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Kurssin kelpoisuusvaatimukset

Pelastustoiminnan peruskurssilaisen tulee

• olla vähintään 16-vuotias

• täyttää terveydentilansa ja toimintakykynsä osalta pelastustoiminnan 
perustehtävien edellyttämä kelpoisuus (työterveyslääkärin lausunto) (SM 
2016)

• olla kelvollinen käyttämään paineilmahengityslaitetta sekä muutoin kelvollinen 
kurssille

• olla suorittanut kurssiin kuuluvan perehdytyksen dokumentoidusti omassa 
taustayhteisössään, ellei se kuulu kurssin kokonaisuuteen
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Kurssin kelpoisuusvaatimukset

• "Pelastustoimintaan osallistuvan 
henkilöstön terveydentilaa seurataan 
alkutarkastusten ja 
määräaikaistarkastusten avulla. 
Alkutarkastus tehdään ennen 
koulutukseen osallistumista ja 
suositellaan tehtäväksi keskitetysti 
alueittain. Alkutarkastuksen 
terveystarkastusosio sisältää 
esitietohaastattelun, kliinisen 
lääkärintarkastuksen ja 
lääkärintarkastuksen yhteydessä 
tarpeellisiksi katsottavat lisätutkimukset." 
(SM 2016)
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Pelastustoiminnan peruskurssin suorittanut osaa

• kertoa sammutusauton pelastuskaluston sekä niiden käyttötarkoituksen

• kertoa, mitä eri suojavarusteita palokunnilla on käytössä eri tehtäviin

• kertoa tulipalon kehittymisen ja huoneistopalon ilmiöt

• kertoa palamisen edellytykset

• selittää pelastusmuodostelmat ja johtamisjärjestelmän

• selittää pelastusryhmän jäsenen henkilökohtaiset tehtävät sekä 
tarvittavan kaluston ensitoimenpiteisiin kuuluvissa selvityksissä 
sammutus- ja pelastustehtävissä

• selittää työturvallisuuden merkityksen pelastustoimen tehtävissä  
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Pelastustoiminnan peruskurssin suorittanut osaa
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• pukeutua paloasuun oikein ja käyttää ryhmänjohtajan määräämiä suojaimia turvallisesti

• käyttää paineilmahengityslaitetta hengityssuojaimena, huoltaa sen käytön jälkeen ja tehdä sille 

toimintakuntotarkastuksen

• toimia turvallisesti pelastusryhmän jäsenenä ensitoimenpiteisiin kuuluvissa selvityksissä 

sammutus- ja pelastustehtävissä

• antaa hätäensiapua ja sammuttaa palon tarkoituksenmukaisimmalla alkusammuttimella

• tehdä sammutuskaluston käytönjälkeisen huollon ja toimintakuntotarkastukset

• käyttää Virve-päätelaitetta (radiopuhelin)
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Kurssin pituus

Pelastustoiminnan peruskurssin pituus on 3 op (82t)

• Oppitunnit ja harjoittava opetus: 60 t

• Itseopiskelu: 10 t

• Perehdytys palokunnassa: 12 t
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Itseopisk.10 t

Perehdytys 
palokunnassa12

lähioppitunnit ja 
harjoittava opetus 60 t

yhteensä 82 t
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Pelastustoiminnan peruskurssin sisältö ja 
oppimateriaali

• Kouluttajille valmiit luentomateriaalit, 
harjoitussuunnitelmapohjat

• Näkymä laajempi kouluttajille kuin 
kurssilaisille

• Kurssi sisältää paljon opetusvideoita ja 
linkkejä

• Kurssi jaettu 4 / 8 tunnin mittaisiin osioihin

• Kurssi voidaan pitää 4 tai 8 tunnin kestoisina 
osuuksina. 
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Keskeisimmät uudistukset

• Työturvallisuuden huomioiminen

• Altistumisen vähentäminen

• Paineilmahengityslaitteen käyttö hengityksen suojaimena

• Liikenteenohjaus ja ajokäyttäytyminen

• Vinssaus

• Alueiden erityistarpeiden hyödyntäminen

• Alueellinen harjoitus ja oman aineiston lisääminen alueen 
kansioon mahdollista

• Taito- ja tietokokeet

• Taitokokeissa valinnan mahdollisuus (alueellisuus)

• Itsekorjaavia tehtäviä ja tietokoe
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