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Rauniopelastustoiminta, Etsinnän jatkokurssi 

 
 

Kurssin aika ja paikka: 26.-29.4.2021. Pelastusopisto, Hulkontie 83, Kuopio 
Haku päättyy: 14.2.2021 
 
Kurssin tarkoitus 
Rauniopelastustoiminnan jatkokurssin tavoitteena on syventää osallistujan osaamista ja ymmärrystä 
omasta rauniopelastustoiminnan osa-alueestaan. Kurssin aikana osallistuja saa laajemmat teoreettiset ja 
käytännön taidot osa-alueen välineistä, tekniikoista ja taktiikoista sekä turvallisista työskentelytavoista. 
Kurssi antaa osallistujalle riittävän osaamisen tason toimia oman osa-alueensa asiantuntijana niin 
kotimaassa kuin ulkomailla tapahtuvissa onnettomuuksissa. 
 
Kurssilla etsintää tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena, joka muodostuu tiedustelusta, tietojen 
dokumentoinnista ja raportoinnista, turvallisuuden- ja riskien arvioinnista, eri etsintämenetelmistä ja 
niiden tehokkaasta ja tarkoituksenmukaisesta hyödyntämisestä muodostelmassa olemassa olevia työ- ja 
apuvälineitä käyttäen. 
 
Kurssin tavoitteet 
 
Koulutettavat tuntevat ryhmän osalta toimintamallit ja tavoitteet, jotta voidaan suoriutua 
rauniopelastustoiminnan etsinnän tehtävistä oikeilla välineillä ja menetelmillä, turvallisuusnäkökohdat 
huomioon ottaen.  
 
Kurssin jälkeen osallistuja: 

 Tuntee rauniopelastustoiminnan etsinnän välineistön 

 Teknisen etsinnän osalta osaa toimia yhteistyössä koirakon kanssa 

 Koiranohjaajien osalta osaa toimita yhteistyössä pelastajien kanssa 

 Kykenee tekemään toimintaympäristön arviointia (assessment) 

 Hallitsee eri etsintämenetelmät ja -taktiikat ja osaa valita niistä tehtävään sopivan 

 Osaa hahmottaa toimintaympäristöä myös riskinarvioinnin ja turvallisuuden osalta 

 Osaa toimia etsinnän asiantuntijana. 
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Kohderyhmä 
Rauniopelastustoiminnan erikoiskurssin suorittaneet sekä Kansainvälisen rauniopelastusmuodostelman 
(USAR) asiantuntijaryhmään kuuluvat henkilöt, jotka täyttävät rauniopelastajan ammatti- ja 
työkokemuskriteerit / koirakon vaatimus- ja työkokemuskriteerit. 
 
Esitietovaatimukset 

 Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi tai USAR-peruskurssi 

 Rauniopelastustoiminnan erikoiskurssi (ei vaadita vanhan USAR Basic -kurssin suorittaneilta) 

 BSAFE online security awareness training 

 United Nations Prevention of Sexual Harassment and Abuse (PSHA) by United Nations Personnel 
– Working Harmoniously -kurssi 

 Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) by United Nation Personnel -kurssi  
 

 
Opetusmenetelmät 
Lähiopetus ja käytännön koulutus 
Moodle-oppimateriaali 
 
Kustannukset 
Koulutus, majoitus ja ruokailut ovat osallistujille maksuttomia. 
 
Lisätiedot 
Ensisijaisesti cp[at]pelastusopisto.fi 
tai koulutussuunnittelija Jari Korpela, p 0295453480 
 
Hakeminen 
Hakulomake: https://link.webropolsurveys.com/S/DC485C72231E37C4  
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