulee täyttää toistensa osaamisalueet osittain

päällekkäin peittävinä tilkkuina.  Osaamispohjan tulee olla riittävän laaja siten, että mi-

kään osa-alue ei jää yhden henkilön varaan. Kiinnostus ja lahjat vaikuttavat kunkin hen-

kilön osaamiseen.

Kolmas teema käsitteli asiantuntijatyötä. Asiantuntijuus tuo työhän mielekkyyttä ja moti-

vaatiota. Koulutuspäivien määrästä ei ole tiukkaa linjausta vaan koulutusta suunnitelta-

essa huomioidaan resurssit. Organisaatiokulttuuri vaikuttaa siihen, miten kukin uusi hen-

kilö lähtee hakemaan tietoa ja hankkii lisää osaamista uusilta asioilta. Esimerkki ja kan-

nustus ovat tärkeitä tuon kulttuurin ilmentymiä. Myös asenne vaikuttaa siihen, kuinka

henkilö itse lähtee hakemaan tietoa. Asiat muuttuvat yhä nopeammin, joten ei pidä opet-

taa työntekijää vain yhden kapean alan asiantuntijaksi. Valvontatyössä tulee usein kysy-

myksiä asiakkailta. Asiakkaalle täytyy saada vastaus, mutta vastausta ei tarvitse antaa

heti. Harvoin esille tulevia on aina, mutta tiedon hakeminen on nykyisin helppoa. Oman

osaamisen rajallisuus on hyvä muistaa. Asioiden tarkastamiseen tulee kannustaa.
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7.2  Koulutussuunnitelma

Edellä kuvatussa teemahaastattelussa saadut ajatukset vahvistivat kirjoittajan omaa nä-

kemystä valvontatyöhön osallistuvan henkilöstön täydennyskoulutuksesta. Suunnitel-

massa huomioidaan kuitenkin ensisijaisesti suorituskykyvaatimukset ja osaamiskartoi-

tuksessa ilmenneet osaamisvajeet. Taulukossa 1 kuvataan taulukkomuodossa suunni-

telma, joka koostuu uuden henkilön perehdytyksestä, kirjallisista ohjeista, sisäisestä kou-

lutuksesta sekä ulkoisesta koulutuksesta. Teemahaastattelussa tuli ilmi, että näitä kaik-

kia tapoja voidaan käyttää. Lisäksi taulukkoon on merkitty värikoodeilla täydennyskoulu-

tuksen kiireellisyys siten, että punaisella värillä kuvataan prioriteetissa korkeammalla

olevaa tarvetta täydennyskoulutukseen, keltaisella värillä tyydyttävää tilannetta ja vihre-

ällä värillä hyvää tilannetta, jossa koulutuksella ei ole kiirettä. Punaista väriä käytetään

niissä kohdissa, joissa osaamispuutteet olivat merkittävät tai tehtävä oli keskitetty liian

pienelle joukolle. Vuonna 2019 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella järjestetään viisi

koulutuspäivää, joihin osallistuvat palotarkastajat sekä palomestarit. Lisäksi palotarkas-

tajille järjestetään vuoden alussa yksi tulevan vuoden tavoitteisiin keskittyvä koulutus-

päivä. Koulutuspäivien suunnittelu on vielä kesken, mutta kemikaalivalvontaan liittyviä

aiheita voidaan perustella osaamiskartoituksen tuloksilla. Koulutuspäivien rajallisesta

määrästä johtuen kaikkia suunnitelmassa esiintyviä aiheita ei tulla käsittelemään vuosit-

tain. Aiheiden priorisointi osaamisvajeiden mukaan on näin ollen tarpeellista. Toisaalta

tulee huomioida mahdollisuus erikoistua esimerkiksi jakeluasemien tarkastuksiin tai eri-

koistehosteiden tarkastuksiin. Tällöin perehdytys tai koulutus voidaan järjestää osalle

henkilöistä kyseisten koulutuspäivien ulkopuolella.

Pelastusopisto järjestää täydennyskoulutusta mm. pelastusviranomaisille. Kurssivalikoi-

maan kuuluu kolmen päivän mittainen kemikaalivalvonnan peruskurssi, joka vastaa osit-

tain havaittuihin osaamispuutteisiin. Kurssia on suositeltu varsinkin uusille palotarkasta-

jille, jos heidän peruskoulutuksensa on jokin muu kuin palopäällystön tutkinto (AMK).

Kemikaalivalvonnan peruskurssin asiasisältö on kuvattu seuraavasti:

· vaarallisten kemikaalien käsittelyn, varastoinnin ja valvonnan säädökset

ja standardit

· kemikaalien säilytys

· kemikaalien varastoinnin ilmoitus- ja lupamenettelyt

· kemikaalien turvallinen käyttö, säilytys ja varastointi

· ATEX
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· räjähdysvaaralliset tilat

· pienten kemikaalikohteiden valvonta ja tarkastus

· kemikaalien merkintä ja tunnistaminen

· vaarallisten kemikaalien käyttäytyminen

· demoja

· kemikaalikohteen tarkastusharjoitus. (Pelastusopisto 2017.)

Sisäisen ja ulkoisen koulutuksen ohella erittäin tärkeää on opettaa valvontatyöhön osal-

listuvat pelastusviranomaiset alusta asti tiedon lähteille. Valvonnassa esiin tuleviin kysy-

myksiin ei pitäisi heti antaa valmista vastausta vaan mieluummin vinkki siitä, mistä vas-

tauksen voisi etsiä. Asiantuntijaksi kehittyminen on kuitenkin pitkä prosessi eikä kukaan

ole valmis hetkessä.
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Taulukko 1. Kemikaalivalvonnan suorituskykyvaatimuksiin perustuva koulutussuunni-
telma

Kemikaalivalvonnan suorituskykyvaatimuksiin perustuva koulutussuunnitelma
Kokonaisuus, sisältää useamman
suorituskykyvaatimuksen Osaamisen tilanne Koulutusmenetelmät Koulutusmateriaalin tilanne
Lämmityslaitteistot

a) Asuinrakennuksen öljylämmityslaitteisto Osaaminen hyvällä tasolla

Käsitellään perehdytyksen
yhteydessä ja tarvittaessa
kertauksena sisäisissä
koulutuspäivissä Ajan tasalla, ppt-esitys

b) Kattilalaitos (esim. alueellinen lämpökeskus) Osaamispuutteita

Sisäisen koulutuspäivän
aiheeksi: painotetaan
riskejä,
turvallisuusvaatimuksia
esim. vuodonhallintaa, eri
viranomaisten vastuita ja

Materiaali laadittava, valmista
koulutusmateriaalia ei ole
olemassa

Kemikaalivalvonta

a) Toiminnan laajuuden määrittely,
suhdelukulaskenta ja ilmoitusvelvollisuus Lieviä osaamispuutteita

Sisäisen koulutuspäivän
aiheeksi

Päivitetään olemassa oleva
ppt-esitys
säilytysrajataulukoilla

b) Nestekaasun käsittely ja varastointi Lieviä osaamispuutteita
Sisäisen koulutuspäivän
aiheeksi Ajan tasalla, ppt-esitys

c) Palavien nesteiden myymäläsäilytys Lieviä osaamispuutteita
Sisäisen koulutuspäivän
aiheeksi

Ajan tasalla, ppt-esitys, Tukes-
opas ja kumppanuusverkoston
materiaalit

d) Polttoaineiden jakeluasemat Keskitettty pienelle ryhmälle

Perehdytetään
mentoroimalla uudelle
henkilölle

Ajan tasalla, ppt-esitys ja
valtakunnallinen viranomaisille
tarkoitettu opas

e) Kemikaalipäätöksen laatiminen

Keskitetty yhdelle henkilölle,
selkeä riski
jatkuvuudenhallinnan
kannalta

Perehdytetetään toiselle
henkilölle

Materiaali laadittava,
mallipäätöksiä olemassa

Pyrotekniset tuotteet

a) Ilotulitusnäytökset ja yksityishenkilön ilotulitukset Osaaminen hyvällä tasolla

Käsitellään perehdytyksen
yhteydessä ja tarvittaessa
kertauksena sisäisissä
koulutuspäivissä

Ajan tasalla, päivystävän
palotarkastajan työohje

b) Erikoistehosteet yleisötapahtumissa

Keskitetty kahdelle
henkilölle, tarvitaan
useampia osaajia

Ulkoinen koulutus
erikoistehosteista

Opas pelastusviranomaisille
laadittu ja valtakunnallisessa
käytössä

c)Yleisimmät tuotteet ja riskit Osaamispuutteita
Ulkoinen koulutus
erikoistehosteista

Materiaali laadittava, pyro-
opasta voi hyödyntää
materiaalin laadinnassa

d) Eri viranomaisten roolit Lieviä osaamispuutteita
Sisäisen koulutuspäivän
aiheeksi Materiaali laadittava

Ilotulitteiden myymälävarastointi

a) Kaupan varaston tarkastaminen Osaaminen hyvällä tasolla

Koulutus vuosittain ennen
valvontaa tarkastuksiin
osallistuville henkilöille. Ajan tasalla, ppt-esitys

b) Päätösten laatiminen myymälävarastointi-
ilmoitukseen

Keskitetty yhdelle henkilölle,
selkeä riski
jatkuvuudenhallinnan
kannalta

Perehdytetään
mentoroimalla toiselle
henkilölle.

Mallipäätökset olemassa eri
tyyppisiin
varastointiratkaisuihin.

c) Yleisimmin käytettyjen tuotteiden tunteminen Lieviä osaamispuutteita

Sisällytetään jatkossa
kaupan varaston
tarkastamiseen liittyvään
materiaaliin

Hyödynnetään Tukesin
laatimaa materiaalia
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8 POHDINTA

Kemikaalivalvonta valvontatoiminnan osa-alueena on erittäin haastava kokonaisuus

osaamisen näkökulmasta. Valvontatyöhön osallistuvien henkilöiden koulutustaustat

eroavat toisistaan merkittävästi, eikä mikään koulutustausta täysin valmista tehtävään.

Valvontakohteiden kirjo on runsas ja kemikaalien käsittely ja varastointi valvontakoh-

teissa eroavat toisistaan merkittävästi kohteesta riippuen. Suurimmassa osassa valvon-

takohteista, kuten esimerkiksi myymälöissä, kemikaaleja ei käsitellä vaan ainoastaan

säilytetään tai varastoidaan myyntipakkauksissaan. Toisessa ääripäässä on tutkimuslai-

tokset, joissa käsitellään vaarallisia kemikaaleja laboratorio- sekä pilot-mittakaavan tut-

kimuksissa. Valvontaviranomainen ei voi olla perehtynyt kaikkiin tutkimustoiminnan on-

nettomuusriskeihin, koska tutkimustyö voi olla kokeellista, uutta, ennen toteuttamatonta

ja sen riskit eivät ole vielä tunnettuja. Tällöin korostuu palotarkastajan säädösten ja yleis-

ten periaatteiden tunteminen kemikaalien turvallisessa käsittelyssä ja varastoinnissa.

Osaamiskartoituksessa saatu tieto osaamisesta yllätti positiivisesti. Osaamispuutteet il-

menivät ennustetuilla osa-alueilla. Eniten puutteita osaamisessa oli otsikoiden lämmitys-

laitteistot ja pyrotekniset tuotteet alla. Lämmityslaitteistoista ei ole ollut kattavaa materi-

aalia eikä aihetta ole painotettu koulutuksissa. Perehdytys ja koulutus ovat painottuneet

ainoastaan pientalojen öljylämmityslaitteistoihin. Lisäksi lakimuutokset ovat aiheuttaneet

merkittäviä muutoksia varsinkin kattilalaitoksia koskeviin vaatimuksiin. Toinen otsikko,

jossa havaittiin osaamispuutteita, oli pyrotekniset tuotteet. Yleisötilaisuuksien erikoiste-

hosteiden valvonta on voimakkaasti keskitetty eikä kaikkien valvontatyöhön osallistuvien

koulutusta ole pidetty tarpeellisena. Jatkossa tämän aiheen asiantuntijoiden joukkoa tu-

lee laajentaa jo avainhenkilöriskin vuoksi. Yhden henkilön työpaikan vaihto ei saa aiheut-

taa ongelmaa.

Osaamisen ja työhyvinvoinnilla on osoitettu yhteys. Eräs työhyvinvoinnin perustekijä on,

että työntekijä kokee osaavansa työnsä. (Suonsivu 2011, 48.) Osaamiskartoituksessa

esitettiin avoin kysymys tästä aiheesta. Vastauksista ei kuitenkaan ilmennyt laajemmin

stressin kokemista osaamispuutteiden vuoksi. Vastaajat eivät siis ainakaan laajamittai-

sesti tuoneet ilmi työhyvinvointiin heikentävästi vaikuttavia osaamispuutteita.
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8.1 Kymmenen kehitysehdotusta

Asiantuntijaksi kehittyminen on pitkä prosessi. Osaamisen ja kokemuksen karttuessa

toivoisi myös työstä saatavan palkan kasvavan. Työehtosopimuksen mukaiset kokemus-

lisät maksetaan, mutta osaamiseen perustuva palkitseminen tai palkkaus ei ole tällä het-

kellä mahdollinen. Kehitysehdotuksena ehdotan, että henkilökohtaisia palkanlisiä jaetta-

essa otetaan nykyistä paremmin huomioon henkilöiden erityisosaaminen.

Sähköinen oppimisympäristö tai -alusta soveltuisi etenkin perehdytysvaiheeseen. Vielä

ei ole käytettävissä tällaista alustaa, mutta alustavaa keskustelua sellaisen hankinnasta

on käyty. Materiaalien laadintaan ja päivitykseen tulee kuitenkin heti varata riittävät re-

surssit.

Uusien palotarkastajien perehdytysmateriaaleja päivitetään jatkuvasti. Joitain päivitys-

tarpeita ilmeni myös tämän prosessin aikana. Valitettavasti palomestareiden perehdy-

tyksessä keskitytään selkeästi pelastustoiminnan johtamiseen, että valvontatyöhön pe-

rehdyttäminen on puutteellista. Tähän tulisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.

Nyt laadittuun osaamiskartoitukseen vastaaminen vei hyvin vähän työaikaa. Nopein vas-

tausaika oli 3 minuuttia ja suurin osa vastaajista käytti aikaa noin 10 minuuttia. Tulosten

analysointikin on kohtuullisen nopeaa kyselytyökalun antamien valmiiden raporttien an-

siosta. Säännöllinen osaamiskartoitus ja osaamisen nykyistä laajempi käsittely kehitys-

keskusteluissa tulisi ottaa tavaksi. Nykyisin kehityskeskustelu käydään hallinnollisen esi-

miehen eli palopäällikön kanssa. Tämän lisäksi on mahdollisuus käydä ns. ammatillinen

kehityskeskustelu johtavan palotarkastajan kanssa. Jälkimmäistä voisi hyödyntää osaa-

misen arviointiin ja kehittämiseen nykyistä laajemmin.

Työssä oppiminen ja mentorointi on hyväksi koettu oppimistapa. Yleisötilaisuuksissa

käytettävien erikoistehosteiden tarkastuksille tulisi ottaa aina kun mahdollista toinen hen-

kilö mukaan oppimaan. Näin osaamista voidaan jakaa ja henkilöriskiä saadaan hieman

pienemmäksi.

HIKLU-alueella on tehty jonkin verran koulutusyhteistyötä. Esimerkkinä tästä on raken-

teellisen paloturvallisuuden yhteinen koulutus. Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella

on perehdytyskoulutus, johon on tarjottu osallistumismahdollisuutta naapuripelastuslai-

tosten uusille palotarkastajille. Ajankohta kuitenkin ratkaisee, kannattaako tuohon koulu-
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tukseen osallistua. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyn kou-

lutuspäiviin on muutamia kertoja osallistunut myös HIKLU-alueen palotarkastajia. Kou-

lutustilojen koko on kuitenkin rajoittanut osallistujamäärää. Koulutusyhteistyötä tulisi jat-

kaa sekä kehittää. Koulutusyhteistyön tulisi olla nykyistä suunnitelmallisempaa.

Pelastuslaitosten valtakunnallista yhteistyötä tuli kehittää perustamalla materiaalipankki

esim. kumppanuusverkoston Feeniks-intraan. 22 pelastuslaitosta laativat koulutusmate-

riaalinsa itse. Hyvin laadittuja materiaaleja voisi muokata omaan käyttöön soveltuviksi,

joka säästäisi työaikaa.

Osa aiheista tulee vastaan valvontatyössä harvakseltaan. Erikoistuminen esim. jakelu-

asemien tarkastuksiin on perusteltua, jotta saavutetaan riittävä osaamistaso. Liika eri-

koistuminen saattaa kuitenkin kostautua henkilöriskinä. Palotarkastajien vaihtuvuus pe-

lastuslaitoksella on ollut melko suuri. Tämä on Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella il-

mennyt varsinkin rakenteellisen paloturvallisuuden asiantuntijoiden keskuudessa.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) lakisääteisiin tehtäviin kuuluu pelastusviran-

omaisten ja poliisin toiminnan ohjaaminen ja yhtenäistäminen kemikaaliturvallisuuslain

valvonnassa. Tukes onkin järjestänyt säännöllisiä tapaamisia pelastuslaitosten kemikaa-

liyhdyshenkilöille ja laatinut toiminnanharjoittajille kemikaaliturvallisuuteen liittyviä op-

paita, joita myös viranomaiset voivat hyödyntää. Tukesin ohjaus voisi olla nykyistä jämä-

kämpää, jolloin tulkintaerot eri pelastuslaitosten kesken vähenisivät. Lain tulkinnasta ja

linjauksista tulisi olla saatavissa kirjallista materiaalia perusteluineen.

Säännöllisesti ilmestyvä kemikaalivalvonnan ajankohtaistiedote parantaisi tiedonkulkua.

Vuodenkiertoon kuuluu säännöllisesti tiettyyn aikaan vuodesta ilmeneviä asioita kuten

esimerkiksi ilotulitteiden kaupan varastoinnin ilmoitukset marraskuussa, uuden vuoden

ilotulitusnäytökset, työmaiden lämmitys nestekaasulla lämpötilan painuessa pakkaselle

loppusyksystä tai ilotulitusten järjestämiskielto metsäpalovaroituksen aikana. Sisäiset

koulutuspäivät eivät aina osu oikeisiin ajankohtiin näitä toistuvia aiheita ajatellen. Edellä

mainituista ja muista ajankohtaisista asioista voisi jatkossa ohjeistaa tai muistuttaa ke-

mikaalivalvonnan ajankohtaistiedotteella. Tiedotteet voidaan arkistoida sopivaan pai-

kaan myöhempää tarkastelua varten, jolloin ne eivät huku sähköpostitulvaan.



47

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anu Puttonen

8.2 Lopuksi

Työn tavoitteena oli suorittaa osaamiskartoitus kemikaalivalvontaan osallistuville pelas-

tusviranomaisille ja sen tulosten perusteella laatia koulutussuunnitelma osaamispuuttei-

den paikkaamiseksi. Tämä tavoite saavutettiin suunnitelman mukaisesti. Lisäksi työn tu-

loksena saatiin edellä kuvatut kymmenen kehitysehdotusta, jotka esitetään toimeksian-

tajalle mahdollista jatkojalostusta ja toteutusta varten. Koulutussuunnitelman toimivuutta

tulisi tulevaisuudessa testata toteuttamalla osaamiskartoitus uudestaan. Valmiin materi-

aalin johdosta tämä on jatkossa hyvin helppoa. Toisaalta tulee myös harkita suoritusky-

kyvaatimusten mielekkyyttä ja tarvittaessa muuttaa myös niitä. Nämä jäävät mahdolli-

siksi uusiksi jatkokehittämis- ja tutkimusaiheiksi toimeksiantajalle. Osaamiskartoituksen

tuloksia ei tässä työssä analysoitu kvantitatiivisesti esim. etsimällä korrelaatioita vaik-

kapa henkilön pohjakoulutuksen ja osaamispuutteiden välillä. Tämäkin voisi olla mielen-

kiintoinen tutkimusnäkökulma mahdollisissa jatkotutkimuksissa.

Oma osaamiseni täydentyi tutustuessani työn teoriaosuudessa esiteltyihin suorituskyvyn

käsitteeseen sekä osaamisen ja työhyvinvoinnin yhteyteen. Työ eteni ennalta laaditun

aikataulun mukaisesti. Alun perin teemahaastatteluita piti olla kaksi, mutta aikataulussa

pysyäkseni luovuin toisesta. Ensimmäisen haastattelun jälkeen en kokenut saavani lisä-

arvoa toisesta haastattelusta. Tämä olikin ainut työn aikana koettu haaste. Laadittu kou-

lutussuunnitelma auttaa työssäni kemikaalivalvonnan koordinoinnissa ja käytän sitä tu-

levien koulutuspäivien aiheiden suunnittelussa. Jatkossa koulutuspäivien sisällöt perus-

tuvat nykyistä enemmän tutkittuun tietoon ja osoitettuun tarpeeseen.

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitiin käsitteiden reliaabelius ja validius avulla. Tutkimuk-

sen reliaabelius tarkoittaa tulosten toistettavuutta. Tarkastellaan antavatko käytetyt me-

netelmät tuloksia, jotka eivät ole sattumanvaraisia vaan toistettavia. (Hirsjärvi ym. 2007,

226.) Tutkimuksen validius tarkoittaa sen pätevyyttä eli valitun menetelmän kykyä mitata

sitä asiaa, mitä oli tarkoitus mitata. Validiutta voidaan parantaa käyttämällä useampaa

kuin yhtä menetelmää aineiston keruussa. (Hirsjärvi ym. 2007, 226.) Jos sama osaamis-

kartoitus toteutettaisiin heti uudestaan, saattaisivat yksittäiset vastaukset poiketa, koska

ne perustuvat vastaajan henkilökohtaiseen kokemukseen asiasta. Tästä huolimatta pi-

dän tuloksia toistettavina, koska yksittäinen vastaus ei vaikuttanut liian merkittävästi kou-

lutussuunnitelman laadintaan. Osaamiskartoituksen vastausprosentti 51 % ja vastaajien

jakautuminen eri koulutustaustoihin sekä eri virka-asemiin tekee osaamiskartoituksen

otoksesta kattavan. Teemahaastattelu puolestaan täydensi aineistoa ja vahvisti tutkijan
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näkemystä koulutussuunnitelman sisällöstä. Kaiken kaikkiaan työn tuloksia voidaan pi-

tää reliaabeleina ja valideina.

Osaamisen kehittäminen ei voi olla yhden projektin varassa, joten työn on jatkuttava.

Jatkossakin aion itse panostaa omaehtoiseen oman osaamisen kehittämiseen ja kan-

nustan myös muita samaan.
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Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuk-
sista 20.8.2015/1101. Annettu Helsingissä 20.8.2015. Saatavilla https://www.finlex.fi/fi/laki/al-
kup/2015/20151101.

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 25.6.2015/819. An-
nettu Helsingissä 25.6.2015. Saatavilla https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150819.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuus-
vaatimuksista 20.12.2012/856. Annettu Helsingissä 20.12.2012. Saatavilla https://www.fin-
lex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120856.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta
21.5.2015/685. Annettu Helsingissä 21.5.2015.  Saatavilla https://www.finlex.fi/fi/laki/al-
kup/2015/20150685.
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Kemikaalivalvonnan osaamiskartoituksen tulokset 2018

Ilotulitteiden myymälävarastointi: Oma arvioni osaamisestani

(0 = Ei kuulu työhöni tai en osaa asiaa, 1= Olen kuullut, en vielä hallitse ilman ohjausta,

2 = Osaan asian/ osaan soveltaa, 3 = Olen ekspertti, voin ohjata muita)

Tuntee öljylämmityslaitteistoja valvovien viranomaisten vastuut (=tuntee pelastusviran-

omaisen roolin)

0,0 %

28,6 %

61,9 %

9,5 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.81, Hajonta:0.59) (Vastauksia:21 / 41
(51%))
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Tuntee suurten kattilalaitosten turvallisuusvaatimukset ja yhteistyökumppanit valvon-

nassa

Tuntee asuinrakennuksen öljylämmityslaitteiston toimintaperiaatteet

23,8 %

57,1 %

19,0 %

0,0 %
0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:0.95, Hajonta:0.65) (Vastauksia:21 / 41
(51%))

0,0 %

19,0 %

71,4 %

9,5 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.9, Hajonta:0.53) (Vastauksia:21 / 41
(51%))
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Tuntee lämminilmakehitinten ja viljankuivaamoiden toimintaperiaatteet

Tuntee nestekaasulämmittimien toimintaperiaatteet

19,0 %

38,1 %
42,9 %

0,0 %
0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.24, Hajonta:0.75) (Vastauksia:21 / 41
(51%))

0,0 %

45,0 %
50,0 %

5,0 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.6, Hajonta:0.58) (Vastauksia:20 / 41
(49%))
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Tuntee em. laitteistoihin ja niiden asentamiseen liittyvät olennaiset määräykset ja lain-

säädännön

Osaa soveltaa em. laitteistoihin ja niiden asentamiseen liittyviä olennaisia määräyksiä ja

lainsäädäntöä sekä tuntee asennusta koskevat keskeiset standardit

9,5 %

57,1 %

33,3 %

0,0 %
0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.24, Hajonta:0.61) (Vastauksia:21 / 41
(51%))

9,5 %

66,7 %

23,8 %

0,0 %
0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.14, Hajonta:0.56) (Vastauksia:21 / 41
(51%))
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Osaa suorittaa öljylämmityslaitteiston käyttöönottotarkastuksen (entinen katsastus)

Ymmärtää pohjavesialueiden vaikutuksen valvontaan

19,0 %
14,3 %

57,1 %

9,5 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.57, Hajonta:0.9) (Vastauksia:21 / 41
(51%))

0,0 %

15,0 %

85,0 %

0,0 %
0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.85, Hajonta:0.36) (Vastauksia:20 / 41
(49%))
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Osaa tulkita kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä ja ymmärtää niiden vaikutuksen

esim. säiliöiden tarkastusväleihin

Ymmärtää laitteistoon liittyvät riskit (ympäristö, palo, terveys)

4,8 %

38,1 %

57,1 %

0,0 %
0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.52, Hajonta:0.59) (Vastauksia:21 / 41
(51%))

0,0 %

9,5 %

85,7 %

4,8 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.95, Hajonta:0.37) (Vastauksia:21 / 41
(51%))
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Ymmärtää kemikaalien vaikutuksen kiinteistön turvallisuuteen ja pelastustoimintaan

Tuntee lakiperusteet valvonnalle

0,0 %

14,3 %

76,2 %

9,5 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.95, Hajonta:0.49) (Vastauksia:21 / 41
(51%))

4,8 %

38,1 %

52,4 %

4,8 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.57, Hajonta:0.66) (Vastauksia:21 / 41
(51%))
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Tuntee syttyvien nesteiden ja kaasujen säilytysrajat tavanomaisessa käytössä

Tuntee säilytyksen ja varastoinnin yleiset periaatteet ja ilmoitusvelvollisuuden perusteet

0,0 %

28,6 %

66,7 %

4,8 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.76, Hajonta:0.53) (Vastauksia:21 / 41
(51%))

0,0 %

42,9 %

52,4 %

4,8 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.62, Hajonta:0.58) (Vastauksia:21 / 41
(51%))
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Ymmärtää nestekaasun turvallisuusvaatimuksia koskevat säädökset ja valvonnan tar-

peen

Ymmärtää palavien nesteiden ja kaasujen riskit myymälöissä ja osaa ottaa ne valvon-

nassa huomioon

0,0 %

28,6 %

71,4 %

0,0 %
0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.71, Hajonta:0.45) (Vastauksia:21 / 41
(51%))

0,0 %

19,0 %

76,2 %

4,8 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.86, Hajonta:0.47) (Vastauksia:21 / 41
(51%))
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Pystyy suorittamaan valvontatoimintaa jakeluasemille ja ymmärtää riskit ja toimintaperi-

aatteet

Pystyy suorittamaan valvontatoimintaa työmaiden nestekaasuihin liittyen ja muihin tila-

päisen toiminnan kohteisiin ja ymmärtää riskit ja toimintaperiaatteet

9,5 %

47,6 %
42,9 %

0,0 %
0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.33, Hajonta:0.64) (Vastauksia:21 / 41
(51%))

10,0 %

50,0 %

40,0 %

0,0 %
0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.3, Hajonta:0.64) (Vastauksia:20 / 41
(49%))
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Pystyy suorittamaan valvontatoimintaa muihin kemikaali-ilmoituskohteisiin ottaen huo-

mioon vaarallisten kemikaalien erityispiirteet

Ymmärtää toiminnan laajuuteen liittyvän suhdelukulaskennan

9,5 %

57,1 %

33,3 %

0,0 %
0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.24, Hajonta:0.61) (Vastauksia:21 / 41
(51%))

19,0 %

47,6 %

33,3 %

0,0 %
0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.14, Hajonta:0.71) (Vastauksia:21 / 41
(51%))
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Ymmärtää kemikaalien vaaraominaisuudet ja ymmärtää käyttöturvallisuustiedotteen pe-

rusteella kemikaalin käyttäytymistä ja tarpeellisia suojausmenetelmiä

Kykenee tekemään yksinkertaisia (yleensä tilapäisen) vaarallisten kemikaalien varas-

toinnin (joissa ei yleensä käsittelyä) päätöksiä ja tarkastuksia (esim. työmaan neste-

kaasu, yleisötapahtumien nestekaasukaapit jne)

0,0 %

20,0 %

80,0 %

0,0 %
0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.8, Hajonta:0.4) (Vastauksia:20 / 41
(49%))

10,0 %

30,0 %

55,0 %

5,0 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.55, Hajonta:0.74) (Vastauksia:20 / 41
(49%))
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Kykenee laatimaan muita kuin yksinkertaisia tilapäisiä kemikaalipäätöksiä ja tekemään

näihin kohteisiin tarkastuksen

Kykenee laatimaan vaarallisten kemikaalien turvallisuutta koskevia lausuntoja (esim.

Maankäytön suunnittelu, Tukes, Trafi, STUK, Valtion lupa, ohjaus ja valvontavirasto (nyk.

AVI))

40,0 %
45,0 %

15,0 %

0,0 %
0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:0.75, Hajonta:0.7) (Vastauksia:20 / 41
(49%))

60,0 %

40,0 %

0,0 % 0,0 %
0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:0.4, Hajonta:0.49) (Vastauksia:20 / 41
(49%))
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Pystyy järjestämään koulutusta, ohjausta ja neuvontaa kemikaaleihin liittyen

Tuntee kemikaalien varastointiin ja käyttöön liittyvät riskit

45,0 %
50,0 %

5,0 %
0,0 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:0.6, Hajonta:0.58) (Vastauksia:20 / 41
(49%))

0,0 %

25,0 %

70,0 %

5,0 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.8, Hajonta:0.51) (Vastauksia:20 / 41
(49%))
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Tuntee valvovien viranomaisten vastuut (Tukes, pela, AVI)

Tuntee ilmoituksiin ja lupiin liittyvien prosessien käynnistämisen

5,3 %

31,6 %

63,2 %

0,0 %
0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.58, Hajonta:0.59) (Vastauksia:19 / 41
(46%))

10,0 %

50,0 %

35,0 %

5,0 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.35, Hajonta:0.73) (Vastauksia:20 / 41
(49%))
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Tuntee ilmoituksiin ja lupiin liittyvät käytännöt

Hallitsee yksityiseen ilotulitukseen liittyvän päätöksen tekemisen

5,0 %

45,0 % 45,0 %

5,0 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.5, Hajonta:0.67) (Vastauksia:20 / 41
(49%))

10,0 %
5,0 %

65,0 %

20,0 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.95, Hajonta:0.8) (Vastauksia:20 / 41
(49%))
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Pystyy antamaan lausunnon poliisille ilotulitusnäytöksen järjestämisestä

Osaa laatia päätöksen vaarallisten kemikaalien ja erikoistehosteiden käytöstä yleisöta-

pahtumissa

5,0 %

15,0 %

70,0 %

10,0 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.85, Hajonta:0.65) (Vastauksia:20 / 41
(49%))

25,0 %

45,0 %

25,0 %

5,0 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.1, Hajonta:0.83) (Vastauksia:20 / 41
(49%))
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Tuntee yleisimmin tehosteina käytetyt tuotteet

Hallitsee tuotteisiin liittyvät lainalaisuudet eri konteksteissa (esim. yksityinen toiminta,

yleisötapahtumat)

20,0 %

55,0 %

20,0 %

5,0 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.1, Hajonta:0.77) (Vastauksia:20 / 41
(49%))
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50,0 %

35,0 %

5,0 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.35, Hajonta:0.73) (Vastauksia:20 / 41
(49%))
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Tuntee ilotulitteiden kaupan varastointiin liittyvät riskit

Tuntee valvovien viranomaisten vastuut sekä yhteistyön

0,0 %

10,0 %

90,0 %

0,0 %
0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.9, Hajonta:0.3) (Vastauksia:20 / 41
(49%))
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25,0 %

70,0 %

0,0 %
0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.65, Hajonta:0.57) (Vastauksia:20 / 41
(49%))
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Tuntee yleisimmin käytetyt tuotteet

Pystyy kirjoittamaan päätöksen ilotulitteiden kaupan varastoinnista

5,0 %

30,0 %

65,0 %

0,0 %
0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.6, Hajonta:0.58) (Vastauksia:20 / 41
(49%))
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0,0 %
0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:0.9, Hajonta:0.7) (Vastauksia:20 / 41
(49%))
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Pystyy suorittamaan ilotulitteiden myyntipisteen/varaston tarkastuksen

Lämmityslaitteistot: Oma arvioni osaamisestani

10,0 %

20,0 %

65,0 %

5,0 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

0 1 2 3

Kaikki vastaajat (KA:1.65, Hajonta:0.73) (Vastauksia:20 / 41
(49%))

1,81

0,95

1,9

1,24

1,6

1,24

1,14

1,57

1,85

1,52

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Tuntee öl jy lämmityslai t teistoja…

Tuntee suurten kat t i lalai tosten …

Tuntee asuinrakennuksen …

Tuntee lämmini lmakehi t inten ja…

Tuntee nestekaasulämmit t im ien…

Tuntee em. lai t teistoihin ja ni iden …

Osaa sov el taa em. lai t teistoihin ja…

Osaa suori t taa …

Ymmärtää pohjav esialueiden …

Osaa tulki ta kunnan …

Kaikki vastaajat
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Lämmityslaitteistot: Oma arvioni osaamisestani

Kemikaalivalvonta: Oma arvioni osaamisestani

1,95

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Ymmärtää lai t teistoon l i i t tyvät  r iski t
(ympäristö,  palo,  terv eys)

Kaikki vastaajat

1,95

1,57

1,76

1,62

1,71

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Ymmärtää kemikaal ien v aikutuksen
ki inteistön turv al l isuuteen ja
pelastustoimintaan

Tuntee lakiperusteet  v alvonnal le

Tuntee syt tyv ien nesteiden ja
kaasujen säi lytysrajat
tav anomaisessa käytössä

Tuntee säi lytyksen ja v arastoinnin
yleiset  per iaat teet  ja
i lmoi tusv elvol l isuuden perusteet

Ymmärtää nestekaasun
turv al l isuusv aat imuksia koskev at
säädökset  ja v alvonnan tarpeen

Kaikki vastaajat



LIITE 2

Kemikaalivalvonta: Oma arvioni osaamisestani

Kemikaalivalvonta: Oma arvioni osaamisestani

1,86

1,33

1,3

1,24

1,14

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Ymmärtää palav ien nesteiden ja
kaasujen r iski t  myymälöissä ja osaa
ottaa ne v alvonnassa huomioon

Pystyy suori t tamaan
v alvontatoimintaa jakeluasemi l le ja
ymmärtää r iski t  ja toimintaperiaat teet

Pystyy suori t tamaan
v alvontatoimintaa työmaiden
nestekaasuihin l i i t tyen ja muihin…

Pystyy suori t tamaan
v alvontatoimintaa muihin kemikaal i -
i lmoi tuskohteisi in ot taen huomioon …

Ymmärtää toiminnan laajuuteen
l i i t tyvän suhdelukulaskennan

Kaikki vastaajat

1,8

1,55

0,75

0,4

0,6

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Ymmärtää kemikaal ien
v aaraominaisuudet ja ymmärtää
käyt töturv al l isuust iedot teen …

Kykenee tekemään yksinkertaisia
(yleensä t i lapäisen) v aaral l isten
kemikaal ien v arastoinnin ( joissa ei  …

Kykenee laat imaan mui ta kuin
yksinkertaisia t i lapäisiä
kemikaal ipäätöksiä ja tekemään …

Kykenee laat imaan v aaral l isten
kemikaal ien turv al l isuut ta koskev ia
lausuntoja (esim. Maankäytön …

Pystyy jär jestemään koulutusta,
ohjausta ja neuv ontaa kemikaaleihin
l i i t tyen

Kaikki vastaajat



LIITE 2

Pyrotekniset välineet: Oma arvioni osaamisestani

1,8

1,58

1,35

1,5

1,95

1,85

1,1

1,1

1,35

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Tuntee kemikaal ien v arastoint i in ja …

Tuntee v alvov ien v i ranomaisten…

Tuntee i lmoi tuksi in ja lupi in …

Tuntee i lmoi tuksi in ja lupi in …

Hal l i tsee yksi ty iseen i lotul i tukseen …

Pystyy antamaan lausunnoon …

Osaa laat ia päätöksen v aaral l isten…

Tuntee yleisimmin tehosteina …

Hal l i tsee tuot teisi in l i i t tyvät…

Kaikki vastaajat

1,9

1,65

1,6

0,9

1,65

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Tuntee i lotul i t teiden kaupan
v arastoint i in l i i t tyvät  r iski t

Tuntee v alvov ien v i ranomaisten
v astuut  sekä yhteistyön

Tuntee yleisimmin käytetyt  tuot teet

Pytyy ki r joi t tamaan päätöksen
i lotul i t teiden kaupan v arastoinnista

Pystyy suori t tamaan i lotul i t teiden
myynt ipisteen/v araston tarkastuksen

Kaikki vastaajat
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