


Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistujat:
• ymmärtävät HAKAn käyttöperiaatteen ja ajantasaisen 

tiedon merkityksen

• osaavat päivittää omat ja oman osaston perustiedot 
Hakassa ajan tasalle

• osaavat hyödyntää HAKAa palokunnan kaiken toiminnan 
kirjaamiseen ja raportointiin



Miksi HAKA?

• Kaikki palokunnan toiminta tulee kirjattua
• Tuodaan näkyväksi pelastuslaitokselle, että palokunta tekee paljon asioita, joista ei makseta

• Tilastoja voi hyödyntää palokunnan toimintakertomusta laadittaessa

• Henkilöiden harrastustunnit ja tarkka liittymispäivämäärä
• Palkitseminen harrastustuntimerkeillä ja vuosimerkeillä

• Henkilöiden toiminta palokunnassa eri tehtävissä
• Rooleihin kirjatut tehtävät helpottavat ansiomerkkien hakua → ansiomerkkirekisteri

• Helpottaa juhlavuonna julkaistavan palokunnan historiikin laatimista 

• Henkilöiden koulutustiedot
• Koulutussuunnittelu hyödyntää palokuntaa, koulutuksen järjestäjää ja pelastuslaitosta



Hakan käyttäjät vuonna 2021

• Kirjautumisia yhteensä 65 409 kpl
• Kirjautumisia 127 kpl/vrk
• Istunnon kesto keskimäärin 8:51 min
• Sivut/istunto 11,66
• 35,7 % mobiilikäyttäjiä, tabletti 1,7 %, 

desktop 62,5 %



Palokunnan viisi eri käyttöoikeutta

Peruskäyttäjä

• Kaikilla henkilöllä oikeus nähdä omat tiedot

• Pystyy muokkaamaan vain perustietoja

• Ei pääse palokunnan tai osaston kortille

• Voi ilmoittautua koulutuksiin ja tapahtumiin

Tapahtumakäyttäjä

• Oikeus luoda palokuntaan tapahtuman esim. 
viikkoharjoituksen

Osastokäyttäjä tiettyyn osastoon

• Oikeus nähdä ja muokata määritetyn osaston ja 
henkilöiden tietoja = pääsee henkilöiden kortille

• Oikeus luoda uusi henkilö palokuntaan tietyn 
osaston jäseneksi

• Oikeus luoda tapahtuma VAIN omaan osastoon

• Voi ilmoittaa henkilöitä tapahtumiin ja koulutuksiin

• Oikeus tehdä henkilöille rikosrekisteriotteen 
tarkistusmerkintä

Osastokäyttäjä koko palokuntaan

• Oikeus nähdä ja muokata koko palokunnan 
henkilöiden tietoja

Palokunnan pääkäyttäjä

• Oikeus ainoana päivittää palokunnan kortin 
perustietoja

• Antaa palokunnan muut käyttöoikeudet

• Kaikki muut edeltävät oikeudet

Pääsääntö: Mikäli kaksi käyttäjäoikeutta, 
alempi oikeus rajoittaa ylempää

Henkilö voi kuitenkin olla osastokäyttäjä tiettyyn 
osastoon ja samalla tapahtumakäyttäjä koko 
palokuntaan



Pelastuslaitoskäyttäjä (Pelastuslaki 94 §)

Pelastuslaitoksen rekisterinkäsittelijällä (pelastuslaitoksen käyttöoikeudella) on oikeus saada 
alueensa palokunnista seuraavat hälytysosastojen henkilöiden raportit pääsemättä yksittäisen 
henkilön tietoihin:

• Aktiiviset jäsenet (henkilön nimi ja sähköpostiosoite, syntymäaika, vakanssinumero, 
osallistumisaktiivisuuden lukumäärät harjoituksiin, oppitunteihin, hälytyksiin ja turvallisuus-
viestintätapahtumiin sekä muihin kuin edellä mainittujen harrastusaktiivisuuteen yhteensä)

• Suoritetut ja suunnitellut kurssit sekä korkein koulutustaso
• Koulutusraportti (palokunnan nimi, vakanssinumero, henkilön suku- ja etunimi, 

syntymäaika, rooli palokunnassa, kurssin nimi ja suoritusvuosi)
• Hälytysten ja harjoitusten määrät
• Jäsenten voimassaolevat ja päättyneet pätevyydet



Pelastuslaitoskäyttäjä (Pelastuslaki 94 §)

Pelastuslaitoksen rekisterinkäsittelijällä (pelastuslaitoksen käyttöoikeudella) on oikeus saada 
alueensa palokunnista seuraavat raportit pääsemättä yksittäisen henkilön tietoihin:

• Koulutustilanne pelastuslaitoksittain myös nuorten ja naisten kurssien osalta
• Palokuntien merkkivuodet ja yhteystiedot koko valtakunnasta
• Palokuntien turvallisuusviestintätapahtumat (alkupäivämäärä, aloituskellonaika, tilaisuuden 

kesto, ajetut kilometrit, tapahtuman johtaja, tapahtuman kuvaus ja seloste, 
tapahtumapaikan osoite, vierailijoiden määrä, osallistujien nimet, osallistujien lukumäärä, 
henkilötyötunnit)



Muut käyttöoikeudet

• Kurssin- ja tapahtumajohtaja

• Oikeus luoda tapahtumien hallinnasta kurssin tai tapahtuman esim. leirin → pitää olla 

kurssioikeus kyseiseen kurssiin

• Oikeus tehdä kurssin suoritusmerkintä

• Liittokäyttäjä

• Näkee jäsenpalokunnat, muttei pääse henkilön kortille

• Saa raportit alueensa palokunnista

• Oikeus tehdä kurssin suoritusmerkintä



Hakan toimintaperiaate - kortit

• Jäsenyys oltava palokunnan 

lisäksi osastoon

• Käyttöoikeudet myönnetään 

osastokortille ja/tai 

palokunnan kortille 
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1

Osasto
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Palokunta 
2
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Jäsenyys
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HAKAn valikot



Peruskäyttäjän näkymä



Valitsemalla oletuspalokunnan, HAKA App näyttää 
valitun palokunnan aktiivisuustiedot



Koulutus



Pätevyydet



Tapahtumat → näkymä riippuu oikeuksista



HAKA mobiilisovellus (HAKA app)

• Sähköinen jäsenkortti: jäsennumero ja 
koulutustaso

• Omat tietoni:
• Aktiivisuus (harjoitus- ja hälytysaktiivisuus)

• Pätevyydet, Koulutustaso, Koulutukset

• Jäsentiedot

• Jäsenyydet

• Tapahtumakalenteri

• Tapahtuman syöttö



Hakan mobiilisovelluksen lataukset

Kuukausi Lataukset

9-12/2020 827

1-12/2021 856

1-3/2022 250

4-6/2022 121

7-9/2022 190

YHTEENSÄ 2 244



Hakan mobiilisovellus tehty nopeaan tapahtuman kirjaamiseen
Jos useamman palokunnan 
jäsen, valitaan palokunta

Päivämäärä ja kellonaika 
tulevat automaattisesti. 
Helppo muuttaa tarvittaessa.

Oletuspalokunnan voi valita 
tietokoneversiosta omista 
perustiedoista.

Johtaja tulee automaattisesti.

00000



Hakan mobiilisovelluksesta näkee hälytysosaston 
aktiivisuuden ja omia Hakaan kirjattuja tietoja
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00000



Tapahtumakalenteri

00000

Ilmoittautuminen 
aukeaa selaimeen

Valitse palokunta, jolla 
ilmoittaudut, muut 
tiedot tulevat 
automaattisesti

Muista rastittaa kurssi. 
Muuten koulutuksen 
järjestäjä ei voi tehdä 
suoritusmerkintää



Materiaalit

00000



HAKA 2.0

• Vuoden 2022 loppuun mennessä mobiilisovellus päivitetään

• Uusia ominaisuuksia ovat:
• Altistumispäiväkirja

• SM:n kyvykkyyksien sisällyttäminen hälytystehtäviin

• Kukin henkilö arvioi itse omaa osaamistaan tähdillä 1-5

• Koulutuspäällikkö voi neljännesvuosittain saada raportin henkilöstön  
osaamisvajeista -> muutos seuraavaan viikkoharjoitusten 
puolivuotissuunnitelmaan



HAKA 2.0 – arvio omasta osaamisesta hälytyksellä

Hälytyksessä ollut henkilö arvioi omaa osaamistaan niissä tehtävissä, joita hän suoritti

Henkilö ei suorittanut kyseistä tehtävää

Henkilö arvioi omaa osaamistaan



Harjoitus

Hälytys

Tuvi

Leiri

Yhdistystoiminta

Huolto

Alkusammutus

Ensivaste

Potilaan irrotus

Liik. ohjaaminen

Syttymisen est.

Muonitus

Matti

Mikko

Tiina

Taina

Tapahtumatyyppi Tehtävät Valitun osaston henkilöt

Palok. muut henkilöt

Hälytysosasto

Nuoriso-osasto

Naisosasto

Hallitus

Autotoimik.

Osasto

Veteraanios.

Yksiköt + arviointi



Liikennevälinepalo

Rakennuspalo

Liikenneonnettomuus

Öljyvahinko
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liikennevälineen 
stabilointi

syttymisen 
estäminen

Arviointi

Arvioi suoriutumistasi tehtävässä

Uusi ominaisuus

Liikennevälineen 
stabilointi



Hakan tilastot julkisesti nähtävillä
http://24365.fi/hakatilastot/



Palokuntahaku
http://24365.fi/palokuntahaku/



Kiitos!

patrik.willberg@spek.fi

040 7255 448


