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Rauniopelastustoiminta, joukkueen johtamisen 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 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. 
 
Kurssin tavoitteet 
 
Koulutettavat tuntevat toimintamallit ja tavoitteet, jotta voidaan suoriutua rauniopelastustoiminnan 
joukkueenjohdon tehtävistä oikeilla välineillä ja menetelmillä, turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen.  
 
Kurssin jälkeen osallistuja: 

 Tuntee rauniopelastustoiminnan joukkueenjohdon tehtävät, vakiotoimintamallit (SOPit) ja osaa 
toimia niiden mukaisesti 

 Osaa perustaa OSOCC:in (On Site Coordination Operations Centre) ja tunnistaa sen tehtävät 

 Osaa perustaa RDC:n (Reception and Departure Centre) ja tunnistaa sen tehtävät 

 Tunnistaa UCC:n (USAR Coordination Cell) ja siihen liittyvät tehtävät 

 Tunnistaa kansainvälisessä pelastustoiminnassa käytettävät tiedonhallinnan alustat (GDACS, 
Virtual OSOCC) ja niiden toiminnan perusteet 

 Osaa nimetä tehtävässä tarvittavan dokumentoinnin (mm. INSARAG-lomakkeet) 

 Osaa laatia toimintasuunnitelman (Plan of Action) 

 Osaa hahmottaa toimintaympäristöä myös riskinarvioinnin ja turvallisuuden osalta. 
 
Kohderyhmä 
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Kansainvälisen rauniopelastusmuodostelman (USAR) asiantuntijaryhmään kuuluvat henkilöt joilla on 
asiantuntijuutta eri osa-alueista sekä pyrkimys joukkueenjohdon tehtäviin. Hakijoille katsotaan eduksi 
kokemus operatiivisesta johtamisesta. 
 
Esitietovaatimukset 

 Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi tai USAR-peruskurssi  

 Rauniopelastustoiminnan osa-alueen jatkokurssi (PDT) 

 Kansainväliseen- tai kansalliseen harjoitukseen osallistuminen 

 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  

 EU:n pelastuspalvelumekanismin kurssit (mukaan lukien TEC ja MBC) katsotaan eduksi 
 
Opetusmenetelmät 
Lähiopetus ja käytännön koulutus 
Moodle-oppimateriaali 
 
Kustannukset 
Koulutus, majoitus ja ruokailut ovat osallistujille maksuttomia. 
 
Lisätiedot 
Ensisijaisesti cp@pelastusopisto.fi 
tai koulutussuunnittelija Jari Korpela, p 0295453480 
 
Hakeminen 
Hakulomake: https://link.webropolsurveys.com/S/D1BF27D8494800D2  
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