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• Kurssin sisältö ja oppimateriaali

Kurssi pohjautuu PeO:n
Sopimushenkilöstön 
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opetussuunnitelmaan 2021
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https://www.pelastusopisto.fi/wp-content/uploads/Sopimushenkilosto_OPS2021_saavutettava.pdf
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Kurssin kelpoisuusvaatimukset

Pintapelastuskurssilaisen tulee

 olla vähintään 18-vuotias.

 täyttää terveydentilansa osalta perustehtävien edellyttämä kelpoisuus.

 olla hyväksytysti suorittanut pelastustoiminnan peruskurssin tai 

sammutustyökurssin.

 pystyä uimaan 200m aikaan 4 min. 45 sek.

 pystyä hengittämään snorkkelin kautta silmikko silmillä ja uimaan 50 m.

 pystyä taittamaan esine noin kahden metrin syvyydestä ilman apuvälineitä.
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"Pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön terveydentilaa 

seurataan alkutarkastusten ja määräaikaistarkastusten 

avulla.” 

Hakijan tulee olla hyväksytysti suorittanut 

pelastustoiminnan peruskurssin tai sammutustyökurssin 

(SPEK).

Hakijan tulee suorittaa uintitestit hyväksytysti ennen 

kurssille hyväksymistä. Työnantajan edustajan tulee päättää 

siitä, mihin tehtäviin henkilö soveltuu ja mihin tehtäviin 

hänet voidaan kouluttaa. Päätöksessä hänen tulee 

huomioida terveystarkastuslausunto ja muut tarpeelliset 

asiat kuten uimataito.
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Pintapelastuskurssin suorittanut osaa

• käyttää henkilökohtaisia varusteita oikein ja turvallisesti sekä huoltaa varusteet 
ja pakata ne hälytysvalmiuteen.

• varmistaa pelastettavan pinnalla pysymisen.

• pelastaa henkilön uimalla ja pintapelastuslaudan avulla.

• pelastaa henkilön välittömästi pinnan alta taittamalla.

• etsiä pelastettavaa sektori-, suorasuunnistus- ja suorakaide-etsintä 
menetelmällä, sekä toimia avustajana.
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Pintapelastuskurssin pituus

Savusukelluskurssin pituus on 1 op (31t)

Oppitunnit: 7 t

Harjoitukset: 21 t

Itseopiskelu: 3 t

625.2.2021

22 %

68 %

10 %

Pintapelastuskurssin tuntijakauma

Lähioppitunnit Lähiharjoitukset Itseopiskelu
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Pintapelastuskurssin sisältö ja oppimateriaali

• Kouluttajille valmiit luentomateriaalit 
muistiinpanoilla, harjoitussuunnitelmapohjat

• Näkymä laajempi kouluttajille kuin 
kurssilaisille

• Kurssi sisältää paljon opetusvideoita ja 
linkkejä

• Kurssi jaettu 8 tunnin mittaisiin osioihin
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Keskeisimmät uudistukset

• Luentomateriaali muistiinpanoilla

• Paikallisille toimintavoille varattu oppitunti

• Kouluttajille materiaalia osaamisen syventämiseen

• Epäillyn rankavammaisen pelastettavan käsitteleminen vedessä

• Suorasuunnistusetsintä uutena etsintämallina

• Itseopiskelumateriaalissa uusia aiheita

• Välikorvan rakenne ja välikorvan paineen tasaaminen

• Hukkumisen aikana tapahtuvat fysiologiset muutokset

• PowerPoint esityksestä tehtyjä opetusvideoita eri aiheista
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