PÄIVYSTÄVIEN PALOMESTAREIDEN OSAAMISEN HALLINTA
KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSESSA

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö
Visamäki, Teknologiaosaamisen johtaminen
syksy, 2019
Olli Heikkilä

TIIVISTELMÄ

Ylempi Ammattikorkeakoulututkinto
Visamäki
Tekijä

Olli Heikkilä

Vuosi 2019

Työn nimi

Päivystävien palomestareiden osaamisen hallinta Kanta-Hämeen pelastuslaitoksessa

Työn ohjaaja

Tapio Väisänen

TIIVISTELMÄ
Kehittämistyön tavoitteena oli luoda toimintamalli Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen päivystävien palomestareiden osaamisen hallitsemiseksi ja
kehittämiseksi. Tutkimuksen avulla tässä opinnäytetyössä etsittiin vastausta seuraavaan tutkimuksen pääkysymykseen: miten pelastuslaitoksen
päivystävien palomestareiden osaamisen hallinta tulisi järjestää, sekä
seuraaviin alakysymyksiin: mitä osaamista päivystävät palomestarit tarvitsevat, mikä on päivystävien palomestareiden osaamisen taso ja miten
osaamista tulisi kehittää.
Kehittämistyö jakaantui toiminnallisesti seuraaviin vaiheisiin: osaamisen
määrittely, osaamisen nykytilan kartoitus ja kehittämissuunnitelman laadinta. Osaamisen kartoittamiseksi toteutettiin päivystävien palomestareiden 270-osaamiskartoitus Webropol-kyselyn avulla. Kyselyyn vastattiin
yhteensä 102 kertaa. 270-osaamiskartoituksen tuloksia hyödynnettiin
päivystävien palomestareiden kanssa käydyissä osaamiskeskusteluissa.
Osaamiskeskustelun yhteydessä kaikki päivystävät palomestarit (11)
haastateltiin laadullisen tutkimusaineiston keräämiseksi.
270-osaamiskartoituksella selvisivät tärkeimmät kehitettävät päivystävien
palomestareiden osaamisen osa-alueet, joita olivat tietojärjestelmäosaaminen ja johtokeskustyöskentelyyn liittyvän osaamisen kehittäminen.
Haastattelujen ja aikaisempien havaintojen pohjalta laadittiin Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle suunnitelma päivystävien palomestareiden
osaamisen hallitsemiseksi ja kehittämiseksi. Kehittämistyön tuloksia ei
voi sellaisinaan hyödyntää muissa pelastuslaitoksissa, mutta osaamiskartoitusta voi muuttaa muihin pelastuslaitoksiin sopivaksi. Työn tilaajana on
Kanta-Hämeen pelastuslaitos.
Avainsanat Osaamisen johtaminen, Osaamisen kehittäminen, Osaamiskartoitus
Sivut

74 sivua, joista liitteitä 13 sivua

ABSTRACT

Technological Competense Management
Visamäki
Author

Olli Heikkilä

Year 2019

Subject

The management of professional skills of the fire officers on
Kanta-Häme fire department.

Supervisors

Tapio Väisänen

ABSTRACT
The purpose of this study was to create a model to manage and develop
the professional skills of the fire officers serving at the Kanta-Häme fire
department. Thru research, this study was aimed to answer the main
questions of how to organize the management of professional skills of a
fire officer. Sub questions, that were also included, were: which are the
skills the fire officer needs, what is their current level of skills and how
could their skill levels be improver?
The study was divided in three phases: 1. defining the required skills, 2.
defining the current skill level and 3. creating a development plan for
afore mentioned needs.
The survey to measure the skill level was carried out with a 270-skill survey by using a Webropol-poll. The total amount of poll answers was 102
and the results were used as a base during the personal discussions with
the test subjects. All the eleven fire officers were also personally interviewed to collect the needed material for qualitative research.
The 270-skill survey pointed out the major sub skills that needed more
training. In this case, they were the IT-skills and ability to act as a leader
in the (local) incident command center.
A plan based on interviews and earlier observations was made to manage
and develop the fire officers’ skills.
This study is not straightforward usable in other fire departments, but
with slight modifications, the skill survey can be used such purpose. This
study was ordered by Kanta-Häme fire department.
Keywords

Skills management, skills development, skill survey

Pages

74 pages including appendices 13 pages

SISÄLLYS

1 JOHDANTO ................................................................................................................... 1
2 OSAAMISEN HALLINTA ................................................................................................ 3
2.1 Osaaminen ja oppiminen .................................................................................... 4
2.2 Osaamistavoitteet ............................................................................................... 6
2.3 Osaamisen arviointi ja kehittämissuunnitelmien laadinta.................................. 6
2.3.1 Itsearviointi ja yhteistoiminta-arviointi ................................................... 9
2.3.2 Kehittävä arviointi ................................................................................. 10
2.3.3 Kehittämissuunnitelmat – osaamisen vahvuudet ja kehittämisalueet . 11
2.4 Osaamisen hankkiminen, kehittäminen ja hyödyntäminen ............................. 12
2.4.1 Yksilön osaamisen kehittäminen ........................................................... 15
2.4.2 Ryhmätason osaamisen kehittämisen muodot ..................................... 18
2.4.3 Opiskelu ja koulutus .............................................................................. 19
2.5. Osaamisen hallinnan onnistumiseen vaikuttavat tekijät ................................... 22
2.5 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi ............................................................. 24
3 PELASTUSTOIMI JA KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS ............................................ 25
3.1 Pelastustoimen järjestäminen .......................................................................... 25
3.2 Kanta-Hämeen pelastuslaitos ........................................................................... 27
3.3 Osaamisenhallinta pelastustoimessa ja Kanta-Hämeen pelastuslaitoksessa ..... 29
4 KEHITTÄMISTYÖN TAVOITE JA TARKOITUS ............................................................... 31

4.1 Kehittämistyön tavoitteet ja rajaus................................................................... 31
4.2 Tutkimusmenetelmät ........................................................................................ 32
4.2.1 Aineiston keruu ........................................................................................ 33
5 PÄIVYSTÄVIEN PALOMESTAREIDEN OSAAMISENHALLINNAN SUUNNITTELU JA
TOTEUTUS ....................................................................................................................... 35
5.1 270-osaamiskartoituksen analyysi .................................................................... 35
5.1.1 Valmiuden johtaminen .......................................................................... 36
5.1.2 Johtaminen onnettomuustilanteissa ..................................................... 36
5.1.3 Onnettomuustyyppikohtainen johtamisen osaaminen ........................ 38
5.1.4 Työelämätaidot ja henkilökohtaiset ominaisuudet............................... 39
5.1.5 Pelastustoiminnan johtaminen ja tehtävät johto- ja tilannekeskuksessa
40
5.1.6 Tietojärjestelmät ja tiedottaminen ....................................................... 40
5.2 Kvalitatiivisen aineiston analysointi .................................................................. 42
5.2.1 Osaamisen määrittely ja osaamisen arviointi ....................................... 42
5.2.2 Osaamisen kehittäminen ....................................................................... 44
6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA .............................................................................. 48
6.1 Tutkimuksen tulosten yhteenveto ja johtopäätökset ....................................... 48
6.1.1 Kyselytutkimus (osaamisen nykytila) .................................................... 48
6.1.2 Laadullinen tutkimus ............................................................................. 50

6.2 Osaamisenhallinnan käyttöönotto ja jatkosuunnitelmat ................................. 53
6.3 Tulosten ja opinnäytetyöprosessin arviointi ..................................................... 54
6.3.1 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi .................................................. 55
LÄHTEET .......................................................................................................................... 57
Liitteet
Liite 1
Liite 2

Webropol-kyselytutkimuksen kysymykset
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen päivystävien palomestarien osaamisen
hallinnan suunnitelma

1

1

JOHDANTO
Pelastuslain (379/2011) mukaan pelastustoimintaa johtaa pelastusviranomainen. Pelastustoiminnan järjestäminen on yksi pelastuslaitoksien lakisääteisistä tehtävistä. Pelastustoimintaan kuuluu myös pelastustoiminnan johtaminen. Pelastustoiminnan johtajalla on merkittäviä toimivaltuuksia tulipalojen sammuttamiseksi, onnettomuuksien torjumiseksi ja
vahinkojen rajoittamiseksi.
Asetuksessa pelastustoimesta (407/2011) on määritelty päätoimisen pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön kelpoisuus. Päällystöön kuuluvan tulee olla suorittanut palopäällystön koulutusohjelman ja siihen sisältyvän insinööri (AMK) – tutkinnon tai päällystön kelpoisuuden tuottaneen
aikaisemman tutkinnon pelastusalan oppilaitoksessa. Pelastustoiminnan
johtamiskoulutus on kehittynyt viime vuosikymmenten aikana huomattavasti. Suurin kehitykseen vaikuttanut tekijä on varmasti ollut tekniikan kehittyminen ja digitalisaatio.
Pelastustoiminnan johtajina työskentelevän henkilöstön ikäjakauma on
hyvin laaja. Näin ollen vastavalmistuneilla on alan viimeisimmät opit, kun
taas eläkeikää lähestyvien henkilöiden kelpoisuuden antanut tutkinto
saattaa olla vuosikymmenten takaa. Toisaalta pitkään pelastustoiminnan
johtajina työskenneillä henkilöillä on paljon kokemusta erilaisista onnettomuustilanteista, jonka avulla he osaavat toimia ja soveltaa tehokkaammin tietojaan.
Näihin päiviin saakka on pelastusalalla ollut tilanne, että pelastustoiminnan johtajien osaamisvaatimuksia ei ole määritelty. Pelastusopisto on
käynnistänyt vuoden 2017 aikana hankkeen – ”osaamisen kartoitus” pelastustoiminnan johtamiseen osallistuvalle päällystölle sekä tilannekeskushenkilöstölle. Hankkeen myötä pelastustoimintaa johtavan päällystön
osaamisvaatimukset (suorituskykyvaatimukset) saatiin määriteltyä.
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksessa harjoitellaan pelastustoiminnan johtamista, mutta viimekädessä ja suurimmaksi osaksi jokaisen työntekijän
omalle vastuulle on jäänyt tarvittavien tietojen ja taitojen ylläpitäminen
sekä kehittäminen.
Syksyllä 2017 aloitin Kanta-Hämeen pelastuslaitoksessa pelastustoiminnan johtamisesta vastaavan palopäällikön tehtävissä. Melko pian sain
huomata, että pelastustoiminnan johtajien osaamistasoissa oli suuriakin
vaihteluja. Kanta-Hämeen pelastuslaitos osallistui Pelastusopiston hankkeeseen, jossa pelastustoiminnan johtajien osaamista kartoitettiin tietoja taitotestein. Testien tulokset tukivat aikaisempia käytännön havaintojani pelastustoiminnan johtajien osaamistasojen eroissa.
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Osaamisen hallinnalla on suuri merkitys pelastuslaitosten suorituskykyyn.
Koulutuksella ja harjoittelulla valmistaudutaan toimimaan äkillisissä ja arvaamattomissa onnettomuustilanteissa. Koulutuksella on myös suora vaikutus pelastustoiminnan tehokkuuteen.
Havaintojeni ja osaamiskartoitusten perusteella on tullut selkeä tarve kehittää Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle järjestelmällinen toimintamalli
pelastustoiminnan johtamisen osaamisen kehittämiseksi. Tällä kehittämistyöllä luotiin malli päivystävien palomestareiden pelastustoiminnan
johtamisen osaamisen hallintaan. Osaamisen hallinta pitää sisällään tarvittavan osaamisen määrittelyn, osaamisen kartoittamisen sekä kehittämissuunnitelmien laadinnan.
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OSAAMISEN HALLINTA
Osaamisen johtaminen ja osaamisen hallinta on kuvattu eri lähteissä hieman eri tavoin, mutta niissä on paljon samoja piirteitä. Eri termejä käytetään lähteistä ja painotuksista riippuen. Tässä opinnäytetyössä käsitellään
osaamisen hallintaa, koska se sopii tämän asiayhteyden kanssa parhaiten
käytettäväksi. Teoreettisessa viitekehyksessä viitataan myös osaamisen
johtamiseen.
Osaamisen johtaminen perustuu strategiaan. Strategia on toimintamalli,
jolla visio toteutetaan. Strategian avulla määritellään tulevaa toimintaa ja
se luo perustan myös sille, miten organisaation ainutlaatuista osaamista
tulee kehittää. (Tuomi & Sumkin, 2012, s. 14).
Kuvassa 1 on kuvattu osaamisenhallinnan perusprosessi. Prosessi jäsentyy toiminnallisesti seuraaviin vaiheisiin: osaamisvaatimusten määrittely,
osaamisen nykytilan kartoitus (arvioinnit), kehittämissuunnitelmien laadinta, tarvittavan osaamisen hankkiminen ja vaikuttavuuden arviointi
(Sihvo, Puhakka & Väyrynen, 2014, s.6).

Kuva 1. Osaamisenhallinnan perusprosessi. Mukaillen (Sihvo ym. 2014, s.
6).
Hyvä osaamisen hallinta ja osaamisen johtaminen vaativat muutakin kuin
selkeän osaamisenhallinnan perusprosessin. Viitalan (2005, s.313) mukaan oppimista edistävän johtamisen keskeiset elementit ovat oppimisen
suuntaaminen, oppimista edistävän ilmapiirin luominen, oppimisprosessien tukeminen ja esimerkillä johtaminen.
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Viitala (2005, s.313-322) jakaa oppimisen suuntaamisen kolmeen päätehtävään, jotka ovat tavoitteiden määritys, toiminnan arviointi ja edellisiä
tukevien käytäntöjen luominen. Oppimista edistävän ilmapiirin kehittäminen sisältää koko työyhteisön ilmapiirin kehittämisen ja esimiehen ja hänen alaistensa välisen vuorovaikutussuhteiden rakentamisen. Työyhteisön ilmapiiri vaikuttaa merkityksellisesti työyhteisön oppimiseen. Huono
työilmapiiri estää asioiden avoimen esille tuomisen. Mikäli asioita ei voi
ilmaista avoimesti se estää epäonnistumisista oppimisen. Oppimista edistävät turvallisuuden tunne ja myönteinen ilmapiiri. Oppimisympäristön
kehittämisessä hyvänä asiana on pidetty myönteisen oppimisilmapiirin
luomista. Yksilön tukemisen keskiössä on osaamisen kehittämissuunnitelmien laatiminen. Kehittämissuunnitelmat tulisi tehdä myös ryhmätasolle.
Suunnitelmien tulisi olla mahdollisimman konkreettisia. Niiden tulisi esimerkiksi vastata kysymyksiin: mitä, kuka, miten ja milloin kehittää. Esimiehen tulisi seurata ja arvioida systemaattisesti kehittymistä. (Viitala,
2005, s.313-322).
Osaamisenhallinnan perusprosessin osaprosessit on kirjoitettu auki seuraavissa kappaleissa ja niissä mainitaan myös ne olemassa olevat tiedot,
joiden mukaisesti pelastustoiminnan johtamisen osaamisenhallintaa tulisi
toteuttaa.
2.1

Osaaminen ja oppiminen
Hellström (2008, s. 293) määrittelee osaamisen syvemmiksi tiedoiksi, varmemmiksi taidoiksi ja myönteisemmiksi asenteiksi. Osaaminen näkyy
mm. kykynä toimia erilaisissa tilanteissa, tekoina ja ajatuksina (Hellström
(2008, s. 293). Yksi tapa kuvata osaamista on Spencer & Spencerin (1993)
esittelemä jäävuorimalli (kuva 2). Jäävuorimallin mukaisesti osaaminen
voidaan jakaa kahteen osaan. Jäävuoren näkyvään osaan (näkyvä osaaminen) kuuluvat tiedot ja taidot. Näkymättömään osaan kuuluvat hiljainen
tai piilevä osaaminen, jota on hyvin vaikea täsmentää tai konkretisoida.
(Sydänmaalakka, 2011, s.10-11). Myös motiivit, käsitys itsestä ja henkilöiden yksilölliset ominaisuudet kuuluvat näkymättömään osaamiseen,
mutta ne tulevat yleensä ilmi toiminnassa, jossa osaaminen konkretisoituu. (Hätönen, 2011, s.10-11) Osaamisen kartoitukset perustuvat hyvin
pitkälle näkyvän osaamisen arviointiin. Vaikka näkymätön osaaminen voi
vaikuttaa hyvin paljon henkilön osaamiseen, on sen mittaaminen usein
vaikeaa. Esimerkiksi henkilön motivaatiota on hyvin vaikea mitata arviointien yhteydessä.
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Kuva 2. Osaamisen jäävuorimalli mukaillen Spencer & Spenceriä 1993. (Hätönen, 2011, s.10-11.)

Näkemyksestä on tullut yksi osaamisen komponentti. Asioiden ja ihmisten väliset riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteet muodostavat laaja-alaisia
kokonaisuuksia, ihmisten näkemykset asiasta joutuvat yhä kovempien
vaatimusten eteen. Kamenskyn (2015, s. 162) mukaan ”näkemys on kyky
nähdä ja ymmärtää, mistä oikein on kysymys, nähdä asiakokonaisuus oikeassa kontekstissa ja nähdä myös osat ja niiden väliset vuorovaikutussuhteet, joista asiakokonaisuus muodostuu”. Näkemysvaje puolestaan
tarkoittaa, että ”ihmisten ja organisaatioiden ymmärrys kokonaistilanteesta on vajavainen suhteessa tilanteen asettamiin vaateisiin ja tarpeisiin ja vielä vajavaisempi suhteessa toimintaympäristössä oleviin mahdollisuuksiin ja uhkiin”. Lohdullista kuitenkin on, että näkemys kehittyy paremman koulutuksen sekä laaja-alaisemman ja monipuolisemman kokemuksen myötä. (Kamensky, 2015, s. 162-164)
Osaamista ja oppimista käsitellään kasvatustieteissä yleisesti pedagogiikan yhteydessä (Hellström, 2000, s.295-296). Osaamisen kehittämisen yhtenä muotona voidaan pitää kouluttamista. Koulutukset voivat olla joko
pitkä- tai lyhytkestoisia, sekä ne voivat olla joko itse toteutettuja tai organisaation ulkopuolisia. Työssä tapahtuvaan koulutukseen voidaan hyvin
soveltaa kasvatustieteiden sekä pedagogiikan eri oppeja.
Niemivirran mukaan opettajien ei tulisi käyttää liiaksi aikaa oppimistyylin
pohtimiseen. Sen sijaan Niemivirta toteaa, että oleellisempaa olisi pohtia
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eroja temperamentissa, tiedollisissa valmiuksissa ja motivaatiossa. (Nygren, 2015). Näin ollen oppimistyylin valinnalla ei ole käytännön merkitystä kehittämissuunnitelmienkaan laadintaan.
Koulumaailmassa oppiminen on ollut näihin vuosiin asti hyvin pitkälle
opettajalähtöistä. Nykyisin on kuitenkin suuntaus kääntynyt enemmän
kohti niin sanottua käänteistä oppimista (flipped learning). Käänteisessä
oppimisessa on kyse oppilaskeskeisestä oppimiskulttuurista, jossa oppimista tarkastellaan yksittäisen oppilaan edellytysten kannalta. Keskeisin
tavoite käänteisessä oppimisessa on itseohjautuvuuden kasvattaminen.
(Toivola, 2019, s.71).
2.2

Osaamistavoitteet
Osaamisen määrittelyyn vaikuttaa ensisijaisesti se, mitä on tarkoitus
saada aikaan. Organisaatiotasolla tämä tarkoittaa yhteisön tavoitteita tai
perustehtävää. Käytännössä osaaminen näkyy toiminnassa siinä, missä
yhteisö toimii hyvin ja mitkä ovat sen menestystekijät. Yksilön oppiminen
varastoituu yrityksen käytäntöihin ja tietojärjestelmiin muodostaen osaamista. Ryhmän osaaminen määritellään yksilöistä muodostuvana kokonaissuorituskykynä. Ryhmän suorituskykyyn liittyy vahvasti se, miten hyvin ryhmä toimii yhdessä. (Ranki, 1999, s.20-22)
Osaamisen määrittelyyn kuuluu myös osaamistasojen määrittely. Osaamisen tasoa voidaan arvioida joko numeerisella asteikolla tai yleisilmauksena, joka pysyy samana kaikkien osaamisalueiden arvioinnissa. Käytäntö
on osoittanut, että kaikkia osaamisalueita koskevaa yleiskuvausta on vaikea nimetä ja ne jäävät usein ylimalkaiseksi. Tämän vuoksi voidaan toimia
niin, että yleiskuvausta täydennetään yksityiskohtaisemmilla tasokuvauksilla. Yleisin tapa on kuvata tasot 1, 3 ja 5 osaamisaluekohtaisesti. Yleisesti suositellaan, että arviointiasteikko olisi riittävän laaja esimerkiksi numeraalisesti asteikolla 0-5 tai 0-7. Riittävän laaja arviointiasteikko antaa
edellytykset arvioida perusosaamisen lisäksi myös huippuosaamista. Nollatasolla henkilöllä ei ole vielä tarvittavaa osaamista. Ykköstaso yleisesti
tarkoittaa myönteistä ja riittävää osaamista. (Hätönen, 2003, s.21-27; Kirjavainen & Laakso-Manninen, 2001, s.109).

2.3

Osaamisen arviointi ja kehittämissuunnitelmien laadinta
Arvioinnilla tarkoitetaan jonkin asian systemaattista arvon, ansion ja merkityksen määrittämistä. Arviointi kohteen suhteuttaminen muuhun arvioinnin kohteeseen erottaa arvioinnin muusta tutkimuksesta, seurannasta
ja tarkkailusta. (Anttila, 2007, s. 15). Arviointikriteeri on vertailuperuste,
mittari arvioitavan ilmiön ominaisuuden tason osoittamiseksi, erottelemiseksi tai määrittämiseksi. Taso voidaan kuvata joko numeraalisesti, sanallisesti tai molempia käyttäen. Arvioitua tasoa verrataan asetettuihin
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kriteereihin, jolloin voidaan tehdä johtopäätös kohteen arvosta, merkityksestä tai hyödystä. (Korkeakoski 2017, s.87-93). Yksi arvioinnin tarkoitus on laadun parantaminen. Laadulla saatetaan tarkoittaa eri asioita samasta aiheesta puhuttaessa. Ei ole olemassa vakioituja malleja korkean
laadun saavuttamiseen. Hyvää laatua ei siis välttämättä saavuteta, vaikka
siihen olisi olemassa hyvät edellytykset. (Korkeakoski, 2017, s.106).
Osaamisen hallinnan yksi osa-alue on osaamisen arviointi tai käytännöllisemmin kutsuttuna osaamiskartoitus. Osaamisen nykytilan kartoitus voidaan toteuttaa, kun on määritelty mitä osaamista tarvitaan. Nykyisin
osaamisen arviointi tapahtuu organisaatioissa pääsääntöisesti itsearviointeina ja kehityskeskusteluina. (Hätönen 2011, s.32). Arviointien perusteella esitetään usein kehitysehdotuksia, -suosituksia tai jopa kehittämisohjelmia. Nämä kannanontot eivät kuitenkaan ole varsinaisia arvioinnin
tuloksia. Arvioinnin olemassaolon perustana on päätöksenteon perusteltavuus. Asiantuntemus luo edellytyksen esittää vaihtoehtoja päätöksenteossa. (Korkeakoski, 2017, s.66). Pohjimmiltaan arviointi on kehittävää.
Arviointitoiminnassa kehittämisen näkökulma tulee esiin siten, että se luo
syvempää ymmärrystä tavoitteista, toimintaprosesseista ja toiminnan
vaikutuksista (Korkeakoski 2017, 85).
Arviointi voi olla formatiivista tai summatiivista. Formatiivinen arviointi
tehdään kehittämishankkeessa vaiheittain pitkin prosessin etenemistä ja
summatiivinen kokoavana päättöarviointina, jossa tarkastellaan kehittämishankkeen lopussa toteutuneita ja saavutettuja tuloksia. (Anttila, 2007,
s. 47). Oppimisen arvioinnissa formatiivisen arvioinnin tehtävänä on oppimista edistävä ja ohjaava tehtävä ja summatiivisen arvioinnin tehtävänä
puolestaan oppimisen todentaminen (Toivola, 2019, s. 9). Formaali arviointi tarkoittaa, että arvioinnissa käytetään kokeita ja lomakkeita, informaali arviointi tapahtuu ilman ennakkovalmisteluja vuorovaikutuksen
pohjalta. (Toivola, 2019, s.42-43).
”Arviointijärjestelmät ovat joko kriteeriperusteisia, suhteellisia tai näiden
sekamuotoja” (Ouakrim-Soivio 2015, s.59). Kriteeriperusteisessa arvioinnissa henkilön osaamista ei suhteuteta muihin arvioitaviin, vaan arviointi
tapahtuu sen perusteella, kuinka hyvin suoritus vastaa ennalta määriteltyjä kriteerejä. Kriteereihin perustuvan arvioinnin tavoite on luoda järjestelmä, jossa kuvataan, miten henkilö hallitsee etukäteen määriteltyjä
tieto- ja taitoalueita. Kriteeriperusteinen arviointi voidaan jakaa edelleen
määrälliseen ja laadulliseen kriteeriperusteiseen arviointiin. Määrällisessä
arvioinnissa henkilön suoritusta verrataan ennalta määriteltyyn, määrälliseen kriteeriin. Laadullisessa kriteeriperusteisessa arvioinnissa pyritään
selvittämään, mikä on osaamisen laatu ennalta sovittuun laadulliseen kriteeriin. Laadullisessa arviointikriteeriperusteisessa arvioinnissa aineisto
saadaan usein laadullisen tulkinnan mahdollistavista oppimistehtävistä,
havainnoista, keskusteluista, portfolioista tai itsearvioinneista. Arviointimenetelmät voivat vaihdella henkilön tarpeiden mukaan (Ouakrim-Soivio
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2015, s. 59-62). Pelastusopiston osaamisenkartoitushankkeessa pelastustoiminnan johtajien osaamista kartoitettiin sekä tieto-, että taitotestein.
Tämä osaamiskartoituksen muoto on ollut kriteeriperusteinen.
Arviointien tekemiseen liittyy kaikissa tilanteissa valintojen tekemistä. Arviointia määrittelevät viisi peruskysymystä, joihin joudutaan ottamaan
kantaa: mitä, miksi, miten, kuka ja milloin. Arviointiin liittyy monenlaista
asioiden puntarointia esimerkiksi siitä, asetettiinko tavoitteet oikein ja valittiinko arviointiin sopivat ja parhaat mahdolliset menetelmät. Arvioinnin
valintojen pohdiskelussa nousevat väistämättä esille myös eettiset kysymykset, koska arvioinnin kehittämisessä tarvitaan myös kysymyksiä ja valintoja siitä, millaista on hyvä, oikea ja vastuullinen arviointi. (Atjonen,
2007, s.13-22). Jerrold Coombesin (1992) mukaan arviointi on vähintään
neljästä syystä eettistä toimintaa. Arviointi:
 on tekemisissä ihmisten arvojen soveltamisen kanssa ja arvot voivat olla ristiriidassa keskenään
 palvelee mahdollisesti ristiriidassa olevia päämääriä, jotka syntyvät auttamisen ja arvostelun yhdistämisestä
 on tekemisissä vallankäytön kanssa
 liittyy vastuuseen ja tilivelvollisuuteen
(Atjonen 2007, s.28).
Päivystävien palomestareiden osaamiskartoitus toteutettiin, jotta saatiin
selville tämän hetkinen osaaminen ja miten sitä voidaan kehittää. Toimenpiteet, joilla arvioinnin tulokset selvitettiin, sisälsivät Pelastusopiston
osaamiskartoitushankkeen tieto- ja taitotestien lisäksi osaamisen arvioinnin toteutettuna 270-arviointina. Opinnäytetyön laadullisessa tutkimuksessa huomioitiin arvioinnin eettisyys. Tavoitteena oli mm. selvittää, miten paloesimiehet kokivat päivystävien palomestareiden osaamisen kullakin osa-alueella.
Arviointia voidaan tehdä myös ulkoisena arviointina. Ulkoisella arvioinnilla tarkoitetaan arvioitavan kohteen kannalta ulkopuolisen tahon tekemää arviointia. Selkeintä ulkopuolinen arviointi on silloin, kun arvioijat eivät ole osallistuneet arvioitavan toiminnan tavoitteiden laadintaan, ohjaukseen, prosesseihin tai resursointiin. Ulkopuolinen arviointi tuottaa
tietoa yleensä jo tapahtuneesta ja soveltuu suurten tietomassojen vuoksi
paremmin kansallisiin ja alueellisiin arviointihankkeisiin. (Korkeakoski,
2017, s.37-38). Ulkoisen arvioinnin vuorovaikutteisuus voi vaihdella riippumattomasta kokonaisvuorovaikutukselliseen arviointiin. Kokonaisvuorovaikutuksellisessa arvioinnissa sekä arvioija, että kohde ovat tiiviissä
vuorovaikutuksessa keskenään ja oppivat toisiltaan (Opintokeskus Sivis,
2019).
Ulkoista arviointia pelastustoiminnan johtamisen arvioimiseksi voitaisiin
helpoimmin käyttää hyödyntämällä pelastuslaitosten välistä yhteistyötä.
Tällöin arvioija olisi oman organisaation ulkopuolelta, mutta arvioijalla

9
olisi kuitenkin pelastusalan ja siihen liittyvän arviointitoiminnan edellyttämä asiantuntijuus. Myös Pelastusopiston opettamisen ja arvioimisen
asiantuntemusta ulkopuolisena arvioijana olisi mahdollista käyttää ainakin soveltuvin osin. Pelastusopiston osaamisen kartoitusta on joskus aikaisemmin hyödynnetty Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen päivystävien
palomestareiden osaamisen kehittämisessä. Ulkoinen arviointi vaatii kuitenkin aina tilaajaorganisaation tekemän määritelmätyön arviointikriteereistä, joten tässä tilanteessa sisäinen arviointi on paljon kustannustehokkaampaa ja toimintaympäristö huomioiden laadukkaampaa.
Seuraavissa kappaleissa on käsitelty tarkemmin varteenotettavimpia päivystävän palomestarin osaamisen arvioinnin muotoja.
2.3.1 Itsearviointi ja yhteistoiminta-arviointi
Itsearvioinnille tunnusomaisia piirteitä ovat itselle asetettujen tavoitteiden toteutumisen selvittäminen, omien toimien systemaattinen tarkastelu ja itse kerätty tieto kohdeilmiön nykytilasta. Vasta näiden tietojen
perusteella on mahdollista arvioida onnistumista eri mittarien avulla. Itsearviointi soveltuu yksilötason, mutta myös koulutuksen järjestäjän toiminnan arviointiin sekä lisäksi alasta riippumatta jokaisen toimijan onnistumisen ja epäonnistumisen syiden ja seurausten tarkasteluun. Itsearviointi perustuu laajojen tutkimusaineistojen sijaista hyvin usein henkilön
omaan käsitykseen siitä, mikä on hyvin ja mikä vaatii kehittämistä. Itsearviointiprosessit osallistavat arvioitavaa henkilöä. Tällöin luotettavuuteen,
puolueettomuuteen ja objektiivisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota.
(Korkeakoski, 2017, s.36-38).
Itsearviointi edellyttää kriittistä ajattelua ja valmiutta arvioida miten
osaamiselle määritellyt kriteerit täyttyvät omassa toiminnassa. Itsearviointiin vaikuttaa myös se, millaiset vaatimukset työntekijä on itselleen
asettanut työtehtävistä suoriutumiseksi ja työtehtävien edellyttämän
osaamisen saavuttamiseksi. Itsearviointiin vaikuttaa myös henkilön uskomukset omista voimavaroistaan. Itsearviointi on yksi käsitys henkilön
osaamisesta. Sitä voidaan täydentää muiden tekemillä arvioinneilla. Kenenkään yksin tekemä arvio ei ole oikein eikä väärin. Paras lopputulos
saadaan eri tahojen antamien arviointien yhdistelmästä. (Hätönen, 2003,
s.40-42)
Yhteistoiminta-arvioissa tai ns. 360-asteen palautteessa arvioidaan yksilön toimintatapoja, vuorovaikutustaitoja ja käyttäytymistä sekä annetaan
edellä mainituista palautetta. Jokainen tekee oman arvionsa ja lisäksi siihen osallistuvat henkilön esimies, välittömät alaiset, kollegat sekä muut
yhteistyökumppanit. Kaikki vastaavat samoihin, ennalta laadittuihin kysymyksiin. Arviointiasteikkona arvioinnissa käytetään huonosta erinomaiseen (1-5) jokaisen kysymyksen kohdalla. Oman osaamiskäsityksen lisäksi
muiden antama arvio ja palaute luovat lisäinformaatiota arvioitavan henkilön taidoista ja käyttäytymisestä. Henkilökohtainen palaute annetaan
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raportin ja yhteenvedon muodossa, joka jää palautteen saajan käyttöön.
(Lankinen ym., 2004, s. 80-81).
360-arviointi on menetelmä, joka on kehitetty palautteen keräämiseen,
arviointiin ja henkilöstön kehittämiseen. Kyseinen arviointimuoto on nykyisin yleistynyt. Syynä tähän ovat tiimityön lisääntyminen, asiantuntijoiden lisääntyminen sekä yleistä on siirtyminen organisaatioissa projekti- ja
matriisiorganisaatioihin, jolloin työtekijällä voi olla useita esimiehiä. Työn
monimutkaistuminen vaatii palautetta monelta taholta. Johdon halutessa
varmistaa kehittymisen muuttuvan työelämän vaatimuksiin, tarvitaan
kattava arviointijärjestelmä. Arvioinnilla on useampia nimityksiä sen mukaan, ketkä arviointiin osallistuvat (Kuva 9). (Hätönen, 2011, s.36-37).

Kuva 9. 360-arvioinnin eri toteutusvaihtoehdot (Hätönen, 2011, s.36).
Pelastusopiston osaamiskartoitushankkeen yhteydessä laadittiin arviointilomake pelastustoiminnan johtajalta vaadittavista taidoista. Arviointilomakkeella itsearvio osaamisesta tehdään asteikolla 1-5. Näitä numero arvoja ei ole yksityiskohtaisemmin kirjoitettu auki, joten arvioijalle ei selviä,
mitä kukin kohta käytännössä tarkoittaa. Osaamiskartoitushankkeen yhteydessä laadittu arviointilomake ei sellaisenaan ollut hyödynnettävissä
pelastuslaitoksen osaamisen arviointiin, koska osaamiskuvaukset olivat
liian yksityiskohtaisia ja osaamista oli sen perusteella vaikea arvioida.
2.3.2 Kehittävä arviointi
Kehittävää arviointia ei voida pitää varsinaisena arviointitoimintana. Kehittävässä arvioinnissa kerätty tieto on välittömästi käytettävissä kehittämistoimenpiteisiin. Arvioinnin ja käytännön vuorovaikutus voi olla jatku-
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vaa. Kehittävässä arvioinnissa osallistuminen on tärkeää, koska se on yksilöiden ja yhteisöjen oppimisprosessi. Onnistumista voidaan arvioida työn
eri vaiheissa. (Korkeakoski 2017, 98-99).
Kehittävän arvioinnin käyttöönotolla voi olla myönteisiä vaikutuksia myös
pelastustoiminnan johtajien osaamiseen. Pelastustoiminnan johtajien
koulutus ja osaaminen on ollut tähän asti melko huonosti dokumentoitua. Osaamisen seurannan tulisi olla tarkempaa, joten jonkinlaisen portfolion laadinnalla saattaisi olla positiivisia vaikutuksia osaamisen kehittymiseen.
Portfolion laadinnan prosesseihin voi kuulua mm. pohdintaa omista tavoitteista ja niiden saavuttamisesta, kuvauksen siitä miten tavoitteisiin on
pyritty ja miten tehtävässä on onnistuttu. Portfolio antaa eväitä yhteisen
arviointikeskustelun perustaksi. Portfoliolla useimmiten osoitetaan osaamisen kehittymistä. (Korkeakoski, 2017, s.101).

2.3.3 Kehittämissuunnitelmat – osaamisen vahvuudet ja kehittämisalueet
Edellisessä kappaleessa kerrottu osaamisen arviointi – osaamisen kartoitus kertoo osaamisen nykytilan. Se pelkistää sen, mihin osaamisella tällä
hetkellä kyetään. Kun osaaminen on arvioitu, tietoja voidaan hyödyntää
mm. kehittämissuunnitelmien laadinnassa ja kehittämisen toteutuksessa
(Hätönen, 2011, s.49). Suunnitelmallinen henkilöstön kehittäminen takaa
sen, että työntekijöillä on oikeita tietoja, taitoja ja valmiuksia tehdä sitä
työtä, mikä on tarkoituksenmukaisinta yksilön ja työyhteisön kannalta.
Kehityssuunnitelmat voivat olla työntekijä-, tiimi-, työyhteisö- tai työnantajakohtaisia. Kehityssuunnitelmat yleensä toteutuvat sitä paremmin,
mitä yksityiskohtaisempia ne ovat. Henkilökohtaiseen kehityssuunnitelmaan kirjataan esimerkiksi kehitettävät osaamisalueet tärkeysjärjestyksessä, kunkin osaamisalueen nykyosaaminen, kehittämisen tavoitteet,
menetelmät, aikataulu ja kehittymisen arviointi sekä seuranta. (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, 2015, s. 42). Kehittämissuunnitelma tulisi kuitenkin ensin laatia organisaatiotasolle. Siinä tarkastellaan nykyhetken lisäksi osaamistarpeita myös 2-3 vuoden aikajänteellä. Suunnitelmat eivät
voi kuitenkaan olla erillisiä vaan ne on kytkettävä toisiinsa suunnittelu- ja
kehityskeskustelujen avulla. (Sydänmaalakka, 2007, s.133). Viitalan (2013,
s.187) mukaan säännöllistä ja jatkuvaa osaamisen kehittämisen suunnittelua ja seurantaa tukee kehityskeskustelujärjestelmä.
Aikaisemmassa kappaleessa osaaminen ja oppiminen (2.1) käsittelin oppimiseen vaikuttavia tekijöitä. Käsittelemättä on vielä, missä yhteydessä
oppimisen tulisi mahdollisesti tapahtua. Myös tällä on vaikutusta kehittämissuunnitelmien laadintaan. Kanadalainen professori Allen Tough on
esittänyt jo 1960-luvulla sen suuntaisia ajatuksia, että ihminen omaksuu
vain 10% oppimistaan asioista muodollisessa koulutuksessa (esimerkiksi
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seminaarit ja valmennukset). 20% oppimisesta tapahtuu toisilta henkilöiltä esimerkiksi jakamalla kokemuksia tai seuraamalla toisen työtä. Jopa
70% oppimisesta tapahtuu itse työtä tekemällä eli tarttumalla haasteisiin
ja ratkaisemalla ongelmia. (Luoto, 2019). Oppimisen suhdeluvut eivät ole
kuitenkaan ehdottomia, vaan niitä sovelletaan tapauskohtaisesti oppijan
mukaan.
Yksi tunnetuimmista 70-20-10 mallin kehittäjistä, Charles Jennings kertoo
eri syitä, miksi organisaatioiden tulisi keskittyä 90% osuuden mahdollistamiseen:
 Maailma muuttuu niin nopeasti, että osaamistarpeissakin tarvitaan jatkuvaa oppimista. Ei voida jäädä odottamaan formaalin
koulutuksen tuottamaa tietoa. Formaali koulutus on väistämättä
liian hidasta nykyajan tarpeisiin.
 Oppiminen on prosessi ja niitä oppimisprosesseja tulee tukea sen
sijaan, että järjestetään yksittäisiä koulutustapahtumia.
 Suurin osa työssä tapahtuvasta oppimisesta tapahtuu työtä tekemällä ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
 Autonomia kasvattaa motivaatiota. Ihmiset oppivat paremmin,
kun ovat itse vastuussa omasta oppimisestaan.
 Informaali ja sosiaalinen oppiminen on kustannustehokkaampaa
ja vaikuttavampaa kuin formaali koulutus. (Jennings, 2019).
Edellä mainittua 70-20-10 mallia on ainakin sovellettu käytäntöön 70-2010 Opitaan yhdessä! – hankkeessa. Hanke on tuottanut julkaisun ”70-2010- Opitaan yhdessä – Opas meille kaikille oppimisesta työelämässä”. Oppaan keskiössä on mahdollisuus vaikuttaa oman oppimispolun ja oppimissuunnitelman rakentamiseen. Malli myös korostaa, että:




jokainen on vastuussa omasta oppimisestaan
jokainen esimies ohjaa ja tukee henkilöstönsä oppimista
jokainen esimies on esimerkkinä oppimismahdollisuuksien hyödyntämisessä
 kehittämispalveluiden asiantuntijat ovat oppimisagentteja ja luovat puitteita uudenlaiselle oppimiselle
(Keuda, Salpaus, Luksia ja Tampereen toinen aste, 2019b).

2.4

Osaamisen hankkiminen, kehittäminen ja hyödyntäminen
Osaamisen kehittäminen muodostuu niin yksilö- kuin ryhmätasolla tapahtuvasta osaamisen kehittämisen eri muodoista. Mezirowin mukaan reflektiivisyys on oppimisen edellytys (Poikela, 2005, s.22). ”Reflektio on aikaisemman tai hankitun kokemuksen havainnointia ja pohdintaa, jota oppija voi tehdä yksin, muiden oppijoiden ja ohjaajan kanssa.” (Poikela,
2005, s.24). Reflektointia tapahtuu aina sekä välittömässä toiminnassa
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(reflection in action) sekä toiminnasta hankittuun kokemukseen (reflection on action). Esimerkiksi jonkin taidon oppiminen tapahtuu sekä suorituksen aikaisen havainnoinnin, että jälkikäteen tapahtuvan analysoinnin
perusteella. Siten molemmat reflektiot ovat välttämättömiä osia päteväksi ammattilaiseksi kehittymisessä. (Poikela, 2005, s.24).

Kuva 4. Kokemuksellinen ja reflektiivinen oppiminen. (Poikela, 2005, s.
25).
Kokemuksellisen ja reflektiivisen oppimisen malli sopii myös työssäoppimiseen ja soveltuu selittämään myös oppimista pelkistetyimmässä muodossaan, eli oppimista yksilön työn kontekstissa. Tyypillisesti tietojen ja
taitojen käyttö on työntekijällä rutiininomaista, mutta toisinaan ongelmanratkaisutilanteissa työntekijä joutuu pohtimaan ongelmaa ja sen ratkaisutapaa (Kuva 4, konkreettinen kokemus). Silloin työntekijä havainnoi
ja pohtii menneitä ratkaisutapoja, hankkii ja ottaa vastaan palautetta
sekä analysoi, miten tilanteessa tulisi toimia. Hän siis reflektoi toimintaansa. Kokemuksen reflektointia seuraa tarvittaessa uuden tiedon hankkiminen esimerkiksi työtovereilta. Tavoitteena on pyrkimys löytää uusia
tapoja ymmärtää ja käsitteellistää olemassa oleva ongelma. Kun uusi
mahdollinen toimintatapa on ymmärretty, toimintamallia kokeillaan ja
testataan käytännössä (kuva 4, aktiivinen toiminta), mikä puolestaan
tuottaa uuden kokemuksen ja kokemuksellisen oppimisen sykli työssä jatkuu. (Poikela, 2005, s. 29). Edellä mainittu teoria pätee myös työyhteisön
oppimisessa, jolloin vain oppimisen konteksti vaihtuu. Ryhmä käsittelee
asioita yksilön sijaan yhdessä.
Osaaminen muodostuu sekä työntekijästä, että työssä vaadittavista ominaisuuksista. Henkilön osaamisen ja toiminnan taustalla vaikuttavia asioita on vaikea mitata ja kehittää, mutta ne vaikuttavat merkittävästi
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osaamiseen. Henkilöstön kehittämistä mietittäessä tulisikin pohtia, halutaanko kehittää henkilöstön tietoja ja taitoja vaiko syventyä enemmän
kokonaisvaltaiseen itsensä kehittämiseen. (Hätönen 2003, s.15).
Päivystävillä palomestareilla on pelastustoiminnan johtamiseen tarvittavat perustiedot ja -taidot. Vastavalmistuneilla palomestareilla on yleensä
tuoreemmat ja tarkemmat opit. Kokeneiden palomestareiden perustiedot ja -taidot saattavat olla vanhentuneita, mutta kokemus eri onnettomuustilanteista sekä erilaisista harjoituksista on tuottanut paljon reflektioon perustuvaa oppimista.
Henkilöstön kehittämisen muotoja voidaan ryhmitellä eri tavoin. Yksi
tapa ryhmitellä kehittämisen muotoja sen mukaisesti kuinka formaaleja
eli muodollisia tai epäformaaleja eli epämuodollisia ne ovat. Toinen ryhmittelytapa on jakaa kehittämistoimenpiteet sen mukaan, kehitetäänkö
niillä yksilön, ryhmän vai yhteisön osaamista. Näiden jaottelujen mukaisesti Viitala (2013, s. 192) on muodostanut eri kehittämisen muodoista
nelikenttäkuvion (kuva 4).

Kuva 5. Henkilöstön kehittämisen muotoja (Viitala 2013, s.192).
Asiantuntijan siirtyessä esimiestehtäviin hän voi tippua uuden opeteltavan asian edessä kompetenssikuoppaan. Uudella osaamisalueella työskentely vaatii toimimista epämukavuusalueella. Vaarana on jäädä kuopan
pohjalle ja selkeää esimiesasemaa ei saavuteta, jos halutaan työskennellä
tutulla ja turvallisella osaamisalueella. (Kupias, Peltola, Pirinen, 2014, s.
24). Päivystävillä palomestareilla pelastustoiminnan johtaminen on yksi
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osa muiden työtehtävien lisäksi. Kukaan ei siis tee päivystävän palomestarin työtä päätoimenaan. Myös organisaatiorakenteessa ylempänä olevat päivystävät päälliköt tekevät pelastustoiminnan johtamista muun
työn ohessa. Päivystävien palomestareiden sekä päivystävien päälliköiden
työ vaatii valtavasti osaamista. Näillä henkilöillä on useampia eri esimiehiä, joilla luultavasti on samanveroinen tai jopa heikompi osaaminen pelastustoiminnan johtamisesta. Tässä suhteessa esimiehinä toimivat ovat
pelastustoiminnan johtamisen kompetenssikuopassa. Osaamisen kehittämisen haasteena on myös muut työtehtävät ja ajankäyttö, esimerkiksi yhdeksän esimiestä kymmenestä kokee, ettei annettu työaika riitä työtehtävien hoitamiseen (Kupias ym. 2014, s. 25).
Henkilöstön kehittämisen käsitys ei kovin hyvin vastaa tämän päivän
osaamisen kehittämisen vaatimuksia ja luonnetta. Henkilöstön kehittämisen perinteinen näkökulma on ollut nähdä henkilöstö kehittämistoimenpiteiden kohteena, jota joku ulkopuolinen kehittää. Nykyaikaisempi ajattelumalli on, että jokainen on vastuussa omasta oppimisestaan ja organisaatioiden velvollisuutena on luoda oppimiselle suotuisat edellytykset ja
mahdollisuudet. (Viitala, 2013, s.189). Päivystävien palomestareiden
osaamisen kehittäminen on perustunut näihin päiviin saakka edellä mainittuun ulkopuolisen kehittäjän kehittämistoimenpiteisiin. Kehittämissuunnitelman laadinnassa tulee kiinnittää erityisesti huomiota oppimiselle suotuisten edellytysten luomiseen.
2.4.1 Yksilön osaamisen kehittäminen
Osaamista voidaan kehittää arkipäiväisessä työelämässä osana työtä tai
ainakin tiiviisti työhön kytkettynä. Tällöin oppiminen ja kehittyminen liittyvät aina vahvasti kokemukseen. Itsearviointi / reflektion hyödyntäminen on työhön kytkeytyvän oppisen perusta. (Viitala, 2005, s.261). Tietoja
ja taitoja on yleensä helppo kehittää. Osaamiseen vaikuttavat kuitenkin
henkilön yksilölliset ominaisuudet kuten luonteenpiirre sekä arvot ja
asenteet, joita on vaikeampi kehittää (Hätönen 2003, 17).
Kehityskeskustelun tarkoituksena on syventyä työhön laajemmin ja paremmin kuin jokapäiväisissä keskusteluissa. Kehityskeskustelussa tarkastellaan mennyttä ja tulevaa aikaa. Kehityskeskustelu on henkilökohtaisen
ohjauksen keino. (Viitala, 2005, s.267). Yleisesti kehityskeskustelujen tavoitteena on saada vastaus henkilön kehitys- ja uratarpeisiin. Työntekijällä on myös mahdollisuus vaikuttaa omaan tilanteeseensa ja tulevaisuuteensa. Lisäksi kehityskeskustelun tavoitteena on vuorovaikutuksen jatkuvuuden varmistaminen. (Lankinen, Miettinen & Sipola, 2004, s. 73). Parhaimmillaan kehityskeskustelut tukevat yksittäisten osaamisten kehittymistä, mutta myös ammatillista kasvua ja -kehittymistä. Osaamisen systemaattinen arviointi on hyvä aloittaa kehityskeskustelussa (Hätönen,
2003, s.43).
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Toistuvat kehityskeskustelut muodostavat prosessin, jonka etuja osaamisen kehittämisen näkökulmasta ovat henkilökohtaisuus, molemminpuoleinen palautteen antaminen, sekä kehityssuunnitelmien syntyminen keskustelujen pohjalta (Viitala, 2013, 187). Kehityskeskusteluissa on mukana
myös arviointia tilanteeseen sopeutettuna. Parhaimmillaan se luo työntekijästä monipuolisen kuvan suhteessa tavoitteisiin ja vahvistaa pyrkimyksiä rakentaa niiden saavuttamiselle edellytyksiä. (Korkeakoski, 2017,
s.103).
Valpola (2000, s.13-17) näkee, että kehityskeskusteluilla on viisi eri kehitystrendiä. Kehityskeskustelu ei ole enää vain esimiehen vapaaehtoisuuteen perustuva työkalu, vaan kehityskeskustelut liitetään osaksi johtamisjärjestelmää, jolla varmistetaan jokaisen kanssa niin tavoitteiden sopiminen ja niiden arviointi, kuin kehittymistarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden keskustelu. Toinen trendi koskee kehityskeskustelujen arvioinnin
monipuolistumista. Tavoitteiden mitattavuuteen panostetaan paljon ja
tietoa haetaan joka suunnasta esimerkiksi niin sanotun 360-palautteen
avulla. Kolmas trendi on kehittää kehityskeskustelua myös ihmisen kehittymisen avuksi. Kehittymiseen keskittyvässä keskustelussa varataan aikaa
keskustella ja hakea kehittymisratkaisuja. (Vapola, 2000, s.13-17).
Kehityskeskustelut kuuluvat Hämeenlinnan kaupungin johtamiskulttuuriin. Jokaisen virkavastuullisen esimiehen tehtävänä on pitää kehityskeskustelu alaistensa kanssa. Kaikilla pelastustoiminnan johtamiseen osallistuvilla henkilöillä ei ole samaa virkavastuullista esimiestä, jonka kanssa
käydä kehityskeskustelut. Kokemukseni mukaan aikaisemmissa kehityskeskusteluissa ei ole millään tavalla nostettu esiin pelastustoiminnan johtamisen osaamista. Tarpeellista kuitenkin olisi ottaa myös tämän osa-alueen osaaminen osaksi kehityskeskusteluja. Korkeakosken (2017, s.103)
mukaan kehityskeskusteluja voi käydä myös niiden henkilöiden toimesta,
joilla on toistuvaa merkitystä työntekijälle. Luonnollisinta olisikin, että pelastustoiminnan johtamisesta vastaava palopäällikkö kävisi kehityskeskustelut kaikkien päivystävien palomestarien kanssa pelastustoiminnan johtamiseen liittyen.
Vertaisopetuksessa ja –tutoroinnissa on kyseessä luonnollinen sosiaalinen ihmissuhde. Vertaisoppiminen sopii sujuvuuden lisäämiseen sekä tietojen ja taitojen arvioinnin harjoittelun edistämiseen ja menetelmää käytetään lähinnä täydentämään toisia opetusmenetelmiä. (Mitchell, 2018,
s.73). Monessa organisaatiossa on huomattu, kuinka hyödyllisiä vertaisoppimisen erilaiset tilaisuudet ovat. Niitä voivat esimerkiksi olla erilaisten tietoiskujen tai jonkun casen läpikäynti. (Huttunen, 2018, s.245).
Vertaisoppimista on pelastustoimessa hyödynnetty ainakin onnettomuuksista oppimisessa. Yleistä, mutta ei mitenkään säännönmukaista on,
että ainakin haastavimmat ja poikkeukselliset onnettomuustilanteet käydään jälkikäteen läpi tavoitteena ottaa niistä oppia ja jakaa tietoa muille.
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Tutor on yleensä jonkin tietyn alueen erikoisosaaja. Hänen odotetaan
neuvovan ja tukevan muita jossakin selvästi rajatussa tehtävässä tai tehtäväalueella. Kun tutor selkeästi nimetään, kaikilla on sen jälkeen tiedossa keneltä voi asiassa kysyä apua. Organisaatioiden kannalta tämä
menettely vahvistaa kustannustehokkaasti koko työyhteisön osaamista.
(Viitala, 2013, s.197.). Tutorista voidaan myös käyttää nimitystä neuvoja.
Tutoroitavan kohteen oppimisen karttuessa myös tutorina toimiminen on
erityistehtävä, joka kehittää tutorin itsensä valmiuksia. (Viitala, 2005,
s.266-267). Pelastuslaitoksissa luultavasti uuden henkilön perehdyttämisajan jälkeen siirrytään joko tiedostettuun tai tiedostamattomaan tutorointiin, jota tekee yleensä uuden työntekijän oma esimies ja tarvittaessa
myös kokeneemmat kollegat. Tutorointia voisi käyttää soveltavasti myös
pelastustoiminnan johtajien osaamisen kehittämiseen varsinkin vastuualueiden mukaan. esim. viestintätekniikassa. Oman haasteensa tutorointiin tuovat vähäiset yhteiset työpäivät päivystävillä palomestareilla.
Valmennuksen ja mentoroinnin menetelmiä voidaan käyttää sekä tiimien
että henkilökohtaisen tiedon ja taidon osaamisen siirtämiseen ja kehittämiseen. Valmentaminen on yksi osa esimiestyötä. Valmentamisessa esimiehet osaavat valmentaa muita suoriutumaan tehtävissään. He siirtävät
hyviä esimerkkejä ja omia kokemuksia muiden käyttöön. Valmentajan
päätehtäviin kuuluvat tavoitteiden asettaminen, tulosten ja suoritusten
arviointi ja palautteiden antaminen tiimin jäsenille. (Lankinen, P. ym.,
2004, s. 84-90).
Mentorointia käytetään yleensä tiedon siirtämisessä vanhoilta työntekijöiltä nuorille. Mentorointi on oppimisprosessi, joka perustuu avoimeen
ja luottamukselliseen keskusteluun. Toiminta keskittyy ensisijaisesti mentorin näkemyksien, kokemuksien ja osaamisen siirtämiseen nuoremmalle
henkilölle. Mentorointi eroaa valmennuksesta siten, ettei siinä ole henkilöiden välillä esimiessuhdetta eikä erityisiä tulostavoitteita vaan mentoroinnissa voidaan keskittyä oppimiseen. (Lankinen, P. ym., 2004, s. 9399). Koska päivystävän palomestarin työtehtäviä tekevät useat henkilöt ei
pelastustoiminnan johtamisen osaamisen kehittämisessä ole tarvetta
henkilökohtaiselle mentorille, vaan parhaiten tiedot ja taidot siirtyvät
hyödyntäen kaikkien kesken vertaisoppimista hyödyntämällä.
Työn varjostamisessa kaksi eri paikassa työskentelevää saman alan työntekijää varjostaa, eli seuraa ja havainnoi kumpikin vuorollaan toisen työskentelyä esimerkiksi muutaman päivän ajan. Työn varjostamisen on tarkoitus toimia vastavuoroisuusperiaatteella, eli molemmat toimivat sekä
vierailevana, että vastaanottavana osapuolena. Työn varjostamisessa
kohteena on arkinen ja tavanomainen työskentely. Tämä mahdollistaa
hyvien käytäntöjen levittämisen ja työyhteisöjen välisen yhteistyön lisäämisen. Irrottautuminen omasta työstä mahdollistaa sen kriittisen tarkastelun ja erilaisten toimintavaihtoehtojen tarkastelemisen. (eOsmo, 2011).
Työn varjostamisen luomat mahdollisuudet on syytä huomioida osaami-
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sen kehittämissuunnitelmia laatiessa. Erityistä hyötyä työn varjostamisesta voisi olla, jos työn varjostaminen järjestettäisiin päivystäville palomestareille kahden eri pelastuslaitoksen välillä.
Teknologian kehittyminen on tuonut mukanaan myös uusia mahdollisuuksia henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Tietoa voidaan jakaa ja yhteyttä pitää mm. keskustelufoorumeilla, erilaisten sovellusten kautta,
verkko-oppimisalustoilla sekä erilaisilla simulaatioilla (Viitala, 2005,
s.275). Nämä mahdollisuudet on hyödynnettävä myös pelastustoimen
osaamisen kehittämisessä. Nyt pelastustoiminnan johtamisessa tarvittavat tiedot ovat lähinnä ohjeina tallennettu verkkoalustalle. Osaamisen
hallinnassa tulisi kuitenkin hyödyntää myös oppimisalustoja erilaisten
koulutusten ja harjoitusten toteuttamiseksi.

2.4.2 Ryhmätason osaamisen kehittämisen muodot
Edellisessä kappaleessa käsiteltiin lyhyesti vertaisoppimista, eli toisilta
oppimista. Kun osallistujia on enemmän, voidaan laajemmassa mittakaavassa puhua yhteistoiminnasta tai tiimioppimisesta. Kuten yksilön osaamisen kehittymisessä, myös tiimitasolla osaamisen kehittymistä tapahtuu
työnteon yhteydessä erikseen sitä tiedostamatta. Kupiaan & Peltolan
(2019, s. 135) mukaan nykyään kiinnitetään hämmästyttävän vähän huomiota siihen, miten asioita kehitetään työyhteisöissä ja miten yhdessä kehitytään, miten syntyneet ideat jaetaan ja miten niitä kehitetään yhteistuumin.
Hätönen (2011, s.58) kuvaa (kuva 6) osaamisen kehittämisen vaihtoehdoiksi yhteistoimintatasoilla ryhmätyöskentelyn, tiimityön ja työparityöskentelyn. Palaverit ovat myös yksi ryhmätason oppimistilanne. Niissä
henkilön tietämystä voidaan parantaa tai muokata mm. saamalla uutta
tietoa, täydentämällä tietorakenteita ja ajatusmalleja. Lisäksi palaverit kehittävät vuorovaikutustaitoja. Palaverin hyödyllisyys osaamisen kehittämisen kannalta riippuu täysin siitä, miten palaveri on järjestetty. Huonoimmillaan ne ovat esimiehen yksinpuheluun perustuvia informaatiotilaisuuksia. Tärkein anti palavereissa olisi ehdottomasti ihmisten välinen
vuorovaikutus (Viitala, 2005, s.278-279).

19

Kuva 6. Erilaisia osaamisen kehittämisen vaihtoehtoja. (Hätönen 2011, s.
58).
Tiimeillä tai työryhmillä on usein jokin selkeä yhteinen päämäärä tai tavoite, jonka saavuttamiseksi tiimi työskentelee usein melko autonomisesti. Tiimi voi toimia osaamisen kehittämisen paikkana jäsenelleen. (Viitala, 2005, s.208). Pelastustoiminnan johtamisen osaamisen kehittämisessä tiimi- tai työryhmätyöskentelystä ei olisi merkittävää hyötyä. Työryhmätyöskentelyllä pitäisi olla selkeä tavoite ja sellaista on tässä yhteydessä hankala asettaa. Vaikka olisikin mahdollista, on vaikeaa asettaa tavoitetta niin, että kehittyminen kohdentuisi suoraan pelastustoiminnan
johtamiseen.
Pelastuslaitoksessamme on käytössä kerran kuukaudessa järjestettävä
päällystöpäivä. Päällystöpäivillä on ajoittain myös pelastustoiminnan johtamisen kehittämiseen kohdentuvaa informaatiota ja joskus myös keskustelevaa koulutusta. Palaverit olisivat yksi varteenotettava osaamisen kehittämisen muoto myös pelastustoiminnan johtajien osaamisen kehittämisessä.
2.4.3 Opiskelu ja koulutus
Koulutus on yksi vaihtoehto vastata osaamisen kehittämisen tarpeisiin.
Koulutukseksi voidaan lukea kaikki toiminta, joka tapahtuu erillään työstä
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ja joku toinen on mahdollistanut oppimisen. Koulutus voi pituudeltaan
olla muutamista tunneista aina vuosiakin kestävää, tutkintoon johtavaa
koulutusta. Kouluttajina voivat toimia yrityksen omat kouluttajat tai ulkopuoliset henkilöt. Lyhytkestoiset koulutukset ovat lähinnä tietojen- ja taitojen päivittämiseen, jota työntekijät tarvitsevat työssään. Pitkäkestoiset
koulutukset tähtäävät ammattitaidon laajempaan kehittymiseen ja osaamisen syventämiseen. Yksittäiset lyhytkestoiset koulutukset soveltuvat
parhaiten yksinkertaisten rutiiniasioiden päivittämiseen etenkin silloin,
kun asia vaatii soveltamisen tai harjoittelun tarvetta. (Viitala, 2005,
s.271).
Koulutustarve voi pohjautua kahteen eri ajattelutapaan. Yksi tapa määritellä koulutusta on arvioida toivottujen valmiuksien ja nykyisten valmiuksien ero. Toisessa koulutustarpeen määrittelytavassa keskitytään edelleen kehittämään niitä ominaisuuksia ja osaamista, jotka jo ovat kehittyneitä. Ensimmäistä koulutustarpeiden määrittelytapaa kutsutaan vähennyslaskuajattelutavaksi ja jälkimmäistä kasvuvoima-ajatteluksi. (Viitala,
2005, s.272). Pelastuslaitoksen koulutustarpeen arvioinnissa on kyse
yleensä koulutustarpeen vähennyslaskuajattelutavan käyttämisestä.
Työn ulkopuolisen osaamisen kehittämisen muotoja ovat esimerkiksi lukeminen ja itseopiskelu, kongressit, seminaarit, luennot, opintopiirit,
osallistuminen ammatillisiin järjestöihin, opettaminen oppilaitoksissa ja
yrityksissä sekä ammatilliset tutkinnot. (Kamensky, 2015, s.186). Vaikka
henkilöstökoulutus tapahtuukin yleensä työstä erillään, luetaan se kuitenkin yleensä työajaksi. Henkilöstökoulutus perinteisessä muodossaan on
parhaimmillaan tietojen välittämisessä. Rankin (1999, s.104) mukaan tärkeää on seurata ja arvioida koulutuksen vaikuttavuutta, joka jo sinällään
antaa henkilöstölle viestin siitä, että koulutuksella todella pyritään käyttäytymisen muutokseen ja työn tulosten parantamiseen. Koulutuksen vaikuttavuutta voidaan arvioida neljällä eri tasolla, joita ovat koulutuksen
onnistuminen, oppimistulos, opitun siirtyminen käytäntöön ja vaikutus
tulokseen. (Ranki, 1999, s. 100-104).
Kupias ym. (2014, s.104-105) mukaan koulutukset ja valmennuksien opit
eivät itsestään muutu osaamiseksi työssä. Kyse on siitä, että jonkun tulee
olla kiinnostunut työntekijän uusista tiedoista ja taidoista, jotta hän pääsee niitä hyödyntämään. Muutoin opittu tieto tai taito voi unohtua kokonaan. Tärkeintä onkin, että koulutukselle on selvästi määritelty tavoite,
sillä esimiehen tulee kyetä vastaamaan koulutukselle asetettuihin vaatimuksiin. (Kupias ym, 2014, s.104-105).
Koulutuksessa opetusmenetelmät voivat huomattavastikin vaihdella.
Koulutettava voi olla passiivinen tiedon vastaanottaja tai toisaalta aktiivinen tiedon tuottaja. Ulkopuolisilla koulutuksilla voi olla joskus merkittäväkin hyöty, kun koulutuksessa olijat saavat kuulla ja vaihtaa kokemuksia
ulkopuolisten kollegojen kanssa. (Viitala, 2013, s. 199).
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Työpaikan ulkopuolella tapahtuvaa koulutusta on kuitenkin hankala organisoida ja se on kallista. Ulkopuolinen koulutus on usein myös hidas menetelmä riittävään osaamisen kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Työn ulkopuolella toteutettavia ja yksilötason osaamisen kehittämisen muotoja ovat esimerkiksi koulutus ja omaehtoinen opiskelu.
(Viitala, 2005, s.271). Koulutus on yksittäinen tapa kehittää pelastustoiminnan johtamisen osaamista. Erityisesti se tulee kysymykseen silloin,
kun toimintamalleihin tai työmenetelmiin tulee muutoksia.
Itseohjautuvaa oppimista voidaan kutsua myös omaehtoiseksi oppimiseksi. Se tapahtuu omalla ajalla silloin, kun itselle sopii. Omaehtoisen
oppimisen etuina on yksilön tarpeiden huomioiminen sisällön suhteen.
Omaehtoinen oppiminen tarkoittaa yksinkertaisuudessaan henkilökohtaista, esimerkiksi kirjallisuuden, verkkosovellutusten tai videoiden avulla
tapahtuvaa kehittymistä (Viitala, 2005, s.274). Päivystävillä palomestareilla omaehtoinen oppiminen on varmasti kaikilla käytössä. Yksilöiden ja
tehtäväkuvausten välillä on paljon eroja siinä, kuinka paljon aikaa itseohjautuvaan oppimiseen käytetään tai paljonko aikaa ylipäätään on käytettävissä. Erilaisten pelastustoiminnan ohjeiden itsenäinen kertaaminen luo
perustan pelastustoiminnan johtamiseen ja yhteisten toimintamallien
käytölle.
Omaehtoisella opiskelulla voidaan myös tarkoittaa johonkin koulutukseen
tai tutkintoon johtavaa opiskelua. Tällöin opiskelu tapahtuu yleensä palkattomasti joko kokonaan omalla ajalla tai työn ohessa, mutta irrallaan
varsinaisesta työstä. (Viitala, 2005, s.274-275). Omaehtoinen opiskelu lisää yksittäisen henkilön osaamista, mutta organisaation velvollisuudeksi
jää huolehtia siitä, että henkilön uusi osaaminen otetaan myös käyttöön.
Pelastustoiminnan johtamisen osaamisen kehittymistä ei kuitenkaan
voida toteuttaa omaehtoisella opiskelulla, muuten kuin siinä tilanteessa,
että työntekijällä on jokin vanha tutkinto ja hän opiskelee uuden koulutusjärjestelmän mukaisen tutkinnon ja näin ollen saa oppia ja harjoitusta
viimeisimmistä pelastustoiminnan johtamisen opeista.
Pelastustoiminnan johtamisen osaamisen kehittämisessä tärkeimpänä yksittäisenä osaamisen kehittämisen apuvälineenä voidaan pitää erilaisia
onnettomuustilanteiden virtuaalisia simulaatioita, joiden avulla pelastustoiminnan johtamista harjoitellaan. Tunnetuimpia onnettomuussimulaatio ohjelmistoja ovat pelastusopistonkin käytössä olevat XVRjohtamissimulaattori sekä siellä aikaisemmin opetuskäytössä ollut Firestudio-simulaattori (Pelastusopisto, 2019a). Simulaatioavusteisella koulutuksella voidaan lisätä koulutusmotivaatiota. Simulaatioharjoituksia voidaan järjestää myös verkottoituneena. Harjoituksissa keskitytään pelastustoiminnan johtajien sekä muun esikuntahenkilöstön yhteistoiminnan
tehostamiseen. (Pelastusopisto, 2019b)
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Moodle-alustaisena oppimisympäristönä Pelastusopisto on toteuttanut
niin sanotun Koulumaali-oppimisalustan, jossa on Pelastusopiston tuottamia koulutuspaketteja ja jonne pelastuslaitokset voivat itse lisätä opiskelu- ja harjoitusmateriaalia. Tämä tulee varmasti olemaan yksi suuntaus,
johon pelastuslaitoksissa tullaan entistä enemmän panostamaan. Sen
etuina ovat työntekijöiden ajankäytön joustavuus ja tehtyjen suoritusten
seurattavuus. Oppimisalustalle voidaan tuottaa koulutusmateriaalia,
jonka jälkeen osaaminen on mahdollista varmistaa erilaisin kokein.
Pelastustoimintaan osallistuville on yleensä opetettu toiminnassa tarvittavat tiedot ja taidot. Työssä näitä taitoja tarvitaan kuitenkin harvakseltaan ja jos niitä ei päästä käyttämään, saattavat ne helposti unohtua. Kertaamisen ja harjoittelun tarkoituksena on varmistaa, että taidot ja käsitteet ovat helposti saatavilla osallistujien primaarimuistissa tai säiliömuistissa. Kertaus ja harjoittelu menetelmänä perustuu jo vuonna 1885 tehtyyn aikavälitutkimukseen, jossa tutkittiin verbaalia muistia. Lyhyesti todettuna, säiliömuisti paranee, kun oppimistapahtumien välillä on kulunut
aikaa sen sijaan, että ne kasaantuisivat sarjana välittömästi. (Mitchell,
2018, s.169-170). Sotilaspedagogiikassa puhutaan samaan teemaan liittyen harjoittavasta opetuksesta. Se tarkoittaa, että koulutettavat saatetaan työskentelemään suoritusten oppimiseksi ja kehittämiseksi kohti automaatiotasoa sekä selviämään yhä monimutkaisemmissa tilanteissa.
Harjoittava opetus sotilaspedagogiikassa on useimmiten opittujen tietojen ja taitojen kertaamista sekä soveltamista uudessa ympäristössä (Puolustusvoimien koulutuksen kehittämiskeskus, 1998, s. 52). Puolustusvoimien harjoitukset jaetaan joko osallistujien mukaan yksilö- tai joukkoharjoituksiin tai toisaalta harjoitukset voidaan jakaa sen luonteen mukaan
perus- tai soveltavaan harjoitteluun. Perusharjoituksen tarkoituksena on
oppia tiettyjen suoritusten tekeminen oikein, tarkoituksenmukaisesti ja
tottumuksenomaisesti. Soveltavissa harjoituksissa puolestaan opitaan kokonaistoimintaa ja sen muuntelemista erilaisten tilanteiden ja ympäristöjen luomien vaatimusten mukaan. (Puolustusvoimien koulutuksen kehittämiskeskus, 1998, s.69-71).
Osaamisen kehittämisen suunnittelun yhteydessä on hyvä pohtia edellä
mainittua harjoituksien jaottelua. Esimerkiksi oppimisalustat mahdollistavat yksilö- ja perusharjoituksien tekemisen ajasta ja paikasta riippumatta,
kun taas soveltavat ja joukkoharjoitukset tulee suunnitella yleensä aikaan
ja paikkaan sidotusti.
2.5. Osaamisen hallinnan onnistumiseen vaikuttavat tekijät
Työmotivaatioon ja sitä kautta osaamiseen, työtyytyväisyyteen ja työn tuloksiin vaikuttaa työilmapiiri. Ilmapiiri muodostuu ihmisten käsityksistä
siitä, millaista organisaatiossa on työskennellä. Ilmapiirin luomiseen vaikuttavat hyvin paljon työpaikan sosiaaliset suhteet ja varsinkin johtaminen (Viitala, 2013, s. 18). Ilmapiirin lisäksi osaamisen kehittämiseen vai-
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kuttaa organisaatiokulttuuri. Organisaatiokulttuuri viestii ja tekee näkyväksi sen, kuinka paljon osaamista organisaatiossa arvostetaan. Oppimista tukeva organisaatiokulttuuri ilmenee esimerkiksi johdon roolista
olla tukija, kannustaja ja mahdollistaja. (eOsmo, 2019).
Osaamisen kehittäminen on jatkuvaa (esimies)työtä. Arjessa normaalien
toimintojen ylläpitäminenkin vaatii osaamisen kehittämistä. Esimerkiksi
uuden esimiehen pitää paneutua jo aikaisessa vaiheessa mm. kehityskeskustelujen, kehittämissuunnitelmien, koulutuksen ohjaamisen ja työssäoppimisen maailmaan. Jos näistä ei huolehdita, osaamistaso romahtaa
nopeasti. (Kupias, ym. 2014, s.78). Rankin (1999, s. 87) mukaan kehittymisen esteiksi mainitaan usein kiire tai mahdollisuuksien vähäisyys, mutta
todellisuudessa syynä saattaa olla motivaation puuttuminen. Tärkein motivaatiotekijä työntekijälle on, että hän pystyy edistymään merkityksellisessä työssä. Muita tekijöitä ovat tunnustus, kannusteet, ihmisten tuki ja
selkeät tavoitteet. Kamensky kuvaa (kuva 7) sisäisen työelämän kolme
avainvaikuttajaa: Edistymisen periaate, katalyytit ja ravinteet. (Kamensky,
2015, s.165-167.)
Nykykäsityksen mukaan ihminen tuottaa itse oman motivaationsa, minkä
vuoksi huomio tulee kiinnittää oppimisympäristön muodostamiseen (Toivola, Peura & Humaloja, 2017, s. 35).

Kuva 7. Sisäisen työelämän kolme avainvaikuttajaa. (Kamensky 2015,
s.167).
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Arviointi kehittämisen aikana
Vaikka osaamisen hallinnan kokonaisprosessissa henkilöstön osaamista
kartoitetaan kulloinkin tilanteeseen sopivan arvioinnin avulla, se ei vielä
riitä. Itse osaamisenhallinta tai osaamisen kehittäminen tulee olla jatkuvan arvioinnin kohteena. Arviointia reaktioista ja oppimisesta tehdään
yleensä kehittämisen aikana. Kehittämisen jälkeen työpaikalla arviointia
tehdään toiminnan muuttumisesta, tuloksista ja vaikutuksista. Reaktioiden arviointi on asiakastyytyväisyyden selvittämistä. Oppimisen arvioinnin tarkoitus on tuottaa tietoa oppimisen edistämiseksi ja ohjaamista varten sekä toiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on myös osoittaa oppimistulokset kokeiden tai todistusten avulla. Toiminnan muuttumisen arvioinnilla selvitetään kehittämisen jälkeen, miten kehittäminen on muuttanut osallistujien toimintaa ja työsuorituksia työpaikalla. Tulosten ja vaikutusten arvioinnissa selvitetään vaikutukset organisaation toimintaan. Arvioinnissa voidaan hyödyntää erikseen laadittuja arviointivälineitä ja
muutoinkin käytössä olevia arviointeja, kuten työhyvinvointimittauksia.
(Hätönen, 2013, s.70). Kehittämisen arviointi voidaan jakaa neljään tasoon sen mukaisesti missä vaiheessa arviointia tehdään (kuva 8).

Kuva 8. Kehittämisen arvioinnin tasot Kikpatrikickia 1998 mukaillen. (Hätönen, 2013, s. 61).

2.5

Tutkimuksen luotettavuuden arviointi
Tieteellisen työn luotettavuutta arvioidaan tarkastelemalla kahta pääkäsitettä, jotka ovat reliabiliteetti ja validiteetti. Reliabiliteetilla tarkoitetaan
tutkimustulosten pysyvyyttä. Käytännönläheisemmin asian voi kuvata
niin, että jos sama tutkimus toistetaan, saadaanko aikaiseksi samat tulokset. Validiteetti tarkoittaa sitä, että tutkitaan oikeita asioita. Luotettavuustarkastelun avulla arvioidaan, onko tutkimusprosessin eri vaiheissa
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tehty oikeita ja perusteltuja ratkaisuja. Tutkimusprosessi on altis virheille. Virheet voivat tulla joko tutkijasta tai tutkittavista/aineistosta. Virheet voivat olla tietoisia tai tiedostamattomia. Tutkimustilanne ja tutkija
vaikuttavat aina tutkittaviin. Tämä ongelma koskee varsinkin laadullista
tutkimusta, kun tutkija on tutkittavan kanssa vuorovaikutuksessa. Tiedonkeruussakin voi olla virhelähteitä. Tulkintavirhe voi syntyä, kun tutkija
tarkastelee ympäristöään aina oman viitekehyksensä kautta. Tutkijalla ja
tutkittavalla voi olla erilainen käsitys käsiteltävästä asiasta. (Kananen,
2015, s.338-343).
Määrällisen tutkimuksen sisältövaliditeettiin kuuluu rakenne- ja käsitevaliditeetti. Määrällisessä tutkimuksessa käsitteitä tarvitaan mittareiden
laadinnassa ja mittaamisessa. Konkreettisten asioiden eksakti määrittely
ei ole aina yksinkertaista, mutta vielä vaikeampaa käsitteen määrittely on
abstrakteja asioita määritellessä (esim. osaaminen). Sisältövaliditeetti
mittaa mittarin oikeaa kohdistumista ilmiöön, jolloin tutkijan tulee pystyä
näyttämään esittämänsä väitteet oikeiksi ja perustelemaan ratkaisunsa.
Ulkoinen validiteetti liittyy tulosten yleistettävyyteen ja tarkoittaa sitä,
kuinka hyvin tutkimuksen tulokset pitävät paikkansa käytännössä ja populaatiossa. (Kananen, 2015, s.345-347).
Laadullisen tutkimuksen luotettavuustarkastelu eroaa määrällisen tutkimuksen tarkastelusta. Reliabiliteetti- ja validiteettikäsitteitä ei voida sellaisenaan soveltaa kvalitatiiviseen tutkimukseen. Laadullisen tutkimuksen
luotettavuuskäsitteistö vaihtelee lähteestä riippuen, mutta asiasisältö ei
tästä huolimatta itsessään muutu. Luotettavuuden lähtökohtana on riittävän tarkka dokumentaatio. Kerätyn aineiston pohjalta myös muiden pitäisi tulla samaan lopputulokseen. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan
arvioida myös sen perusteella, onko tutkimustulokset johdettu oikein aineistosta. (Kananen, 2015, s.352-353).
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkentaa triangulaation
avulla, jolla tarkoitetaan tutkimusmenetelmien yhteiskäyttöä. Triangulaatio jaetaan yleisesti neljään päätyyppiin. Kuvaan niistä kaksi tässä tutkimuksessa käytettyä triangulaation tyyppiä, jotka ovat tutkimusaineistoon
liittyvä sekä metodinen triangulaatio. Tutkimusaineistoon liittyvä triangulaatio tarkoittaa sitä, että tietoa kerätään monelta eri tiedonantajaryhmältä. Metodisella triangulaatiolla puolestaan tarkoitetaan useiden metodien käyttöä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s.143-145).

3
3.1

PELASTUSTOIMI JA KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS
Pelastustoimen järjestäminen
Pelastustoimen järjestäminen on määritelty pelastuslaissa. Pelastuslain
(379/2011) mukaan kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa
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pelastustoimen alueilla (alueen pelastustoimi). Kanta-Hämeen pelastuslaitos on yksi maamme alueellisesta pelastuslaitoksesta. Sen muodostavat 11 kuntaa: Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Loppi, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä (Kanta-Hämeen pelastuslaitos,
2019). Pelastuslaki määrittelee pelastuslaitoksen tehtävät; sen mukaan
pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä (Pelastuslaki 379/2011 §27).
Pelastuslain (379/2011) 32§:n mukaan pelastustoimintaan kuuluu:
1) hälytysten vastaanottaminen
2) väestön varoittaminen
3) uhkaavan onnettomuuden torjuminen
4) onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön
ja omaisuuden suojaaminen ja pelastaminen
5) tulipalojen sammuttaminen ja vahinkojen rajoittaminen
6) 1-5 kohdassa mainittuihin tehtäviin liittyvät johtamis-, viestintä-,
huolto- ja muut tukitoiminnat.
Pelastuslaitos vastaa pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta, kun tulipalo, muu onnettomuus tai niiden uhka vaatii kiireellisiä
toimenpiteitä ihmisen hengen tai terveyden, omaisuuden tai ympäristön
suojaamiseksi tai pelastamiseksi eivätkä toimenpiteet ole onnettomuuden tai sen uhan kohteeksi joutuneen omin toimin hoidettavissa tai kuulu
muun viranomaisen tai organisaation hoidettavaksi. (Pelastuslaki
379/2011 §32).
Pelastustoiminta on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan
hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja
että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan
suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Olosuhteiden vaatiessa tehtävät on
asetettava tärkeysjärjestykseen (Pelastuslaki 379/2011 §28).
Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaan tehokas
pelastustoiminta edellyttää toimivaa johtamisjärjestelmää. Pelastuslaitoksen johtamisjärjestelmä tulee suunnitella siten, että sen avulla pystytään selviytymään pelastustoiminnan johtamisesta kaikissa turvallisuustilanteissa. Johtamisjärjestelmästä tulee selvitä muodostelmien johtamisen
rakentuminen. (Sisäministeriö, 2012, s. 10).
Pelastuslaki määrittelee, että pelastustoimintaa johtaa pelastusviranomainen (Pelastuslaki 379/2011 §34). Pelastustoiminnan muodostelmia
ovat yksikkö, pelastusryhmä, pelastusjoukkue, pelastuskomppania ja pelastusyhtymä. Pelastustoiminnan muodostelmalla tulee aina olla johtaja
(Sisäministeriö, 2012, s.4). Pelastustoiminnan johtajaan liittyviä käsitteitä
on useita. Pelastustoiminnan johtaja on yhden tai useamman pelastusmuodostelman tilanteenaikainen johtaja. Päivystävä palomestari on alueen pelastustoimen päällystöviranhaltija, joka on valmiudessa pelastusjoukkueen ja -komppanian hälytystehtävien johtamista varten. Päivystävä
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päällikkö on päällystöviranhaltija, joka on valmiudessa pelastustoimen
pelastuskomppanian tai -yhtymän hälytystehtävien johtamista varten.
(Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto, 2016, s.4).
Pelastusryhmä koostuu johtajasta, vähintään kolmesta ja enintään seitsemästä henkilöstä sekä tehtävän mukaisista ajoneuvoista ja kalustosta. Pelastusjoukkue koostuu johtajasta, vähintään kahdesta ja enintään viidestä
pelastusryhmästä. Pelastuskomppania koostuu johtajasta, pelastustoiminnan johtajaa avustavasta esikunnasta, vähintään kahdesta ja enintään
viidestä pelastusjoukkueesta. Pelastusyhtymä koostuu johtajasta, johtokeskuksesta ja vähintään kahdesta pelastuskomppaniasta tukimuodostelmineen. (Sisäministeriö, 2012, s.5). Mitä suurempi pelastustoimen muodostelma on kyseessä, sitä haastavammaksi muodostuu myös pelastustoiminnan johtaminen sekä tilannekuvan muodostaminen.
Pelastustoiminnan johtajana toimivan henkilön kelpoisuusvaatimus on
määritelty asetuksessa pelastustoimesta (407/2011). Pelastustoiminnan
johtajana toimivan päällystöön kuuluvan tulee olla suorittanut palopäällystön koulutusohjelman ja siihen sisältyvän insinööri (AMK) tutkinnon tai
palopäällystön kelpoisuuden tuottaneen aikaisemman tutkinnon pelastusalan oppilaitoksessa (Asetus pelastustoimesta 407/2011 §6). Muita
kelpoisuusvaatimuksia ei ole määritelty yleisellä tasolla.
Pelastustoimen strategiassa on kansalliseksi pelastustoimen tavoitteeksi
määritelty ”Henkilöstö voi hyvin”. Strategia painottaa pelastustoimen
henkilöstölle korkeatasoiseen koulutukseen pohjautuvaa, toiminnan tarpeita vastaavaa, jatkuvaan osaamisen arviointiin ja kehittämiseen perustuvaa osaamista ja ammattitaitoa. (Sisäministeriö, 2016, s. 18)
3.2

Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Pelastuslaitoksen toimintaa johtaa pelastusjohtaja. Pelastuslaitoksen tehtävien suorittamiseksi pelastuslaitos on organisoitu kolmeen tulosyksikköön, joita ovat: riskienhallinta ja tekniikka, pelastustoiminta sekä ensihoitopalvelut. Pelastustoiminnan tulosyksikön sisällä vastuut on jaettu
valmiustoiminnan ja pelastustoiminnan kehittämisen vastuualueelle. Pelastustoiminnan johtaminen kuuluu pelastustoiminnan kehittämisen vastuualueelle. (Kanta-Hämeen pelastuslaitos, 2018b)
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Kuva 8. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen organisaatio.
Pelastustoimen järjestämisestä Suomessa vastaavat kunnat. Merkittävin
pelastustoimen toteutusta ohjaava asiakirja on pelastuslaitoksen palvelutasopäätös. Palvelutasopäätöksen laadintaa ohjaa sisäministeriön julkaisu
”Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje.” (Sisäministeriö 4,
2012). Alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan.
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksessä kuvataan,
kuinka pelastustoimeen kuuluvat lakisääteiset tehtävät järjestetään
Kanta-Hämeen alueella. Myös pelastustoiminnan johtamisjärjestelyt on
kuvattu palvelutasopäätöksessä.
Pelastusryhmiä johtavia päätoimisia paloesimiehiä on neljällä paloasemalla välittömässä lähtövalmiudessa. Pelastusjoukkueenjohtajina toimivia päivystäviä palomestareita on kaksi, joista toinen on toteutettu yhteistoimintasopimuksella Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kanssa.
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen alueella toimii myös päivystävä päällikkö, joka johtaa pelastusjoukkuetta ja –komppaniaa. Päivystävä päällikkö vastaa johtokeskuksen perustamisesta ja tilannekuvan ylläpitämisestä ja välittämisestä. (Kanta-Hämeen palvelutasopäätös, 2013, s.18).
Palvelutasopäätöksessä on päätetty, että: ”Ylläpidetään pelastustoimintaohjeen mukaista johtamisvalmiutta, ylläpidetään johtokeskusta sekä siinä
työskentelevien johtamis- ja toimintavalmiuksia, kaikille johtamistasoille
järjestetään vuosittain johtamiskoulutusta.” (Kanta-Hämeen palvelutasopäätös, 2013, s.18).
Pelastuslaitoksen ohjeissa ei ole tarkennettu pätevyysvaatimuksia pelastustoiminnan johtajille. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan johtamisohjeessa on lähinnä kuvattu päivystävän palomestarin sekä
päivystävän päällikön tehtävät.
Päivystävät palomestarit (P31 ja JoP3) toimivat päivystysalueensa kenttäjohtajina, päivystysalueiden pelastusviranomaisina sekä pelastusjoukkueen johtajina välittömässä valmiudessa. Päivystävät palomestarit huoleh-
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tivat päivystysalueensa miehistön ja käytössään olevan kaluston valmiudesta ja ilmoittavat niissä havaitsemansa poikkeamat tarvittaessa päivystävälle päällikölle (P2). Päivystävät palomestarit toimivat pelastusviranomaisina ja ovat vastuussa myös niistä tehtävissä, joihin ei ole hälytetty
pelastusviranomaista. Päivystävät palomestarit pitävät yllä toimialueensa
tilannekuvaa ja vastaavat alueensa valmiudesta ja pelastustoimen henkilöstö- ja kalustoresurssien käyttämisestä. He tarkistavat hälytysvasteiden
oikeellisuuden ja tarvittaessa tiedottavat päivystävää päällikköä. Päivystävän palomestarin päivystysvuoron aikaisiin tehtäviin kuuluvat mm. tilannepäiväkirjan seuranta ja ylläpito, säätilanteen seuranta sekä aamupalaverien johtaminen. (Kanta-Hämeen pelastuslaitos, 2019).

3.3 Osaamisenhallinta pelastustoimessa ja Kanta-Hämeen pelastuslaitoksessa
Päätoimiselta päällystöltä vaadittava tutkinto suoritetaan Pelastusopistolla. Kullekin tutkintokohtaiselle koulutusohjelmalle on määritelty opetussuunnitelma, jossa tarkemmin määritellään mm. kurssikohtaiset tavoitteet, sisältö sekä suoritustapa. Pelastusopistolla aloitettiin vuonna
2017 osaamisenkartoitushanke, jonka yhtenä osana määriteltiin pelastustoiminnan johtajien osaamisalueiden sisältöjä (Pelastusopisto 2019c,
s.39).
Pelastustoiminnan johtaminen on yksi Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen
toimintojen osa, jolle ei ole strategiasta johdettuja tavoitteita. Valtakunnan tasolla osaamiskartoitushankkeen myötä pelastustoiminnan johtajille
on kuitenkin määritelty suorituskykyvaatimukset. Suorituskykyvaatimuksia määriteltäessä otetaan kantaa siihen, mitä ominaisuuksia ja osaamista
kyseessä olevaa työtä tekeviltä tulisi edellyttää.
Osaamisalueiden määrittelytyö Pelastusopiston hankkeessa pohjautui
päällystön pelastustoiminnan johtamisen opetussuunnitelmiin, mutta sitä
täydennettiin hankkeen ohjausryhmässä olleiden henkilöiden näkemyksillä. Osaamisalueiden määrittely pyrittiin pitämään valtakunnallisesti
mahdollisimman yleispätevänä niin, että erikoisalojen (kuten ydinvoima)
osaamiseen ei kiinnitetty juurikaan huomiota. (Murtola, haastattelu
2.5.2019).
Kankaanpää (2012, s. 60) määrittelee pelastustoiminnan johtamisen osaalueiksi alueen ja resurssien tuntemisen, viranomaisyhteistyön hallinnan,
organisointitaidon, säädöksien ja ohjeiden tuntemisen, kenttäjohtojärjestelmä PEKE:n hallinnan sekä ihmisten johtamistaidon. Tarvittavan osaamisen määrittelyssä on otettava alueelliset erityispiirteet huomioon. Paikallistuntemuksen ja riskikohteiden tuntemisen lisäksi osaamiseen liitty-
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vät erityispiirteet Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen alueella saadaan johdettua omaa toimintaa säätelevistä ohjeista, kuten esimerkiksi vesisukellusohjeesta.
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen päivystävien palomestarien osaamisen
määrittelyssä voidaan tukeutua hyvin pitkälle Pelastusopiston tuottamiin
osaamisvaatimuksiin pelastustoiminnan johtamisessa. Joillakin osaamisen
osa-aluilla on tarpeellista ottaa huomioon pelastuslaitoksen omat toimintaohjeet. Liitteessä 1 on esitetty pelastusopiston osaamiskartoitushankkeen tuottama päivystävän palomestarin suorituskyvyn määrittelyt.
Pelastustoiminnan johtamisessa tulee tavoitella aina todella hyvää tai
jopa erinomaista osaamisen tasoa. Pelastustoiminta on erittäin turvallisuuskriittistä toimintaa. Onnettomuuksissa saatetaan joutua pelastamaan
muita oman turvallisuuden vaarantumisen uhalla. Vaaraa aiheuttaa
yleensä se, että olosuhteet ovat ennalta arvaamattomia ja tapahtumien
kulkuun ei voida varautua. Osaaminen ja työturvallisuus liittyvät hyvin
vahvasti toisiinsa.
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4

KEHITTÄMISTYÖN TAVOITE JA TARKOITUS
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen päivystävien palomestareiden osaamista niin pelastustoiminnan
johtamisessa kuin muissakin päivystysvuorojen aikaisissa tehtävissä. Pelastustoiminnan johtajilla on tehtävään liittyen asetetut päätoimisen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset. Käytännössä henkilöiden osaamiselle ei
ole asetettu muita vaatimuksia.
Säännönmukaista ja pitkän ajan tavoitteellista ja suunnitelmallista koulutusta ei ole aikaisemmin pelastustoiminnan johtajille järjestetty. Pelastustoiminnan johtamisen osaamisesta huolehtiminen on ollut viimekädessä
jokaisen työntekijän omalla vastuulla. Pelastustoiminnan johtamisen
osaaminen vaihtelee merkittävästi eri henkilöiden välillä. Johtamisen
osaamisen tason tulisi kuitenkin olla kaikilla sellaista, että pelastustoiminta ja sen johtaminen suoritetaan turvallisesti, tehokkaasti ja annettujen ohjeiden mukaisesti.
Tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen päivystävien palomestareiden työssä tarvittavien tietojen ja taitojen osaamisen taso ja kehittää niitä tehokkaan ja tasalaatuisen pelastustoiminnan järjestämiseksi.
Tutkimuksen päätehtävä:
Miten pelastuslaitoksen päivystävien palomestareiden osaamisen hallinta
tulisi järjestää?
Tutkimuksen alatehtävät:
Mitä osaamista päivystävät palomestarit tarvitsevat? Mikä on päivystävien palomestareiden osaamisen taso? Miten osaamista tulisi kehittää?

4.1

Kehittämistyön tavoitteet ja rajaus
Opinnäytetyön tuloksena syntyy Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle osaamisen hallinnan suunnitelma päivystävien palomestareiden osaamisen
kehittämiseksi.
Osaamisen hallinnan suunnitelman vaiheet ovat toiminnallisesti seuraavat:
 Kartoitetaan pelastustoiminnan johtajien osaamisen nykytila
 Luodaan suunnitelma osaamisen kehittämiseksi.
 Määritellään järjestelyt osaamisen todentamiseksi.
Osaamiskartoituksen johdosta osaamisen kehittämisen suunnitelmassa
voidaan ottaa huomioon myös henkilöstö yksilöinä ja heidän osaamista
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kehittävä suunnittelu. Tässä tutkimustyössä otetaan huomioon ainoastaan pelastustoiminnan johtaminen päivystävän palomestarin näkökulmasta.
Osaamisen hallinnan kokonaisprosessi on hyödynnettävissä kokonaisuudessaan pelastuslaitoksen osaamisen hallintaan, mutta tässä työssä keskitytään päivystävien palomestareiden päivystysvuoron aikaisten tehtävien
hoitamiseen tarvittavaan osaamisen kehittämiseen osaamisen hallinnan
kokonaisprosessin avulla. Toimenpiteet osaamisen kehittämiseksi voisivat
päivystävillä palomestareilla olla hyvin pitkälle samankaltaisia eri pelastuslaitoksissa, koska pelastuslaitosten visioilla ja strategioilla on todennäköisesti hyvin vähän merkitystä osaamisvaatimusten määrittelyssä. Pelastustoiminnan johtajien osaamisvaatimusten määrittelytyötä on tehty Pelastusopiston valtakunnallisen osaamiskartoitushankkeen yhteydessä.
4.2

Tutkimusmenetelmät
Luontainen valinta tutkimusmenetelmäksi on toimintatutkimus. Toimintatutkimuksessa tutkija on mukana muutoksessa ja muutos kohdistuu
enemmän ihmisiin ja heidän vaikuttamismahdollisuuksiinsa muutoksessa
(Kananen, 2012, s.38). Pelastustoiminnan johtamiseen vaikuttavien tekijöiden tarkka tunteminen on edellytys tämän toimintatutkimuksen loppuun saattamiseksi. Toimintatutkimuksen vaiheita ovat suunnittelu, toiminta, arviointi ja seuranta (Kananen, 2012, s.39).
Tässä opinnäytetyössä käytetään kvalitatiivisen eli laadullisen sekä kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen menetelmiä. Tutkimusote on kuitenkin enemmän kvalitatiivinen, koska tarkoituksena on ymmärtää käsiteltävää tutkimuskohdetta ilmiönä, sen tekijöitä, rakenteita ja niiden välisiä vuorovaikutussuhteita (Kananen, 2012, s.29). Tutkimuksessa käytettiin
kahta eri tutkimusmenetelmää, kyselyä ja tutkimushaastattelua. Tutkimuksen lähdeaineisto muodostuu palomestareille aikaisemmin tehdyistä
osaamisenkartoituksista, tämän kehittämistyön 270-osaamiskartoituksesta sekä teemahaastatteluista. 360-arvioinnista voidaan käyttää eri nimityksiä sen mukaisesti ketkä arviointiin osallistuvat. Tähän arviointiin
osallistuivat arvioitavan esimies ja alainen. Lisäksi päivystävät palomestarit tekivät osaamisestaan itsearvioinnin. Edellä mainittujen seikkojen
vuoksi tässä kehittämistyössä arvioinnista käytetään nimitystä 270-arviointi.
270-osaamiskartoituskyselyn (liite1) tavoitteena oli saada selville: 1. päivystävien palomestareiden nykyhetken osaaminen päivystysvuoron aikaisiin työtehtäviin liittyen, 2. käsitys siitä, mitä osaamisen osa-alueita osaamiskartoituksissa tulisi painottaa käytännön kannalta ja 3. miten päivystävien palomestareiden alaiset sekä esimiehet kokevat osaamisen arvioinnin?
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270-osaamiskartoitus toteutettiin siten, että päivystävät palomestarit
suorittivat kyselyllä itsearvioinnin, kyselyyn vastanneet paloesimiehet
suorittivat päivystävien palomestareiden osaamisen arvioinnin heidän
alaisinaan ja osaamisen kartoittajat arvioivat päivystävien palomestareiden osaamista esimiesasemasta.
Osaamiset jaoteltiin seuraavasti:
 Valmiuden johtaminen (P31-rooli)
 Johtaminen onnettomuustilanteissa
 Onnettomuustyyppikohtaisen osaamisen johtaminen
 Työelämätaidot / henkilökohtaiset ominaisuudet
 Pelastustoiminnan johtaminen ja tehtävät johto- / tilannekeskuksessa
 Tietojärjestelmät.
Osaamiskartoituksen jälkeen laadittiin Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle
päivystävien palomestareiden osaamisen kehittämissuunnitelma ja edelleen jokaiselle päivystävälle palomestarille henkilökohtainen osaamisen
kehittämissuunnitelma. Osaamiskeskustelujen yhteydessä päivystäville
palomestareille tehtiin teemahaastattelut.
Haastattelutyypiksi valittiin teemahaastattelu, joka sijoittuu täysin strukturoidun sekä strukturoimattoman haastattelun välimaastoon. Teemahaastattelussa kysymykset voivat olla muotoiltu ja aseteltu eri tavalla vastaajasta riippuen. Aihepiirit ja teema-alueet on kuitenkin ennalta määrätty teemahaastattelussa. Teemahaastattelussa tutkijalla on tukilista tai
selkeä raami, jonka ympärille haastattelu muodostuu, mutta ei välttämättä valmiita kysymyksiä. Haastattelussa varmistutaan siitä, että valitut
teema-alueet käydään läpi. Niiden painotukset voivat kuitenkin vaihdella
sen mukaan, kuka on haastateltavana. Esimerkiksi organisaation eri asemissa olevilla työntekijöillä voi olla tarkoituksenmukaista painottaa eri
teema-alueita. (Eskola, Lätti, Vastamäki, 2018, s.29-30).
4.2.1 Aineiston keruu
Päivystävien palomestareiden 270-osaamiskartoitus toteutettiin Webropol-kyselyllä. Osaamiskartoituksen sisältö suunniteltiin Pelastusopiston
osaamiskartoitushankkeen pohjalta.
Kyselytutkimus toteutettiin kesä-elokuussa 2019. Sähköpostiviesti tutkimuksesta lähetettiin kohderyhmälle 26.6.2019 ja muistutusviesti
18.8.2019. Kysely toimitettiin kaikille Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen
yhdelletoista palomestarille, 21:lle pelastustoimintaa johtavalle paloesimiehelle ja heidän sijaisilleen, sekä osaamisenkartoitusta tehneille kahdelle päällikölle. Kyselyyn vastattiin yhteensä 102 kertaa. Kyselyyn osallistuneista palomestareista kaikki yksitoista tekivät itsearvion. Alipäällystö
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teki arvion palomestareiden osaamisesta 80 kertaa ja osaamisen kartoittajat 11 kertaa.
Kyselyjen tulokset käytiin läpi palomestareiden kanssa henkilökohtaisissa
pelastustoiminnan johtamisen osaamiskeskusteluissa. Näiden keskustelujen tavoitteena oli saada aikaan yhteinen näkemys keskusteluun osallistuneen henkilön kehittämistarpeista ja siitä, millä toimenpiteillä työnantaja
voisi edesauttaa henkilön osaamisen kehittämistä. Osaamiskeskustelun
päätteeksi lopullinen ja täysi ymmärrys osaamisen kehittämisen tarpeista
muodostettiin teemahaastattelukysymysten avulla. Osaamiskeskustelut
ja teemahaastattelut palomestareille toteutettiin syys- ja lokakuun 2019
välisenä aikana. Luonteeltaan teemahaastattelu oli hyvin strukturoimaton, koska haastateltavia oli vähän ja haastateltavien kokemukset vaihtelivat paljon (Metsämuuronen, 2006, s.115). Teemahaastattelujen osa-alueiden käsittelyä tulee jatkaa vähintään niin kauan, kunnes vastaukset saturoituivat eli alkoivat toistaa itseään (Kananen,2012, s. 100). Tässä tutkimuksessa kaikki palomestarit haastateltiin. Haastattelujen edetessä osa
vastauksista alkoi toistaa itseään.
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5

5.1

PÄIVYSTÄVIEN PALOMESTAREIDEN OSAAMISENHALLINNAN
SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
270-osaamiskartoituksen analyysi
270-osaamiskaroituksen tavoitteena oli saada selville: 1. päivystävien palomestareiden nykyhetken osaaminen päivystysvuoron aikaisiin työtehtäviin liittyen, 2. käsitys siitä, mitä osaamisen osa-alueita osaamiskartoituksissa tulisi painottaa käytännön kannalta ja 3. miten päivystävien palomestareiden alaiset sekä esimiehet kokevat osaamisen arvioinnin.
Käsittelen tässä osiossa kaiken kaikkiaan 102 vastauksen tietoja. Osaamisen arviointi tehtiin kaikista yhdestätoista päivystävästä palomestarista ja
kaikki palomestarit vastasivat osaamisenkartoituksen itsearviointiin. Kysely lähetettiin kaikkiaan 21:lle alipäällystön edustajalle. Päivystävästä palomestarista riippuen alipäällystö on vastannut osaamisenkartoituksiin
noin kymmenen kertaa. Osaaminen arvioitiin asteikolla 0-5, jossa 0 tarkoittaa sitä, että kohteella ei ole joko ollenkaan tai riittävää osaamista, 1
välttävää osaamista (perustietämys), 2 tyydyttävää (perusosaaja), 3 hyvää
(ammattiosaaja) ja 4 erittäin hyvää osaamista (asiantuntija). Korkein arvosana 5 tarkoittaa erinomaista osaamista (kehittäjä).
Osaamiskartoituksen tietojen lisäksi oli kyselyssä erittäin tärkeää selvittää, miten osaamiskartoituksen kysymyksiin vastaaminen koetaan. Kerätyillä tiedoilla saatiin muodostettua kokonaiskuva siitä, miten ja millaista
osaamisen arviointia tulisi jatkossa tehdä. Jokaisen osaamiskartoituksen
osion yhteydessä kerättiin tietoa siitä, kuinka merkittävänä vastattavan
osaamiskartoituksen kysymystä pidettiin käytännön toiminnan kannalta.
Vastaukset kerättiin liukukytkinvastauksella, jonka arvo vaihteli välillä 010. Nollavastaus tulkittiin ei lainkaan tärkeäksi ja maksimiaro tulkittiin
erittäin tärkeäksi. Tietoa kerättiin myös siitä, oliko arvioitavan henkilön
arviointi helppoa vai vaikeaa. Edellä mainitun mukaisesti vastaukset kerättiin liukukytkinvastauksella, jossa arvo vaihteli välillä 0-10. Nolla vastaus tulkittiin erittäin vaikeaksi ja arvolla 10 arvioinnin arvioitiin olleen
erittäin helppoa. Lisäksi jokaisen osaamiskartoituskysymyksen yhteydessä
oli mahdollisuus antaa avoin palaute kysymykseen tai itse vastauksiin liittyen.
Seuraavissa kappaleissa käsitellään osaamiskartoituksen kunkin osaamisen osa-alueen eri työtehtäville saatua osaamisen keskiarvoa. Keskiarvoluvuissa ovat mukana kaikki vastaukset sisältäen esimiesten tekemät arviot palomestareiden osaamisesta, palomestareiden itsearvioinnit sekä
osaamisen kartoittajien arviot palomestareiden osaamisesta. Työntekijäkohtaiset osaamiset käsiteltiin tarkemmin kahdenvälisissä osaamiskeskusteluissa.
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5.1.1 Valmiuden johtaminen
Seuraavassa kuvassa kuvataan palomestareiden osaamista valmiuteen
liittyvien työtehtävien hoitamisessa.

Kuva 9. Osaamisen tason keskiarvot valmiuden johtamisen työtehtävissä.
Kyselyssä osaamisen tasokuvauksissa arvo 3 tarkoitti hyvää osaamista
(ammatti osaaja) ja lukuarvo 4 erittäin hyvää osaamista (asiantuntija).
Valmiuden johtamiseen liittyvien työtehtävien osaamisessa ei juurikaan
ole eroja. Kaikki osaamisalueet saavuttivat keskiarvon välillä 3,6 -3,7.
Valmiuden johtamisen merkittävyys käytännön toiminnan kannalta vastausten mediaani on 8. Vastausten minimiarvo oli 4 ja maksimiarvo 10.
Arvioitaessa oliko arvioitavan henkilön valmiuden johtaminen helppoa/vaikeaa kyselyn vastausten mediaani on 8.
Valmiuden johtamisen arviointia sai lopuksi kommentoida vapaassa tekstikentässä. Tekstikentän vastauksista suurin osa on kohdennettu palautteeksi arvioinnin kohteena olleelle palomestarille, mutta myös yleistä palautetta on annettu siitä, että kyseisen henkilön arvioiminen oli vaikeaa
tai mahdotonta, kun yhteisiä työvuoroja on ollut vähän tai ei lainkaan.

5.1.2 Johtaminen onnettomuustilanteissa
Seuraavassa kuvassa kuvataan osaamisen arvioinnin onnettomuustilanteiden johtamisen vastausten keskiarvot.
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Kuva 10. Osaamisen tason keskiarvot onnettomuustilanteiden johtamisessa.
Onnettomuustilanteiden johtamiseen liittyvien osaamisalueiden osaamisen tason keskiarvo vaihteli välillä 3,4-3,7. Vastausten mediaani oli kaikissa 4. Avoimessa palautteessa oli yksittäisiin palomestareihin kohdistuvia kehuja tai osaamisen kehittämiseen liittyvää palautetta. Vastauksista
myös ilmeni, että osalla oli ollut vaikeaa tai mahdotonta arvioida jonkin
yksittäisen palomestarin osaamista vähäisistä yhteisistä työvuoroista johtuen.
Onnettomuustilanteiden johtamisen osaamista pidettiin käytännön toiminnan kannalta tärkeänä/erittäin tärkeänä. Vastausten keskiarvo oli
8,37 ja mediaani 8. Vastausten minimiarvo oli 6 ja maksimiarvo 10 (erittäin tärkeä). Arvioitavan henkilön osaamisen arvioinnin helppoudessa tai
vaikeudessa oli enemmän hajontaa. Vastauksia oli annettu koko arvioasteikolla (0-10). Vastausten keskiarvo oli 7,12 ja mediaani 8.
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5.1.3 Onnettomuustyyppikohtainen johtamisen osaaminen
Onnettomuustyyppikohtaisessa osaamisen arvioinnissa vastausten keskiarvot vaihtelevat välillä 3,4-3,6 (Kuva 11).

Kuva 11. Osaamisen tason keskiarvot onnettomuustilanteen johtamisessa.
Avoimissa vastauksissa korostui se, ettei jotakin onnettomuustyyppikohtaista tehtävää ole tullut yhdessä vastaan arvioitavan palomestarin kohdalla. Onnettomuustyyppikohtaisen osaamisen arviointi käytännön toiminnan kannalta nähtiin tärkeänä, keskiarvo oli 7,44 ja mediaani 8. Vastausten lukuarvot vaihtelivat välillä 3-10.
Onnettomuustyyppikohtaisen osaamisen arvioinnin helppous tai vaikeus
nähtiin ristiriitaisesti. Liukukytkimen arvovälillä 5-10 oli 66% vastauksista
ja arvovälillä 0-4 34% vastauksista. Keskiarvo oli 6,24 ja mediaani 7. Vastausten arvot vaihtelivat välillä 0-10.
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5.1.4 Työelämätaidot ja henkilökohtaiset ominaisuudet
Työelämätaitojen osaamisen taso nähtiin keskiarvolla mitattuna ammatillisena tai jopa asiantuntijatasoisena (kuva 12). Osaamisen tason keskiarvot vaihtelivat välillä 3,5-3,7. Sanallisesti annettu palaute kohdistui pääsääntöisesti palomestareille henkilökohtaisesti annettavaan arvioon
osaamisesta.

Kuva 12. Osaamisen tasojen keskiarvot työelämätaidoissa ja henkilökohtaisissa ominaisuuksissa.
Kohdan arviointi käytännön toiminnan kannalta nähtiin merkittäväksi. Vastausten mediaani oli 8 ja keskiarvo 8,37. Vastausten arvot vaihtelivat välillä
6-10 (Kuva 13.)

Kuva 13. Henkilökohtaisten ominaisuuksien merkittävyys.
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5.1.5 Pelastustoiminnan johtaminen ja tehtävät johto- ja tilannekeskuksessa
Tämän osa-alueen osaamista arvioitiin palomestareiden itsearviointina
sekä osaamiskartoittajien arviointina. Tämä siitä syystä, että alipäällystöllä ei olisi todennäköisesti ollut riittävää tietoa arvioinnin tekemiseksi.
Kuvassa 14 on esitetty osaamisen arvioinnin keskiarvot pelastustoiminnan johtamisessa ja johto- ja tilannekeskuksen eri tehtävissä. Keskiarvot
vaihtelevat välillä 3,0-3,9. Tästä huolimatta osaamisen eri osa-alueilla oli
muutamia vastauksia annettu arvolla 0 ja 1.
Avoimessa palautteessa yksittäisenä toiveena nousi esille, että johtokeskustyöskentelyyn osaamisen kehittämiseksi tarvittaisiin enemmän henkilökohtaista ja rauhallista koulutusta.

Kuva 14. Osaamisen tasojen keskiarvot pelastustoiminnan johtamisessa ja
johto- / tilannekeskustehtävissä.
5.1.6 Tietojärjestelmät ja tiedottaminen
Tietojärjestelmien osaamisen tasoa arvioitiin ainoastaan palomestareiden
itsearviointina. Eri järjestelmien osaamisessa oli huomattavia eroja. Eri
järjestelmien osaamisen tasojen keskiarvot vaihtelivat välillä 4,1 – 2,4
(Kuva 15). Numeron-järjestelmän osaaminen koettiin riittämättömäksi
yhdessä vastauksessa.
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Kuva 15. Osaamisen tasojen keskiarvot tietojärjestelmien osaamisessa.
Tiedottamiseen liittyvää osaamista arvioitiin omana kohtanaan. Osaamisen osa-alueet vaihtelivat välillä 1,5-3,6. Twitter osaaminen arvioitiin heikoimmaksi, jonka keskiarvo oli 1,5 (Kuva 16).
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Kuva 16. Osaamisen tasojen keskiarvot tiedottamisen osaamisessa.

5.2

Kvalitatiivisen aineiston analysointi
Kvalitatiivisen eli laadullisen aineiston hankinnassa käytettiin kahta eri
metodia, havainnointia ja teemahaastattelua. Havainnoinnissa tutkija
tarkkailee enemmän tai vähemmän objektiivisesti tutkimuksen kohdetta
ja tekee havainnoinnin aikana muistiinpanoja (Metsämuuronen, 2006, s.
116). Pelastustoiminnan johtaminen ja sen kehittäminen kuuluvat tutkijan vastuualueelle, joten tästä syystä tutkija jossain määrin osallistui havainnointiin. Metsämuuronen (2006, s.117) kuvaakin, että osallistuvassa
havainnoinnissa tutkijalla on oma moraalinen vastuu puuttua epäkohtiin
ja vääryyksiin.
Havainnointia tehtiin lähinnä osaamisenkartoitusten ja osaamiskeskustelun yhteydessä, mutta myös todellisten onnettomuustilanteiden yhteydessä sekä erilaisissa harjoituksissa. Teemahaastattelut toteutettiin osana
laajempia osaamiskeskusteluja. Haastattelut tehtiin 12 eri henkilölle.
Haastateltavien työkokemus päivystävän palomestarin työtehtävistä vaihtelivat alle vuoden ja yli kahdenkymmen vuoden välillä. Myös haastateltavien koulutustaustoissa on vaihtelua. Osa on edennyt palomestarin tehtäviin käymällä koko koulutusketjun läpi (palomies-alipäällystö-päällystö) ja
osa on opiskellut suoraan palopäällystötutkinnon.

5.2.1 Osaamisen määrittely ja osaamisen arviointi
Tutkimuksen päätehtävänä oli selvittää, miten pelastuslaitoksen päivystävien palomestareiden osaamisen hallinta tulisi järjestää. Tutkimuksen
päätehtävää tarkennettiin mm. seuraavilla apukysymyksillä: Miten osaaminen todennetaan? Miten osaamista arvioidaan?
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Teemahaastattelun avulla pyrittiin saamaan selville:
- Onko palomestareiden mielestä kaikki ne osaamisvaatimukset, joita
palomestarin tehtävässä vaaditaan huomioitu tähän mennessä tehdyissä osaamiskartoituksissa
- Miten palomestareiden mielestä olisi hyvä arvioida pelastustoiminnan
johtamisen osaamista, jotta se parhaalla mahdollisella tavalla tukisi
henkilön osaamisen kehittymistä
Haastattelussa ei noussut esille uusia osaamisen osa-alueita eikä yksittäisiä osaamisia, joita osaamiskartoituksissa tulisi huomioida. Sen sijaan
huomiota kiinnitettiin osaamiskartoituksen ja osaamisenarvioinnin toteutukseen. Osaamiskeskusteluissa 270-arvioinnin tuloksia läpi käydessä arvioinnin pääpaino oli arvioinnin keskiarvossa. Vastaukset vaihtelivat välillä 0-5. Arvioinnin tuloksissa nolla tarkoitti, ettei henkilöllä ole riittävää
osaamista ja arvioinnissa 5 tarkoitti henkilön pystyvän kehittämään arvioitavaa kohdetta. Tällöin yksittäiset vastaukset ovat melkoisesti ristiriidassa keskenään, eikä näistä ääripään vastauksista voi tehdä johtopäätöksiä siitä, miten henkilön tulisi kehittää itseään, varsinkaan kun vastauksia ei oltu perusteltu. 270-arvioinnista ja vastausten vaihteluväliä
kommentoitiin näin ”Selän takana tehty arviointi. Arviointiin on voinut
vaikuttaa muita tekijöitä”. Vastaaja toivoi enemmän osallistavaa ja välitöntä toiminnan arviointia.
Osaamiskartoitusten jälkeen havaitsin, ettei osaamisenkartoituksessa ole
vielä huomioitu kaikkia tarpeellisia osaamisen osa-alueita. Osaamisenkartoitus on tähän mennessä keskittynyt lähinnä valmiuden johtamisen arviointiin sekä pelastustoiminnan johtamisen arviointiin. Pelastustoiminnan
päättymisen jälkeen tehtäviä toimenpiteitä ei ole huomioitu osaamisenkartoituksessa. Kaksi merkittävää varsinaista pelastustoiminnan jälkeistä
osaamisen osa-aluetta ovat onnettomuusselosteiden täyttäminen ja palontutkinta, joka on lakisääteinen velvoite.
Teemahaastattelun pohjalta esille tuli asia, joka pitää huomioida osaamisen hallinnan suunnitelmaa laadittaessa päivystäville palomestareille.
Yksi haastateltava huomioi osaamiskartoituksen (270-arviointi) otantaa
näin ”JokiP3-toiminnassa vähäinen kosketuspinta ammattipaloesimieheen. Osaaminen näkyy sen sijaan enemmän sopimuspalokuntien yksikönjohtajille".
Teemahaastattelussa kysyttiin, kuinka usein ja millä tavalla päivystävien
palomestareiden osaamista tulisi arvioida? Vastaukset ja vastauskokonaisuudet vaihtelivat merkittävästi eri vastaajien kesken. Kolmella vastaajista oli näkemys, että osaamisenkartoitus olisi hyvä toteuttaa kerran vuodessa. Vastauksia perusteltiin muun muassa seuraavasti:
- Osaamisenkartoitus käy yksistään harjoituksesta
- Kerran vuodessa testaus, mutta jos isompia tehtäviä niin niistä tulisi
tehdä erikseen johtamisen arviointi
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Testauksia voidaan tehdä vuosittain eri teemoja vaihdellen, mutta ei
kaikkia vuosittain
Muut neljä kysymykseen vastannutta kertoivat, että osaamisenkartoitus
olisi hyvä toteuttaa kahden – viiden vuoden välein. Näin vastanneet perustelivat vastaustaan heikommin. Esille nousi kuitenkin näkökulma, että
näin toteutettuna osaamisenkartoitusten välille jää riittävästi aikaa kehittää omia taitojaan. Osaamisenkartoituksia tärkeämpänä pidettiin säännöllistä kouluttamista ja harjoittelua. Osaamisenkartoitukset nähtiin
myös resurssikysymyksenä. Huomionarvoista onkin, että osaamisenkartoitukset vievät sekä testattavan että testaajien työaikaa. Esille nousi
myös, että kyselyihin vastaamisen motivaatio saattaa laskea, jos osaamista arvioidaan liian usein (vuosittain).
Osaamisenkartoituksen kehittämiseksi teemahaastattelussa kysyttiin, miten nykyinen osaamisenkartoitusmalli on koettu ja miten sitä voisi kehittää. Osaamisenkartoituksen kokonaisuuteen on kuulunut Pelastusopiston
aloittama osaamisenkartoitus sekä tässä opinnäytetyössä käytetty 270osaamisen arviointimalli. Pelastusopiston osaamisenkartoitukseen kuuluivat simuloitu johtamistilanne, Moodle-oppimisympäristöön rakennettu
tietotesti sekä johtamisvälineiden käyttämiseen liittyvät taitotestit (Virveradion näppäintekniikka sekä johtamissovellus PEKE:n käytön testaus).
Poikkeuksetta osaamisenkartoitus nähtiin hyvänä asiana. Kehittämisehdotuksia teemahaastattelun avulla saatiin kiitettävästi. Muutaman vastaajan mielestä osaamisenkartoitukset koettiin liian helppoina ja niihin
toivottiin lisää haastavuutta. Kaksi vastaajaa huomioi simuloidun johtamistilanteen testausympäristön olleen liian kliininen ja siihen toivottiin
todenmukaisempaa toimintaympäristöä esim. johtokeskuksesta tai johtoyksiköstä tapahtuvaa onnettomuustilanteen johtamista. Webrobol-kysely
nähtiin haasteelliseksi henkilöstön sitovuuden osalta. Vaikka kokonaisvastausten määrä oli yli sata, ei yksittäisen palomestarin kohdalla vastausten
määrä ollut kenelläkään yli kymmentä vastaajaa (alipäällystön vastaukset).
5.2.2 Osaamisen kehittäminen
Teemahaastatteluiden toisena teemana oli osaamisen kehittäminen.
Opinnäytetyön tutkimuksen alatehtävänä oli selvittää, millaista pelastustoiminnan johtamisen koulutuksen tulisi olla sekä ryhmä-, että yksilötasolla ja kuinka paljon koulutusta tulisi antaa. Seuraavissa kappaleissa käsitellään edellä mainittujen teemojen mukaisesti päivystävien palomestareiden osaamisen kehittämistä sekä teemahaastattelun, että tekemieni
havaintojen pohjalta.
Teemahaastattelussa mm. kysyttiin ”koetko tarpeelliseksi ja missä osaalueissa henkilökohtaisen ohjaamisen osaamisen kehittämiseksi?” Vastausten perusteella yleisin tarve henkilökohtaiselle ohjaamiselle oli eri
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tietojärjestelmien käyttöön liittyvä osaamisen kehittäminen. Omien havaintojen sekä 270-osaamiskartoituksen mukaan suurimmat erot osaamisessa olivat tietojärjestelmien käytössä.
Omatoimiselle osaamisen kehittämiselle (itseopiskelu) ei yleisesti nähty
esteitä, mutta yksittäiset haastateltavat kokivat koulutusmateriaalin saatavuuden sekä itseopiskeluun käytettävän ajan vähyyden ongelmalliseksi.
Koulutusten tavoitteellisuus tai paremminkin sen puuttuminen nousi
esille useammassa keskustelussa. Kun palomestareille ei ole asetettu selkeitä tavoitteita osaamisen kehittämiseksi, monelta puuttuu tahto ja motivaatio itsenäiseen opiskeluun. Itseopiskeluun toivottiin selkeitä tehtävänantoja. Vastauksena kysymykseen ”miten itse voisit tukea parhaiten
oman osaamisesi kehittymistä ja missä osa-alueissa?”, oli palautteena
”Selkeitä tehtävänantoja palomestareille ja rasti ruutuun suorituksen
vahvistamiseksi, muutoin kertaaminen ja oppiminen jäävät tekemättä”.
Kuten edelläkin teoreettisessa viitekehyksessä mainittiin, suurin osa oppimisesta tapahtuu työtä tekemällä. Pelastustoiminnan johtaminen vaatii
valitettavasti aina aidon onnettomuustilanteen tai erikseen järjestetyn
harjoituksen. Teemahaastattelulla pyrittiin saamaan vastaus siihen, mitkä
ovat olleet päivystävien palomestareiden kokemukset onnettomuuksista
oppimiselle ja mitkä ovat sen suurimmat haasteet käytännön toteutukselle. Esille nousi paljon huomioon otettavia näkökulmia onnettomuuksista oppimisen kehittämiseksi. Yhtenevän toimintakulttuurin puuttuminen nähtiin haasteeksi. Onnettomuuksista oppimisen hyödyntämisessä
oli palomestareiden välillä erilaisia toimintamalleja. Jotkut kävivät sattuneita onnettomuustilanteita läpi kahvipöytäkeskusteluissa, mutta niistä
harvemmin kuitenkaan laadittiin muistiota tai pöytäkirjaa. Muistion tai
pöytäkirjan laatiminen nähtiin kuitenkin tärkeäksi, sillä silloin tilanteisiin
voitaisiin tarvittaessa palata myöhemmin. Oman haasteensa yhteiselle
palautteelle onnettomuuden jälkeen muodostaa pelastusyksiköiden eriaikainen vapautuminen onnettomuuspaikalta. Keskusteluissa nousi esille,
että onnettomuuksista oppimiseksi työnantajalta toivottiin velvoittavuutta sekä yhtenäistä toimintamallia asian toteutumiseksi.
Eräässä keskustelussa nousi esille, että myös talon ulkopuolinen koulutus
nähtiin tarpeelliseksi. Osaamisen kehittymiselle nähtiin hyvät edellytykset
Pelastusopiston järjestämillä kursseilla, esimerkiksi johtokeskustoimintoihin liittyvää täydennyskoulutusta pidettiin tarpeellisena, mutta sellaisia ei
valitettavasti ole viime aikoina järjestetty.
Työssäoppimisen lisäksi toisilta oppiminen on merkittävässä roolissa
osaamisen kehittämisessä. Tätä mahdollisuutta on kuitenkin hyödynnetty
huonosti tähän mennessä pelastustoiminnan johtamisen osaamisen kehittämisessä. Teemahaastattelulla selvitettiin palomestareiden näkemyksiä toiselta oppimiseen. Vastausten perusteella kyseiselle toimintamallille
oltiin pääsääntöisesti avoimia. Yksi vastaajista oli sitä mieltä, ettei nähnyt
työparityöskentelyä tarpeelliseksi. Useat keskustelut kuitenkin johtivat

46
siihen, että pelkkä työparina samassa työvuorossa oleminen ei tuo yksinään lisäarvoa vaan toiminta pitää olla suunniteltua ja osaamisen kehittämiseksi tulee olla selkeä tavoitteenasettelu. Työparien muodostaminen
nähtiin myös henkilökysymyksenä siten, että kaikkien kohdalla parityöskentelyn ei nähty tuottavan lisäarvoa osaamisen kehittymiselle.
Pienryhmissä tapahtuva oppiminen nousi useimmissa keskusteluissa
esille ja se nähtiin parhaana koulutuksien ja harjoituksien toteutusvaihtoehtona. ”Onnettomuustyyppikohtainen koulutus 3-4 henkilön ryhmissä,
joissa käydään läpi erilaisia taktisia vaihtoehtoja. Isoissa ryhmissä henkilöt passivoituvat”. Aikaisempiin koulutuksiin verrattuna harjoituksiin kaivattiin enemmän konkretiaa.
Työnantajan järjestämän koulutuksen laadun ja määrän selvittämiseksi
teemahaastattelussa kysyttiin päivystäviltä palomestareilta, kuinka usein
tulisi olla työnantajan järjestämää koulutusta ja missä osa-alueissa? Keskusteluissa nousivat useimmiten esille ne onnettomuustyypit, joita sattuu
vähemmän muihin onnettomuuksiin verrattuna, esimerkiksi vaarallisten
aineiden onnettomuudet, raideliikenneonnettomuudet ja vesipelastustehtävät. Useimmat kertoivat keskusteluissa sopivaksi koulutuskerraksi
yhden tai kaksi koulutuskertaa vuodessa. Koulutusten jaksottamista ehdotettiin vuodenaikojen mukaisesti siten, että vuodenaikasidonnaisiin onnettomuustyyppeihin liittyen järjestettäisiin etupainotteista koulutusta.
Esimerkiksi maastopaloihin liittyvä koulutus voitaisiin järjestää keväällä
ennen ensimmäisiä maastopaloja ja syksyllä liikenneonnettomuuksiin liittyviä harjoituksia ennen liukkaiden kelien tuloa. Tarpeelliseksi nähtiin
myös suurien onnettomuustilanteiden johtamisharjoitukset, joissa pelastustoimintaa johtaisi päivystävä päällikkö.
Teemahaastattelussa päivystäviltä palomestareilta kysyttiin, mitkä ovat
heidän mielestään tärkeimmät tavoitteet koulutukselle yli vuoden ajanjaksolle. Keskusteluissa nousivat esille muun muassa onnettomuustyyppikohtaiset harjoitukset, pelastuskomppaniatasoiset harjoitukset sekä johtokeskustyöskentely. Johtokeskustyöskentelyn osalta erityishuomio kiinnittyi toimintaympäristön muuttumiseen, kun Hämeenlinnan paloaseman
peruskorjausurakka valmistuu vuoden 2019 lopulla ja remontin aikaisista
väistötiloista siirrytään korjatun sekä uudistetun paloaseman tilannekeskukseen. Pelkästään tämä toimintaympäristön muutos edellyttää säännöllistä koulutusta ja perehdytystä, mutta useamman haastateltavan
mielestä tärkeimmäksi tavoitteeksi nousi johtokeskustyöskentelyn osaaminen ja sen saattaminen yhdenmukaiselle perustasolle. Lähitulevaisuuden tavoitteita palomestarit kommentoivat muun muassa näin: ”Tärkeimpänä tavoitteena johtokeskusosaaminen ja siirtyminen toiseen tilaan.” ja
”Suurin osa tarvitsee koulutusta ja tavoitteita tietotekniikan käytössä.
Muutaman yksilön kohdalla tavoitteet voisivat olla korkeammalla tai jossakin muussa osa-alueessa”.
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Haastattelujen avulla pyrittiin saamaan myös parempi käsitys siitä, mitä
asioita tulisi koulutussuunnittelussa huomioida yli vuoden ajanjaksolle.
Kysyttäessä edellä mainittuun teemaan liittyviä kysymyksiä vastauksia
mietittiin keskimääräistä kauemmin. Pohtimisesta huolimatta osa ei
osannut sanoa yli vuoden ajanjakson päähän sijoittuvista koulutuksen tavoitteista mitään. Yksittäisiä ajatuksia yli vuoden ajanjaksolla huomioitavista asioista kuitenkin oli. Osalla ne liittyivät edellä mainittuun johtokeskustyöskentelyn osaamisen kehittämiseen. ”110% johtokeskustyöskentelyn käyttöönotto” oli erään palomestarin näkemys. Osaamisen kehittäminen haluttiin myös nousujohteiseksi pikkuhiljaa parantaen, mahdottomuuksia tavoittelematta. Tulevaisuuden haasteina nähtiin myös muuttuva toimintaympäristö sekä tekniikan mukanaan tuomat mahdollisuudet. ”Etäjohtamisen kouluttaminen ja yhteinen pohtiminen palomestareiden kanssa. Antaako tilannepaikalla läsnäolo lisäarvoa johtamistoiminnalle vai olisiko kannattavinta jäädä johtokeskukseen johtamaan?”
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6
6.1

JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA
Tutkimuksen tulosten yhteenveto ja johtopäätökset
Kyselytutkimuksella (270-arvioinnilla) saatiin selville päivystävien palomestareiden osaamisen nykytila. Teemahaastattelun avulla pyrittiin edelleen selvittämään, miten päivystävien palomestareiden osaamista tulisi
kehittää kunkin henkilökohtaiset tarpeet huomioiden. Alla olevissa kappaleissa käsitellään tutkimuksista saatuja tuloksia ja tutkimustulosten perusteella tehdään johtopäätöksiä sekä osaamisen nykytasosta, että mahdollisista osaamisen kehittämisen muodoista. Näiden havaintojen ja johtopäätösten perusteella rakentuu varsinainen osaamisen hallinnan suunnitelma Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen päivystäville palomestareille.
Päivystävien palomestarien osaamisen arvioinnin tulee olla formatiivista
arviointia. Sitä pitää tehdä vaiheittain pitkin osaamisen kehittymistä ja
seuraamista. Kyse ei ole siis hetkellisestä projektista vaan aina edelleen
jatkuvasta osaamisen hallinnasta.

6.1.1 Kyselytutkimus (osaamisen nykytila)
Valmiuden johtamisen osa-alueiden kaikkien vastausten keskiarvo oli välillä 3,6-3,7. Lukuarvoissa 3 tarkoitti hyvää osaamista ja lukuarvo 4 erittäin
hyvää osaamista. Näiden tulosten perusteella en näe järkevää syytä painottaa valmiuden johtamisen osa-aluetta osaamisen hallinnan suunnitelmassa. Palomestareiden kesken valmiuden johtamisen osa-alueita tarkasteltaessa osaamisissa oli eroavaisuuksia. Ne osa-alueet, joissa on heikkouksia, tulee ottaa esille henkilökohtaisissa osaamiskeskusteluissa. ”Valmiuden johtamisen merkittävyys toiminnan kannalta” - vastausten mediaani oli 8, kuten myös kysyttäessä, oliko arvioitavan henkilön osaamisen
arviointi helppoa tai vaikeaa. Tämän perusteella valmiuden johtamisen
arviointi jatkossakin on perusteltua, kun arviointi nähtiin tärkeäksi ja lisäksi arvioinnin tekeminen oli keskimääräisesti helppoa.
Johtaminen onnettomuustilanteissa osaamisen osa-alueiden osaamisen
taso oli keskimäärisesti hyvällä tai erittäin hyvällä tasolla. Osaamisen keskiarvo oli osa-alueilla välillä 3,4-3,7. Heikoimman keskiarvon (3,4) näistä
sai ”Annetut käskyt ovat selkeitä ja toteuttamiskelpoisia” sekä ”Huomioi
ja valvoo työturvallisuuden toteutumista”. Osaamisen hallinnan suunnitelmissa ei näiden tulosten perusteella ole tarkoituksenmukaista erityisesti painottaa näitä osaamisen osa-alueita, mutta nykyisen osaamisen
säilyttämiseksi tulevissa koulutustilaisuuksissa nämä ja erityisesti huo-
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noimman keskiarvon saaneet osaamisen osa-alueet tulee huomioida. Jatkossa tämänkin osa-alueen arviointi nähtiin käytännön toiminnan kannalta tärkeäksi (vastausten keskiarvo 8,37). Myös tämä osa-alue tulee
huomioida jatkossa osaamista arvioitaessa. Arvioitavan henkilön arviointi
sai vastausten keskiarvoksi 7,12. Tämän perusteella vastaaminen oli vielä
keskimääräisesti helpompaa kuin vaikeaa.
Onnettomuustyyppikohtaisen johtamisen osaaminen taso on edellä mainittujen tasojen kaltaisesti hyvällä tasolla. Vastausten keskiarvot vaihtelivat välillä 3,4-3,6. Keskiarvoista sekä teemahaastattelun perusteella saaduista koulutustarpeista löytyy jonkin verran johdonmukaisuutta. Esimerkiksi keskiarvon 2,4 ovat saaneet seuraavat osa-alueet: vaarallisten aineiden onnettomuus, ihmisten pelastaminen ja tieliikenneonnettomuudet.
Haastatteluissa nousivat esille koulutus- ja harjoitustoiveet harvinaisemmille onnettomuustyypeille, joita näistä ovat ainakin kaksi ensin mainittua. Tieliikenneonnettomuuden keskimääräistä heikommalle osaamiselle
ei tämän perusteella löydy selittävää syytä, kun tieliikenneonnettomuudet ovat yleisin onnettomuustyyppi. Osaamisen arviointi käytännön toiminnan kannalta nähtiin tärkeänä (vastausten keskiarvo 7,44). Onnettomuustyyppikohtaisen osaamisen arviointi oli vastaajien mielestä sekä
helppoa, että vaikeaa. Vastausten keskiarvo oli 6,24 ja vastausten arvot
vaihtelivat välillä 0-10. Lisäksi henkilökohtaisia palautteita palomestareille
läpikäydessä useaan vastauksen kommenttikenttään oli jätetty maininta,
ettei arvioitavia onnettomuustyyppejä ole ollut arvioitavan henkilön
kanssa. On perusteltua, ettei onnettomuustyyppikohtaista arviointia
tehdä jatkossa osana 270-arviointia, vaan osaamista arvioidaan itsearviointina ja mahdollisesti simulaatioiden yhteydessä.
Työelämätaidot-osiossa arvioitiin päivystävien palomestareiden vuorovaikutustaitoja (keskiarvo 3,5), yhteistyökykyä (ka. 3,7) sekä kriittistä ajattelua ja luovuutta (ka. 3,5). Työelämätaitojen arviointi nähtiin tärkeäksi
(vastausten keskiarvo oli 8,37). Henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointi nähtiin keskimääräisesti myös helpoksi (ka. 7,45). Päivystävien palomestarien kanssa käydyissä henkilökohtaisissa osaamiskeskusteluissa
nousi useampaan kertaan esille, että tämän kohdan vastaamiseen vaikuttavat henkilökemiat. Päivystävät palomestarit saattavat työtehtävissään
joutua tekemään sellaisiakin alipäällystöä koskevia päätöksiä, joiden toteuttaminen on ristiriidassa työtä tekemään määrätyn henkilön käsityksen kanssa. Kuten jo mainitsin, työelämätaitojen arviointi on tärkeää ja
keskimääräisesti hyvällä tasolla. Arvioitujen palomestareiden kesken työelämätaitojen osa-alueissa oli kuitenkin keskinäistä hajontaa. Ne, joilla
osaaminen oli arvioitu heikommalle tasolle, kaipasivat useammin perusteluja arvioinnille. Ne joiden osaaminen oli ollut hyvällä tai erinomaisella
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tasolla. Jatkossa, varsinkin työelämätaitoja arvioitaessa lienee järkevintä
muuttaa kohdan arviointi käänteiseksi ja kysyä arvioinnissa, onko henkilön työelämätaidoissa kehitettävää ja jos on, niin annettu vastaus tulisi
perustella kirjallisesti.
Pelastustoiminnan johtamista ja johtokeskustyöskentelyä arvioitiin palomestareiden itsearviointina. Osaaminen nähtiin kaikilla arvioitavan kohdan osa-alueilla keskiarvojen perusteella hyvänä tai erittäin hyvänä. Keskiarvot vaihtelivat välillä 3,0-3,9. Huonointa osaaminen koettiin hajautetussa operaatiomallissa keskiarvo 3,0 (myrskyjohtokeskuksen perustaminen ja sen eri tehtävät). Vaikka osaaminen on arvioitu keskiarvoisesti hyvälle tasolle, on sen kehittämiseen syytä kiinnittää erityistä huomiota
osaamiskeskustelujenkin perusteella. Johtokeskustyöskentely ja erityisesti hajautettu operaatiomalli tulee huomioida osaamisen hallinnan
suunnitelmassa erilaisin koulutustoimenpitein.
Tietojärjestelmien osalta osaamisen arviointi suoritettiin itsearviointina
14 eri tietojärjestelmän osalta. Itsearviointien keskiarvot eri tietojärjestelmien välillä vaihtelivat keskiarvoissa 2,4 ja 4,1 välillä. Alle hyvän osaamisen keskiarvo oli seuraavilla ohjelmistoilla: Krivat (2,8), Escape (2,6), Satelliittipuhelin (2,9) ja Numeron (2,4). Osaamisen hallinnan suunnitelmassa tulee erityisesti huomioida näiden ohjelmistojen käytön kouluttaminen ja harjoittelu.
Myös viestinnän osaamista arvioitiin itsearviointina. Jatkotiedotteisiin liittyvä osaaminen arvioitiin keskiarvoisesti hyväksi tai erittäin hyväksi (ka
3,6). Sosiaalisen median eri kanavien osaamista arvioitiin ja niiden osaaminen oli keskiarvojen perusteella perus- (twitter 1,5) ja ammattiosaamisen tasolla (facebook 2,5). Some-kanavien käytöstä tiedottamiseen pelastuslaitoksella ei kuitenkaan ole ohjeistusta, eikä näin ollen myöskään yhteistä toimintakulttuuria. Sosiaalisen median sovellusten käytön osaamista ei tästä syystä käsitelty osaamisen kehittämismielessä kahden välisissä osaamiskeskusteluissa, eikä myöskään liitteen 2 mukaisessa osaamisen hallinnan suunnitelmassa. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen tulisi
määritellä sosiaalisten medioiden käyttö osaksi pelastustoiminnan johtamista.
6.1.2 Laadullinen tutkimus
Teemahaastattelujen perusteella osaamisen arviointi sen eri muodoissa
on nähty hyvänä asiana.Havaintojen ja teemahaastattelujen perustana on
ollut asioiden laaja-alainen ymmärtäminen eikä niinkään asioiden yleistäminen. Tästä syystä laadullisesta aineistosta on vaikeampi tehdä selkeitä
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johtopäätöksiä. Seuraavissa kappaleissa käsitellään kuitenkin havaittuja
osaamisen hallinnan suunnitelman kannalta merkityksellisiä asioita.
Osaamiskeskusteluiden palautteita antaessani antamastani kyselytutkimuksen kirjallisesta raportista kävi ilmi joissakin kohdissa keskiarvoa tarkempi analyysi vastaussisällöstä. Esimerkiksi kuinka monta 0 tai 1 arviota
henkilö oli saanut. Ilman perusteluja tämä aiheutti enemmän tai vähemmän hämmennystä, varsinkin kun henkilö oli saattanut saada arvioinneissa myös hyviä 4 tai 5 arvioita. Tulevissa osaamiskeskusteluissa tulee
muistaa, ettei ole tarkoituksenmukaista raportoida osaamista yksittäisten
vastausten tarkkuudella. Laajuudeltaan osaamisen arviointi on kattavaa.
Omien havaintojeni perusteella on kuitenkin kaksi osa-aluetta, joita ei ole
osaamisen määrittelyssä ja arvioinnissa huomioitu. Palontutkinta ja onnettomuusselosteiden täyttäminen kuuluvat päivystävän palomestarin
velvoittaviin työtehtäviin ja on siten erittäin perusteltua ottaa jatkossa
myös nämä osaamisen osa-alueet mukaan osaamisen määrittelyyn ja arviointiin. Arviointia on tarkoituksenmukaisinta tehdä käytännössä, joko
konkreettisesti tehtyä työtä arvioimalla (onnettomuusselosteiden arviointi) tai itsearvioinnin avulla (palontutkinta ja onnettomuusselosteiden
laatiminen).
Nykyisen osaamisen kartoittamiseksi päivystäville palomestareille tehtiin
270-osaamisen kartoitus, jossa heidän osaamistaan arvioivat alaiset (alipäällystö), palomestarit itsearviointina ja lisäksi pelastustoiminnan johtamisesta vastaava päällikkö. Teemahaastatteluissa nousi esille huomio,
ettei sopimuspalokunnat ole olleet mukana osaamisen kyselytutkimuksessa. Sopimuspalokuntien yksikönjohtajia ei osaamisen kartoitukseen
otettu mukaan, koska kanssakäyminen päivystävien palomestareiden välillä ei ole yhtä säännöllistä kuin ammattihenkilöstön kanssa. Kyseisen
henkilöryhmän huomioimisesta olisi lisäarvoa palomestareiden osaamisen kehittämiseksi, mutta osaamisenkartoituksen sisältöä nykyisestä tulisi
muokata yleisluontoisemmaksi.
Osaamiskartoitus on tarkoituksenmukaisinta silloin, kun henkilöllä itsellä
tai työnantajalla ei ole tietoa henkilön sen hetkisestä osaamisesta. Jos ei
tiedetä osaamisen tasoa, ei tiedetä myöskään mitä osaamisalueita tulisi
kehittää. Osaamiskartoitusten tekeminen on aina myös resurssikysymys.
Osaamisenkartoitus vie niin arvioitavien kuin arvioijienkin työaikaa. Liian
usein tehty osaamiskartoitus saattaa vähentää arvioitavien ja arvioijien
motivaatiota. Sen jälkeen, kun osaamisen arviointi on tehty, tulee antaa
riittävästi aikaa kehittämissuunnitelmien toteutumiselle sekä osaamisen
kehittymiselle. Nämä kokonaisuudet huomioiden osaamista tulee arvioida korkeintaan kahden vuoden välein. Tosin osaamisen arviointi voidaan toteuttaa siten, että jokin osaamisen osa-alue arvioidaan vuoden aikana ja seuraavana vuonna jokin toinen osa-alue. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen osaamisen hallinnan suunnitelmassa (liite 2) olen esittänyt
näiden johtopäätösten perusteella lähivuosille suunnitellun toteutusmallin osaamisen määrittelemiseksi ja osaamisen tason arvioimiseksi.
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Päivystävän palomestarin johtamisosaamista voidaan kehittää monella
tavalla. Itseopiskelu on ajankäytöllisesti joustavin muoto oppia uutta ja
kerrata jo opittuja asioita. Itseopiskelu on myös muiden näkökulmasta tehokasta, sillä se ei vie muiden aikaa. Itseopiskelun kompastuskivi on se,
ettei sille ole osoitettu erikseen aikaa, vaan sen toteutuminen riippuu
yleensä kunkin opiskelijan omasta motivaatiosta. Teemahaastatteluissa
kävi ilmi, että osaamisen kehittämiseksi toivottiin selkeitä tavoitteita. Tavoitteenasettelu ja valmiiden tehtävien antaminen itseopiskeluun olisi
merkittävä edistysaskel osaamisen kehittämiseksi. Tämä on helpoin järjestää sähköisten oppimisympäristöjä apuna käyttäen. Järjestelmällinen
osaamisen osa-alueiden kertaaminen voisi osittain korvata myös osaamiskartoituksia. Tällöin tehtävillä on myös osaamista varmistava merkitys.
Toisilta oppimista on tähän mennessä lähinnä käytetty, kun uusia henkilöitä on perehdytetty päivystävän palomestarin työtehtäviin. Toiselta oppimisessa on kuitenkin paljon hyödyntämisen mahdollisuuksia. Esimerkiksi 270-osaamiskartoituksessa tietojärjestelmien osaamisessa oli havaittavissa keskimääräistä alhaisempaa osaamista kuin muilla osa-alueilla.
Osaamiskeskustelujen ja tarkemman osaamiskartoituksen analyysin perusteella Kanta-Hämeen pelastuslaitoksessa on tietojärjestelmiin liittyvää
kehittäjätason osaamista. Osaamisen hallinnan suunnitelmaa laadittaessa
toiselta oppiminen tulee ehdottomasti huomioida yhtenä osaamisen kehittämisen muotona. Yhdessä työskentelylle tai paremminkin henkilökohtaiselle ohjaukselle tulee laatia selkeät tavoitteet.
Onnettomuuksista oppimisen hyödyntäminen vaihtelee henkilöstä riippuen. Varsinaisia ongelmia ei menetelmän hyödyntämiseksi ole ollut,
mutta toiminnalla tulisi olla yhtenäinen kulttuuri sekä toimintamalli. Kulttuurin ja toimintamallien luominen vaatii työnantajan ohjeistusta. Suomen Palopäällystöliitolla on käynnissä onnettomuuksista oppimisen
hanke (Suomen Palopäällystöliitto, 2019). Hankkeen tarkoituksena on valtakunnallisen toimintamallin luominen onnettomuuksista oppimisen hyödyntämiseksi. Valtakunnallisen hankkeen etenemistä on seurattava ja sen
valmistuttua tulee tarvittaessa sen luoma toimintamalli liittää osaksi
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen osaamisen hallintaa.
Sekä yksilö-, että ryhmätasolla osaamisen kehittämisessä tulee huomioida myös ulkopuolisten koulutusten ja kurssien hyödyntäminen. Pelastustoiminnan johtaminen on kuitenkin niin erikoistunutta ammattiosaamista, että tällä hetkellä siihen liittyviä ulkopuolisia koulutuksia tarjoaa
lähinnä vain Pelastusopisto. Pelastusopistolta voi ostaa myös asiakkaan
tarpeiden mukaisesti räätälöityjä kursseja. Tällainen kurssi esim. johtokeskustyöskentelystä olisi perusteltu osana osaamisen kehittämistä.
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Osaamiskeskustelujen ja teemahaastattelujen perusteella pienryhmissä
tapahtuva harjoittelu nousi esille hyvien puoliensa perusteella. Päivystävän palomestarin tehtävissä työskentelee tällä hetkellä 11 eri henkilöä.
Kaikkia palomestareita on mahdoton saada samalla kertaa koulutukseen,
kun yksi tai kaksi palomestaria on työvuorossa ja työvuoron päättäneet
jäävät 24 tunnin työvuoron jälkeen päivystysvapaalle. Työajallisesti on
järkevää järjestää harjoitukset vähintään kahdessa osassa. Sopivin ryhmäkoko johtamisharjoitusten pitämiseen on 4-6 henkilöä.
Kaikkia koulutuksia ja harjoituksia on kuitenkin mahdotonta järjestää kahtena saman sisältöisenä, eikä se ole tarkoituksenmukaisintakaan. Pelastuslaitoksen alueella järjestetään vuosittain muutamia isompia harjoituksia, joihin vain osa päivystävistä palomestareista pääsee kerralla osallistumaan. Nämä harjoitukset ovat olleet moniviranomaisharjoituksia tai pelastuslaitosta velvoittavia ulkoisen pelastussuunnitelman mukaisia harjoituksia. Harjoituskerrat ovat jakaantuneet sattumanvaraisesti palomestareille, eikä niistä ole pidetty aikaisemmin kirjaa. Tasavertaisten mahdollisuuksien luomiseksi olisi kuitenkin hyvä huolehtia osaamisen hallinnan
suunnitelmassa isompien harjoitusten tasaisesta jakautumisesta kullekin
palomestarille vuorollaan.
Edellä mainituista koulutus- ja harjoitusmuodoista huolimatta osaamisen
kehittymiselle on annettava riittävästi aikaa ennen uutta osaamiskartoitusta. Osaamiskeskustelujen ja osaamiskartoitusten perusteella jokaiselle
tulee luoda selkeä henkilökohtainen tavoite osaamisen kehittämiseksi.
Harjoitusten ja koulutusten järjestämisessä tulee erityisesti huomioida
onnettomuustiheydeltään harvinaisemmat onnettomuustyypit. Lisäksi
harjoitukset on hyvä jakaa sen mukaisesti, mitkä onnettomuustyypit ovat
mihinkin vuodenaikaan yleisimpiä.
Osaamisen kehittämisessä seuraavan vuoden aikaiset tavoitteet ovat erityisesti johtokeskustyöskentelyn osaamisen kehittämisessä sekä siihen
liittyvien tietojärjestelmäosaamisten kehittäminen.
6.2

Osaamisenhallinnan käyttöönotto ja jatkosuunnitelmat
Opinnäytetyön varsinaisena tuotoksena syntyi Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle toiminnallinen suunnitelma päivystävien palomestareiden osaamisen hallinnasta tuleville vuosille. Suunnitelma toimii käytännön ohjeena niin pelastustoiminnan johtamisesta vastaavalle henkilölle kuin itse
päivystäville palomestareille. Suunnitelma sekä siihen liittyvät toimenpiteet perehdytetään päivystäville palomestareille alkuvuoden 2020 aikana.
Suunnitelma on laadittu tämän hetkisten tietojen perusteella, mutta sitä
voidaan saatujen kokemusten perusteella tarvittaessa muuttaa.
Nyt tehty osaamisen hallinnan suunnitelma on tarkoitettu päivystäville
palomestareille. Pelastustoiminnan johtajina ja pelastusviranomaisina toimivat myös paloesimiehet sekä päivystävät päälliköt. Johtamisjärjestelmä
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on luotu niin, että pelastusjoukkuetta muodostelmana kykenevät johtamaan kaikki edellä mainitut ammattiryhmät. Sanotaan, että joukkue on
niin vahva kuin on sen heikoin lenkki. On väistämätöntä, että nämä kaksi
ammattiryhmää on otettava osaksi kokonaisvaltaisempaa pelastustoiminnan johtamisen osaamisen hallinnan järjestelmää. Päivystäville päälliköille on jo aikaisemmin luotu Pelastusopiston osaamiskartoitushankkeen
yhteydessä osaamisenkartoitusmalli pelastuskomppanian johtamisesta.
Nyt Pelastusopistolla on käynnissä vastaava hanke osaamisenkartoitusmalliksi alipäällystölle ja sopimuspalokuntien ryhmänjohtajille. (Palosuojelurahasto, 2019).
Päivystävien palomestareiden osaamisen hallinta käsittää vain yhden ammattiryhmän työhön liittyvät tehtävät. Osaamisen hallintaa ja osaamisen
kehittämistä käsitellään teoreettisesti yleensä koko organisaatiota koskevana kehitysprosessina. Suurin hyöty osaamisen hallinnasta saadaan silloin, kun organisaatio tietää, mitä osaamista se tarvitsee ja edelleen miten kyseinen osaaminen saavutetaan. Osaamisen hallinta on mahdollista
toteuttaa kokonaisuudessaan Kanta-Hämeen pelastuslaitoksessa sekä
missä tahansa muussakin organisaatiossa. Tehty tutkimus on antanut tietoa Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen päivystävien palomestareiden osaamisen hallintaa varten. Tehtyjä osatutkimuksia, kuten osaamisen 270-arviointia, voidaan hyödyntää muissakin pelastuslaitoksissa joko sellaisenaan tai soveltuvin osin.

6.3

Tulosten ja opinnäytetyöprosessin arviointi
Tutkimustyön alkuun saattamisessa oli aluksi vaikeuksia. Tutkimussuunnitelmaa laadittaessa jouduttiin sitä muuttamaan muutaman kerran, kun
tutkimustyön tekeminen ei olisi muodostanut uutta tietoa tai lisäarvoa
työn tilaajalle. Onneksi tuo epäkohta huomattiin tutkimussuunnitelmaa
laatiessa.
Tutkimustyön alettua teoreettisen viitekehyksen muodostamisessa meni
yllättävän paljon aikaa. Perusteellinen asioihin paneutuminen ja riittävän
laajan tietoperustan selvittäminen on siitä huolimatta kannattanut. Olen
oppinut paljon uutta osaamisen hallinnasta ja osaamisen kehittämisestä.
Teoreettisesta viitekehyksestä sain palautetta ohjaavalta opettajalta. Tutkimustyön tekemisessä meinasi tulla kiire ja jatkoinkin teoreettisen viitekehyksen työstämistä samalla kun julkaisin webropol-kyselytutkimuksen
avoimeksi odottamaan vastauksia. Kyselytutkimuksen jälkeen pidin päivystäville palomestareille osaamiskeskustelut, joiden yhteydessä tein teemahaastattelut. Teemahaastattelujen jälkeen pääsin tekemään tutkimustuloksista johtopäätöksiä ja kirjoittamaan Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle osaamisen hallinnan suunnitelmaa päivystäville palomestareille.
Opinnäytetyöraportin ja osaamisen hallinnan suunnitelman kirjoittaminen pysyi aikataulussaan.
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270-osaamiskartoituksesta nousi esille keskiarvon perusteella sellaisia
osa-alueita, joihin osaamisen kehittämisen toimenpiteitä tulisi kohdistaa.
Teemahaastattelujen avulla pyrittiin saamaan parempi käsitys siitä, mitä
osaamisen kehittämisen muotoja osaamisen kehittämisessä tulisi käyttää
sekä miten osaamista tulisi arvioida. Teoreettisen viitekehyksen sekä tutkimuksista tehtyjen johtopäätösten avulla on Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle laadittu onnistunut kokonaisuus päivystävien palomestareiden
osaamisen hallitsemiseksi.
Työssä käsitelty teoreettinen viitekehys käsittelee melko laajasti eri osaamisen kehittämisen menetelmiä. Kaikki teoriat ja osaamisen kehittämisen
toimintamallit eivät kuitenkaan päätyneet osaamisen kehittämisen suunnitelmaan. Oppimista olisi ehkä voinut tarkastella hieman syvällisemmin,
mutta se ei kuitenkaan olisi tuonut opinnäytetyön sisältöön juurikaan lisäarvoa.
Työn tilaajan mukaan työlle asetetut tavoitteet saavutettiin kiitettävästi.
”Päivystävien palomestareiden osaamisen hallinnan suunnitelma” on sellaisenaan toteuttamiskelpoinen työn tilaajalle sisältäen oleelliset määrittelyt osaamisen arvioinnista, kehittämissuunnitelmista sekä varsinaisesta
osaamisen kehittämisestä. Lisäksi työ mahdollistaa kokonaisuuden laajentamisen koskemaan muitakin ammattiryhmiä. Työ eteni selkeästi ja järjestelmällisesti työn tilaajan asettamassa aikataulussa ja jo työnteon aikana saatiin selviä kehitysaskeleita osaamisen hallinnan ja koulutuksen
järjestelyihin.
6.3.1 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi
Palomestareiden osaamistason selvittämiseksi tehtiin määrällinen kyselytutkimus, jossa oli mahdollisuus myös jättää avoimia vastauksia. Osaamisen käsitteen ollessa varsin abstrakti, kunkin arvioitavan osa-alueen osaamisvaatimukset oli tarkemmin määritelty mahdollisimman hyvän sisältövaliditeetin saavuttamiseksi. Esimerkiksi valmiuden johtamista käsittelevässä arvioinnissa yhtenä alakohtana oli ”Tekee vahvuus ja asemasiirrot
ohjeiden mukaisesti ja perustellusti”. Osaaminen arvioitiin asteikolla 0-5.
Nämä osaamisen tasot oli määritelty teoreettisen viitekehyksen pohjalta
ja kuvattu osaamiskartoituksen yhteydessä tarkemmin.
Osaamiskartoituskyselyyn vastaaminen on yhdenlainen mittaustulos ja
tutkijasta riippumatta vastaaja vastaa osaamiskartoituksen kysymyksiin.
Kaikki palomestarit vastasivat sekä osaamisenkartoituksen kysymyksiin,
että osallistuivat haastatteluihin. Palomestarien osalta voidaan tutkimuksen luotettavuuden olevan hyvä. Alipäällystön osalta osaamisenkartoituksen kysely lähetettiin 21:lle henkilölle. Palomestarista riippuen heidän
osaamistaan oli alipäällystön osalta arvioitu noin kymmenen kertaa. Eli
vastaukset oli saatu noin puolelta kohderyhmästä. Ennakkoon tutkimukselle ei oltu asetettu tavoitteita vastaajamääristä. Alipäällystön osalta kat-
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son vastausmäärän olevan riittävä riittävän luotettavuuden saavuttamiseksi. Kyselytutkimuksen reliabiliteettia voidaan vain arvioida. Havaintoyksiköitä (palomestarit ja alipäällystö) on suhteellisen vähän, joten uskoisin, että tällä hetkellä tutkimuksen pysyvyys on melko hyvä. Osaaminen kuitenkin muuttuu hetki hetkeltä ja sen myötä myös reliabiliteetti
heikkenee.
Tutkimuksen luotettavuutta ovat parantaneet sekä tutkimusaineistoon
liittyvä, että metodinen triangulaatio. Tutkimusaineistoa tuottivat kyselytutkimuksessa kolme eri tiedonantajaryhmää (alipäällystö, päivystävät
palomestarit, osaamisenkartoittaja). Tutkimuksessa käytettiin myös kahta
eri tutkimusmetodia. Kyselytutkimus sekä laadullisen tiedon kerääminen
tehtiin lähinnä teemahaastatteluin. Teemahaastattelussa kysyttiin samoja
asioita eri tyyppisin kysymyksin kuin kyselytutkimuksessa.
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1. PÄIVYSTÄVIEN PALOMESTAREIDEN OSAAMISEN
HALLINTA JA OSAAMISEN NYKYTILA
Tämä suunnitelma perustuu opinnäytetyöhön päivystävien palomestareiden osaamisen hallinnasta. Opinnäytetyöstä löytyvät perustelut tämän
suunnitelman valinnoille ja päätöksille. Seuraavassa kuvataan lyhyesti
osaamisen hallinnan kokonaisprosessi, mutta muutoin tämän suunnitelman tarkoitus on toimia käytännön toimintaa ohjaavana dokumenttina.

Kuva 1. Osaamisenhallinnan perusprosessi.
Mukaillen (Sihvo ym. 2014, s. 6).
Osaamisenhallinnan perusprosessi jäsentyy toiminnallisesti osaamisvaatimusten määrittelyyn, osaamisen nykytilan kartoitukseen, kehittämissuunnitelmien laadintaan ja näiden vaikuttavuuden arviointiin.
Osaamisenkartoitukset palomestareille aloitettiin Pelastusopiston toteuttaman hankkeen myötä vuoden 2018 kevättalvella. Osana hanketta on määritelty osaamisvaatimukset pelastustoiminnan johtajille (päivystävä palomestari, päivystävä päällikkö), joita täydennettiin myöhemmin Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen erityispiirteillä ja valmiuden johtamiseen liittyvillä
vaatimuksilla. Edellisten perusteella toteutettiin loppukesän 2019 aikana
päivystävien palomestareiden 270-arviointi, jossa päivystävät palomestarit
arvioivat omaa osaamistaan ja alipäällystö sekä pelastustoiminnan johtamisesta vastaava päällikkö palomestareiden osaamista omalta kannaltaan.
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2. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA KEHITYSSUUNNITELMAT
Osaamista voidaan kehittää hyvin monella eri tavalla. Tähän kappaleeseen
on koottu ne menetelmät, jotka soveltuvat käytettäväksi päivystävän palomestarin osaamisen kehittämisessä. Näistä eri menetelmistä kukin voi
osaamiskeskustelun yhteydessä valita omalle kehittymiselleen parhaat
menetelmät.
2.1 Osaamisen kehittämisen muodot
Tavoitteellinen tietojen ja taitojen kertaaminen itseopiskeluna
Käyttöönotetaan Moodle-oppimisympäristö itseopiskelun tehostamista
varten. Tavoitteena on, että ensimmäiset palomestareille tarkoitetut kertaustehtävät olisivat valmiina ja käytettävissä kevään 2020 aikana.
Osaamiskartoitusten ja osaamiskeskustelujen perusteella voidaan seuraaville kahdelle vuodelle määritellä kolme osaamisen kehittämisen pääteemaa, joita ovat:
- Hajautettu operaatiomalli
- Tietojärjestelmäosaamisen parantaminen (erityisesti Krivat, Escape, satelliittipuhelin ja Numeron). Lisäksi lähivuosina on tulossa uusia johtamis- ja johtamisen tukemiseen käytettäviä ohjelmistoja, joiden käyttökoulutus tulee järjestää (Erica Client
sekä KEJO).
- Johtokeskustoimintojen kertaaminen ja uuden toimintaympäristön käytäntöjen opettelu
Toiselta oppiminen
Pelastuslaitoksellamme on osaamisen eri osa-alueisiin liittyvää kehittäjätason osaamista. Tällaisten tietojen ja taitojen jakamisessa hyvä keino on
oppia asia suoraan toiselta. Toiselta oppiminen voi tapahtua ilman erityisiä
järjestelyjä työn yhteydessä tai erikseen sovittaessa niin, että yhteiselle
työpäivälle asetetaan selkeä oppimistavoite.
Onnettomuuksista oppiminen
Onnettomuuksista oppimista kannattaa hyödyntää niin monipuolisesti kuin
mahdollista. Perimmäisenä tarkoituksena on, että sattunut onnettomuustilanne reflektoidaan, joko itsenäisesti tai yhdessä kaikkien onnettomuustilanteen hoitamiseen osallistuneiden kesken. Reflektoinnilla tarkoitetaan
kokemuksen käsittelemistä tavoitteena uuden tiedon tai näkökulman löytäminen. Palopäällystöliitolla on käynnissä onnettomuuksista oppimisen
hanke. Päällekkäisen työn välttämiseksi pelastuslaitoksella seurataan
hankkeen etenemistä ja tarvittaessa otetaan valmiit toimintamallit käyttöön.
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Merkittävistä onnettomuustilanteista tulisi tehdä erillinen reflektoiva johtamistoiminnan arviointi.
Ulkopuolinen koulutus
Päivystävillä palomestareilla on mahdollisuus osallistua yksittäin osaamisen kehittämistä tukevaan ulkopuoliseen koulutukseen. Koulutukseen hakeutumisesta on erillinen ohje. Ulkopuolista koulutusta voidaan tarpeen
niin vaatiessa järjestää myös kaikille osaamisen kehittämiseksi.
2.2 Kehittämissuunnitelma päivystäville palomestareille 2020-2021
Kehitettävät osa-alueet tärkeysjärjestyksessä toimintaympäristön muutokset huomioon ottaen:
- Johto- ja tilannekeskustyöskentelyssä toimintaympäristöön perehtyminen uusissa paloasematiloissa
- Erica-hätäkeskustietojärjestelmän käyttökoulutus
- Johtokeskustyöskentelyn osaamisen kehittäminen (erityisesti
hajautettu operaatiomalli)
- Tietojärjestelmäosaamisen kehittäminen (erityisesti Krivat-, Escape-, satelliittipuhelin- ja Numeron-ohjelmistot)
Edellisten kehitettävien osa-alueiden perusteella toteutettavat yhteiset
osaamisen kehittämisen toimenpiteet.
talvi/kevät 2019- 2020:
- Perehdytys uuteen tilannekeskukseen (kahdessa ryhmässä)
- Johtokeskustyöskentelyn kurssi (alustava)
- Ulkoisen pelastussuunnitelman mukainen toimintaharjoitus (Riihimäen ratapiha)
- Ensimmäinen oppimistehtävä Moodle ympäristössä
- EricaClient-koulutus
syksy/talvi 2020
- Ulkoisen pelastussuunnitelman mukainen toimintaharjoitus
(Tammelan varasto)
- Moniviranomais- / öljyntorjuntaharjoitus, useampipäiväinen
- Hajautetun operaatiomallin kertaaminen ja harjoittelu, kaksi saman- sisältöistä harjoitusta
talvi/kevät 2021
- Ulkoisen pelastussuunnitelman mukainen toimintaharjoitus (Oy
Aga Ab)
- Onnettomuustyyppikohtainen harjoitus
syksy/talvi 2021
- Moniviranomais- / öljyntorjuntaharjoitus, useampipäiväinen
- Onnettomuustyyppikohtainen harjoitus
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Henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat
Henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat laaditaan osaamiskeskustelujen yhteydessä. Niihin kirjataan kehitettävät osaamisalueet tärkeysjärjestyksessä, kunkin osaamisalueen nykyosaaminen, kehittämisen tavoitteet, menetelmät, aikataulu ja kehittymisen arviointi sekä seuranta. Osaamiskeskustelujen ja henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien keskeisenä tavoitteena on korostaa, että jokainen on vastuussa omasta osaamisestaan
sekä oppimisestaan.
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3. OSAAMISEN TODENTAMINEN JA VAIKUTTAVUUDEN
ARVIOINTI
Päivystävien palomestareiden osaamisen arvioinnin tulee olla luonteeltaan
formatiivista. Formatiivisen arviointi on oppimista edistävää ja ohjaavaa.
Osaamisen arviointi voidaan jakaa kriteeriperusteiseen ja laadulliseen arviointiin. Kriteeriperusteisessa arvioinnissa henkilön suoritusta verrataan
ennalta määriteltyihin kriteereihin. Laadullisessa arvioinnissa arviointiaineisto saadaan laadullisen tulkinnan mahdollistavista oppimistehtävistä,
havainnoista, keskusteluista, portfolioista ja itsearvioinneista.
Osaamisen todentamiseksi tavoitteena on, että osaamisenkartoitukset toteutetaan seuraavina vuosina alla olevan taulukon mukaisesti:
2020
270-arviointi
Johtamisen arviointi
(simulaatio)
Tieto-osaamisen arviointi
Taitojen arviointi
Osaamiskeskustelu

2021

2022
x

x

2023
x

x
x

x
x

2024

x

x
x
x

x

270-arviointi tehdään kolmen vuoden välein. Näin osaamisen kehittymiselle jää riittävästi aikaa ja vastaajien motivaatio ei ainakaan heikenny liian
usein toistuvasta osaamisen arvioimisesta. Johtamisen arvioinnissa meni
viimeksi kokonaisuudessaan aikaa noin vuosi, että kaikki palomestarit saatiin arvioiduksi. Arviointi vaatii paljon työaikaa arviointia tekeviltä, joten tarkoituksenmukaista ei ole tehdä johtamisen käytännön arviointia yhtään
useammin. Vuosi on kuitenkin ohjeellinen, eikä aikataulutus ole siinä mielessä sitova. Tieto-osaamisen testaaminen on Moodle oppimisympäristössä helppoa, mutta tietojen opettelu pelkästään testiä varten ei ole hedelmällistä. Tarkoituksena on suorittaa tieto-osaamisen arviointi joka toinen vuosi, kuten myös taitojen arviointia. Taitojen arviointia ei ole tähän
yksilöity, mutta se voi olla käytännössä mitä tahansa käytännössä tapahtuvaa taitojen testaamista, kuten eri ohjelmistojen tai laitteiden käyttöä.
Osaamiskeskustelut pidetään vuosittain, jotta niistä saadaan arvokkaita lisätietoja osaamisen kehittämistoimenpiteitä varten.

