
Viikkoharjoituksen 
suunnittelu

Palokuntalaisten syysopintopäivät 4.9.2021





Viikkoharjoitukset ennen koronaa

• Palokunnan koulutuspäällikkö laatii puolivuosittain kausisuunnitelman

• Onko koulutuspäällikkö vai joku muu?

• Kuka hyväksyy?

• Miten koulutusaiheet valikoituu?

• ”Pakolliset” harjoitukset

• Savusukeltajille kylmät ja kuumat harjoitukset

• Vuosittaiset kuntotestit

• Putoamisvaarallisella alueella työskentelyharjoitukset

• Venetoimintaharjoitukset

• Mönkkäriharjoitukset

• Koko hälytysosasto harjoittelee yhdessä



Viikkoharjoitukset koronan aikana

• AVIt ja pelastuslaitokset rajoittivat toimintaa kieltämällä kokonaan 
harjoitukset tai rajaamalla henkilömäärän n. viiteen henkeen kerralla
• Lähikoulutukset vain pienryhmäharjoitteluna

• Pelastuslaitokset järjestivät etäkoulutuksia

• Palokunnat järjestivät myös yhdessä etäkoulutuksia

• Väsyminen etäkoulutuksiin?
• Liika on liikaa?

• Palokuntatoiminta on käsillä tekemistä



Viikkoharjoituksiin osallistujat

• Hälytysosaston koko

• 10-40 henkilöä, vaihtelee suuresti

• Harjoitusten keskimääräinen kävijämäärä

• 8-20 henkilöä keskimäärin

• Miten harjoituksen vetovastuussa tietää osallistujamäärän?

• Secapp

• Nimenhuuto

• Google Forms

• Doodle

• Tapaaminen

• ym.



Viikkoharjoitukset koronan jälkeen

• Omassa palokunnassa

• Pienryhmät jokaisena lähiharjoituspäivänä

• Harjoitukset

• Tasoittain (eri tasot harjoittelevat omissa ryhmissä)

• Ryhmittäin eri päivinä

• Kaikki yhdessä kiertävänä rastiharjoituksena

• Samaan aikaan esim. OT työturvallisuudesta ja HT moottoriruiskuselvitys

• Kouluttajavaihto ja yhteisharjoitukset naapuripalokunnan kanssa  

• ”Pakolliset” harjoitukset myös pienryhmissä, muut kuin 

pätevyysharjoituksia tekevät harjoittelevat samaan aikaan jotain muuta 

• Savusukeltajille kylmät ja kuumat harjoitukset

• Vuosittaiset kuntotestit

• Putoamisvaarallisella alueella työskentelyharjoitukset

• Venetoimintaharjoitukset

• Mönkkäriharjoitukset



Viikkoharjoituspankki harjoitukset.spek.fi

• Tehty helpottamaan viikkoharjoituksia

• Ladattavissa joko PDF- tai Word-tiedostona 

• Viikkoharjoituskouluttajan selkänojana kirjallinen harjoitussuunnitelma

• Pääasiassa harjoitukset ovat yhteisiä eri tasoryhmille

• Perusosaaja (nuoremman sammutusmiehen osaamistaso) 

• Ydinosaaja (vanhemman sammutusmiehen osaamistaso) 

• Erikoisosaaja (ryhmänjohtajan osaamistaso)

• Laajat hakuominaisuudet

• Skaalautuu mobiililaitteelle

http://harjoitukset.spek.fi/


Viikkoharjoitusten kehittäminen jatkossa

• Alueellisten koulutuspäälliköiden verkosto, 2 henkilöä/pelastuslaitos

• Palokuntakohtaisen hälytystehtäväprofiilien kartoittaminen

-> HAKAtilastot

• Hälytysosastojen henkilökohtainen osaamiskartoitus

-> henkilökohtainen oppimispolku



HAKAtilastot 24365.fi/hakatilastot/

http://24365.fi/hakatilastot/


Palokunnan viikkoharjoitusprofiili 2021



Palokunnan hälytysprofiili 2021



Palokunnan hälytysprofiili



Asolan VPK:n vuoden 2020
harjoitusprofiili ja keikkaprofiili

Harjoitukset ja oppitunnit H351
• kalustonhuolto ja –tarkastukset)
• radiot, PEKE
• työturvallisuus, altistumisen vähentäminen yms.)



HAKAn mobiilisovelluksen lataukset

Kuukausi Lataukset

9-12/2020 827

1-3/2021 376

4-6/2021 148

7-8/2021 70

YHTEENSÄ 1 421



00000

Hakan mobiilisovellus tehty nopeaan tapahtuman 
kirjaamiseen

Mikäli henkilö on 
useamman palokunnan 
jäsen, valitaan palokunta

Päivämäärä ja kellonaika 
tulevat automaattisesti. Helppo 
muuttaa tarvittaessa.

Oletuspalokunnan voi valita 
tietokoneversiosta omista 
perustiedoista.

Johtaja tulee automaattisesti.



Kiitos!
Kysymyksiä?

markku.savolainen@spek.fi
P. 0400 434 905

Linkkejä:

palokuntaan.fi

harjoitukset.spek.fi/

24365.fi/hakatilastot/

Haka mobiilisovellus

mailto:markku.savolainen@spek.fi
http://www.palokuntaan.fi/
http://harjoitukset.spek.fi/
http://24365.fi/hakatilastot/
https://www.palokuntaan.fi/hakaapp

