
Host Nation Support 
Kansallisen koulutusmateriaalin ja oppimateriaalin kehittäminen



Hankkeen perustiedot
Hanke: 

7.2. Host Nation Support – Kansallisen koulutuskokonaisuuden 
ja oppimateriaalin kehittäminen (HNS 2 – hanke)

Hankeaika:

1.1.2021 – 31.12.2021

Hankepartnerit:

Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Pelastusopisto

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Pelastustoimen alueellinen yhteistutkimus- ja kehittämishanke SMDno-2020-2005

projektiassistentti

Kaisa Oksanen

Varsinais-Suomen pelastuslaitos

kaisa.oksanen@turku.fi

040 6551706

projektipäällikkö

Mikael Mattila

Varsinais-Suomen pelastuslaitos

mikael.mattila@turku.fi

040 190 8923

mailto:mikael.mattila@turku.fi


Hankkeen tavoitteet
• Valtakunnallisen koulutuskokonaisuuden toteuttaminen kansainvälisen avun 

vastaanottamista varten. 

• Tuottaa koulutuskokonaisuutta tukevaa koulutusaineistoa hyödyntämällä 
Pelastusopiston ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön pedagogista osaamista 
sekä verkko-oppimisalusta Koulumaalia.

• Tuottaa koulutus- ja itseoppimismateriaalia ja kurssi- sekä työpajakokonaisuuksia, 
joiden jatkuvuus hankkeen jälkeen on huomioitu.

• Toteuttaa pilotti, johon sisältyy kaksi koulutusta, yksi työpaja sekä 
verkkokoulutuksen testaus.



Toteutus 
Koulutuskokonaisuuden suunnittelu - Työpaja

• Aloitustyöpajan aikana hahmoteltiin 
koulutuskokonaisuuden kohderyhmät, mukaan lukien 
pelastusalan ulkopuoliset toimijat, koulutuksen 
rakenne, tavoitteet ja sisältöjä.

• Hyödynnettiin Flinga-järjestelmää Pelastusopiston 
johdolla



Toteutus 
Koulutuskokonaisuuden suunnittelu - koulutusrakenne

• Työpajan pohjalta laadittiin koulutuskokonaisuudesta 
hahmotelma, jossa suunnitellut sisällöt ja tavoitteet jaettiin 
eri tasoihin kohderyhmien mukaan. Toteutus SPEK:n 
johdolla.

• Tasot nimettiin johdanto-, perusosaaja- ja 
asiantuntijatasoiksi.

• Laadittiin myös osaamistavoitteet Bloomin uudistetun 
taksonomian  mukaan sekä hahmoteltiin alustavasti sitä, 
millainen tason toteutus olisi (verkossa vai 
lähikoulutuksena) sekä millaisessa muodossa 
oppimismateriaalit tulisivat olemaan.



Toteutus 
Oppimisalusta – Koulumaali

• Koulutusmateriaaliin tarvittavaa aineistoa koottiin hanketyöryhmän 

toimesta. Materiaalissa huomioitiin pedagoginen näkökulma. 

Toteutus Pelastusopiston johdolla. 

• Perustana materiaalille VS Pelastuslaitoksen HNS–ohje, 

sisäministeriön HNS-ohje (julkaisu 18/2015) ja Euroopan 

parlamentin päätös asiasta ja HNS työkirja.

• Lisäksi Pelastusopiston Siviilivalmius-yksikön KV-pelastustoimen 

ja varautumisen sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön 

materiaaleista



Toteutus 
Oppimisalusta – Koulumaali

• Pilotointi toteutettiin 25.10. - 5.11.2021 Koulumaalissa

• Koulutuspilottiin osallistui 14 henkilöä. Palautepalaverissa 

saatiin positiivista ja rakentavaa palautetta, joiden pohjalta 

johdantotasoa päivitettiin.

• Koulutus- ja oppimismateriaalien sisällön ja aineiston 

tuottamista jatketaan yhteistyössä hankekonsortion 

toimijoiden kesken. 



Toteutus 
HNS Harjoitus Helsinki-Vantaan lentoasema

• 18.11.2021

• Laajamittaiset maastopalot Nuuksiossa

• Moniviranomaisharjoitus

• Raja, Tulli, Finavia, VSPela, LUP, KUP, IUP ja Helsinki

• Yhteistyössä OilSpill-hankkeen kanssa

• HNS-hanke koonnut tietoa ja hyödyntänyt oppimateriaalin 

luomisessa. 





Johtopäätökset

• Pelastuslaitosten avun vastaanottamisen tukitoimet tulee 

olla käytettävissä myös kansallisissa tilanteissa.

• Tietoisuutta asiasta tulee lisätä, osaaminen varmistaa ja 

saada se toimijoiden käyttöön.

• Kansallisista onnettomuustilanteista saatavat opit ja 

huomiot nyt ja tulevaisuudessa tulee hyödyntää 

koulutuksessa ja toiminnan kehittämisessä.



Johtopäätökset
• Tarve avun pyytämisen ja vastaanottamisen tukitoimien 

koulutukselle. Tukitoimien toteutuminen vaatii ymmärrystä ja 

osaamista kaikkien toimintaan liittyvien tahojen osalta. 

• Hanke suosittaa, että tuotettua materiaalia päivitetään ja sen 

saatavuudesta huolehditaan jatkossakin pelastustoiminnan 

koulutusorganisaatioiden resurssien mukaisesti. 

• Kansallisesti ajantasainen ja yhtenäinen tukitoimien 

koulutuskokonaisuus palvelee pelastustoimea ja 

varautumista, ja mahdollisten päivitystarpeiden 

esiintuomisessa puolestaan kaikilla pelastustoimen toimijoilla 

on vastuu.
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Mikael Mattila
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#HnsFinland

Kiitos!
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