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Käskemisen tarkoitus

• Tarkoitus on:

 Välittää ryhmälle asetettu tavoite alaisille.

 Saada ryhmä toimimaan tehokkaasti tavoitteen mukaisesti.

 Jakaa tehtävä mielekkäisiin kokonaisuuksiin.

 Asettaa toiminnalle rajat.

 Luoda tekemisen meininkiä.

• Tarkoitus ei ole:

 Huutaa.

 Pompotella tai alistaa alaisia.

 Teettää ryhmänjohtajan henkilökohtaisia tehtäviä alaisilla.
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Toimintakäskyn esittämistapa

Varma, ystävällinen, tiukka ja rauhallinen

esiintyminen herättää niin alaisissa kuin sivullisissakin

luottamuksen siihen, että johtaja tietää mitä haluaa.
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Käskylajit

1. Komento: Ryhmä! Riviin — järjesty!

2. Esikäsky = valmistava käsky
o Öljyntorjuntaryhmä,

o Harjoituksen aihe on öljyisen rannan puhdistaminen.

o Järjestäytymispaikka on Mustikkamaan pysäköintipaikka.

o Harjoitus alkaa kello 09.00.

o Varustus: Lämmin ulkoiluvarustus.

o Toimi!

3. Toimintakäsky
o Mikko ja Minna,

o Tehtävänänne on puhdistautumispaikan kokoaminen ja

o puhdistustoiminnasta huolehtiminen.

o Lisäksi toimitte apunani seurannassa.

o Toimi!

4. Yhteiskäsky
o Öljynvahingontorjuntajoukot!

o Valmistautukaa öljyntorjuntatehtäviin

o Kolmiriviin —

o Järjesty!
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Komento

• Komentoa käytetään 

toistonomaisessa ja 

muodollisessa harjoituksessa 

tai tehtävässä. Se on lyhyt ja 

määrämuotoinen. 

• Siinä on kolme osaa:

 valmistava osa

 tauko

 komento-osa

• Yksinkertaisimmillaan pelkkä 

komentosana

Kuva. www.itameriportaali.fi
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Käsky

Sisältö

• Toteuttamiskelpoinen

• Yksiselitteisen selkeä

• Mahdollisimman lyhyt

• Tarvittaessa käskyn saaja toistaa käskyn ydinkohdat 

ymmärtämisen merkiksi

Muoto

• Johdonmukainen

• Hyvin jäsennelty

• Riittävän yksinkertainen



23.10.2015 7

Käskyn muodostaminen

Kaikista käskyistä on 

ilmettävä

• toiminnan laji

• toiminnan kohde

• (kalusto)

• varsinainen toimintaan 

käskevä sana (yks. 3. 

persoona)



23.10.2015 8

Käskyn muodostaminen, jatkoa

• Mieti, miten käsket, ennen kuin avaat suusi.

• Kokeneelle ja harjoitetulle joukolle riittää usein 

yksinkertainen käsky.

• Kokemattomalle joukolle työn vaiheita ja kalustoa voi olla 

syytä eritellä käskyssä enemmänkin.

• Käskiessäsi yhtä tai kahta henkilöä puhuttele häntä nimeltä.
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Käskyttäminen ÖVT-toiminnassa

• Ryhmän haltuun 

ottaminen

• Tehtävänjako

• Tehtävänanto

• Käskyttäminen

• Seuranta

 Kirjallinen

 Visuaalinen

• TYÖTURVALLISUUS
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Tehtäviä

• Tehtävä 1.

 Olet saanut 

joukkueenjohtajalta 

toiminta-alueen (leveys 

n. 200 m)

 Toiminta-alue on kallio-

ja kivikkorantaa

 Pääosin öljyn peitossa 

(51-90% öljyn peitossa)

 Laadi tehtävänanto 

ryhmällesi. 

• Tehtävä 2.

 Olet saanut 

joukkueenjohtajalta 

toiminta-alueen (leveys n. 

200 m)

 Toiminta-alue on kahdella 

ryhmän osalla hiekkaranta 

ja yhdellä ruovikko/ muu 

vesikasvillisuus aluetta.

 vähän likaantunut (1-10% 

öljyn peitossa)

 Laadi tehtävänanto 

ryhmällesi.



Kiitos!

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Turvalliseen huomiseen!

www.spek.fi


