SPEK KOULUTTAA
Koulutusesite 2018

TURVALLISUUSKO KALLISTA?
ENTÄ ONNETTOMUUS?

1

Spekin koulutukset ovat
uudistuneet!
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön yrityskoulutukset vastaavat entistä paremmin
asiakkaiden koulutustarpeita. SPEKin koulutukset sopivat niin kokeneille kuin tehtävänsä
aloittaneille. Eri tehtävissä toimiville on räätälöity omat kurssit.
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Mielenkiintoista, kyselyihin
pohjautuvaa taustatietoa
kansalaisten toiminnasta

SPEKin asiantuntijat ovat
turvallisuuden edelläkävijöitä,
mukana kehitystyössä ja
haistelemassa uusia tuulia

SPEK yhdistää pitkät perinteet
ja uusimmat näköalat
työpaikkojen turvallisuuskoulutuksissa

Suosittuja kouluttajia,
jotka ovat luotettavia ja
puolueettomia

Monipuolista asiantuntijuutta
kiinteistön turvallisuusasioissa
ja turvallisuusjohtamisessa

Laadukasta tutkimustyötä
turvallisuuden osa-alueilta

Sisällysluettelo
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Koulutuskokonaisuudet
Meiltä saat koulutusta tehtäviesi ja vastuualueidesi mukaan työpaikan turvallisuuden
johtamisesta, suunnittelusta ja toteuttamisesta.

PALOTURVALLISUUSTEKNIIKAN YLLÄPITÄMINEN
• Paloilmoittimen hoitajakurssi
• Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi
• Palontorjunnan laitteiden ylläpito ja elinkaaren hallinta
• Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön kurssi

TYÖPAIKAN TURVALLISUUDEN SUUNNITTELU JA
TOTEUTTAMINEN
• Johdon turvallisuuskoulutus
• Turvallisuuspäällikön peruskurssi
• Turvallisuuspäällikön jatkokurssi

ALOITA TÄSTÄ:

Perusasiat tutuiksi kahdessa
päivässä. Paljon uutta asiaa
kokeneillekin.

• Kiinteistön turvallisuusjohtaminen
• Kiinteistöturvallisuuden perusteet
• Väestönsuojan hoitajakurssi
• Uhkatilannekoulutus

ORGANISAATIOKOHTAINEN KOULUTUS JA OHJAUS
• Organisaatiokohtaiset kurssit
• Väestönsuojan hoitajan kurssi yrityksille
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TUTKINNOT:
• Turvallisuusjohdon palontorjuntakurssi
CFPA-E-palontorjuntatutkinto

• Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön kurssi
Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön tutkinto

ASIANTUNTIJAPÄIVÄT
• Rakenteellisen paloturvallisuuden opintopäivät
• Paloturvallisuuspäivät
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SPEKin kouluttajat ja asiantu
Lauri Lehto
turvallisuusasiantuntija

- Jokainen turvallisuuden edistämiseksi otettu yksittäinenkin askel on voitettu
askel, kone- ja laiteautomaation sekä tuotantotalouden insinööri Lauri Lehto
painottaa.
Hän kouluttaa muun muassa automaattisten paloilmoitin- ja vesisammutuslaitteistojen ylläpitoon liittyvillä kursseilla. Laitteistojen hoito ja ylläpito ovat olennainen osa jokapäiväistä turvallisuutta. Vain päivitetyllä nykyaikaisella laitteistolla ja
osaavalla henkilökunnalla voidaan ylläpitää parasta mahdollista turvallisuustasoa.

Jari Pouta
turvallisuusasiantuntija

Palo- ja rakennusmestari Jari Pouta kouluttaa intohimoisella otteella palo- ja
pelastusalaan sekä varautumiseen ja väestönsuojeluun liittyviä asioita. Hänen
kursseillaan osallistujat oppivat tiedostamaan erityyppisiä riskejä ja varautumaan
niihin. Täten he osaavat toimia oikein myös onnettomuus- ja vaaratilanteissa.
– SPEKissä olemme näköalapaikalla ja on palkitsevaa, että voimme jakaa tietoamme koulutuksissa. Työtä riittää loputtomasti, tämä työ ei lopu koskaan, Jari
toteaa.

Ilpo Leino
turvallisuusasiantuntija

– Määräykset kevenevät ja henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyvät vastuut siirtyvät yhä enemmän organisaatioille itselleen. Tällöin on ymmärrettävä, mitä kaikkea
turvallisuustason ylläpitämiseksi pitää huomioida, rakennusinsinööri ja turvallisuusalan tradenomi Ilpo Leino korostaa.
Hänen koulutuksensa liittyvät rakenteelliseen paloturvallisuuteen ja yritysturvallisuuteen. Tekniset asiat esitetään käytännönläheisellä tavalla. Ilpon kursseille
osallistuneet tuntevat rakentamisen paloturvallisuusvaatimukset ja organisaation
paloturvallisuuden ylläpitoon liittyvät seikat.
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untijat
Ira Pasi
turvallisuusasiantuntija
– Vain tunnistetut riskit voidaan estää. Turvallisuusasiat eivät ole vaikeita, kun vain
hoksaa, mihin pitää kiinnittää huomiota. Henkilökunnan sitouttaminen vaatii diplomatiaa ja oveluuttakin, mutta pitkäjänteisyys palkitsee lopulta, kemian diplomi-insinööri
Ira Pasi tietää.
Iran alaa ovat työpaikan turvallisuusjohtamiseen ja -suunnitteluun sekä asumisen
turvallisuuteen liittyvät koulutukset.
– Työpaikan turvallisuusjohtamisessa on tehokkainta, että puhutaan vain yhdestä
turvallisuudesta. Esimerkiksi kiinteistön ja työntekijöiden turvallisuutta ei pidä erottaa
toisistaan, Ira esittää.

Heli Hätönen
turvallisuusasiantuntija
– Turvallisuustehtävissä toimivan pitää hallita työssään yhä laajempia kokonaisuuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että ammattitaitoa on ylläpidettävä jatkuvasti,
turvallisuusalan tradenomi Heli Hätönen esittää.
Heli on koulutusten taustavaikuttaja. Hän muun muassa neuvoo tulityö- ja pätevyyskoulutusten hallinnollisissa asioissa ja työstää eurooppalaisten palontorjuntaliittojen turvallisuuskoulutuksista keskenään verrannollisia.
– Työelämä kansainvälistyy. Eurooppalaisten CFPA-E -koulutusten suorittaminen
mahdollistaa työskentelyn myös ulkomailla, Heli täsmentää.
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Paloturvallisuustekniikan
ylläpitäminen

PALOILMOITTIMEN HOITAJAKURSSI
Koulutettu paloilmoittimen hoitaja tietää, ettei kalliista, mutta tositilanteessa epäkunnossa olevasta
laitteistosta ole henkilö- ja paloturvaksi. Hän ymmärtää, että laitteiston huolimattomasta hoidosta
syntyy vääriä hälytyksiä ja taloudellisia menetyksiä toiminnanharjoittajalle.
Kurssilla on teoriaopetusta, jonka lisäksi kurssilaiset harjoittelevat paloilmoitinsimulaattoreilla
laitteiston toimintaa.
SPEKin kouluttamat, simulaattoriharjoittelun suorittaneet henkilöt, saavat osaamistodistuksena
Paloilmoittimen hoitajan kortin.

Mitä hyödyt kurssista?
• Opit hyviä turvallisuuskäytäntöjä ja ymmärrät henkilöturvallisuuden merkityksen.
• Teorian, käytännön, toimintamallien ja simulaattoriharjoittelun kautta tiedät,
miten erheelliset paloilmoitukset syntyvät ja miten ne voidaan välttää.

Kenelle?
Kurssi on tarkoitettu paloilmoittimien vastuuhenkilöille, huoltajille, hoitajille ja sijaisille
sekä huoltoliikkeiden henkilöstölle.

Kurssiohjelma
• erheellisten ilmoitusten syntyminen ja niiden välttäminen
• laitteistojen kokeilut, irtikytkennät ja kunnossapito-ohjelma
• toiminta paloilmoittimella palo- tai vikailmoituksen sattuessa
• paloilmoittimien rakenne ja kiinteistössä työskentelevien
opastaminen paloilmoittimen oikeassa käytössä.

Kurssimaksu
Kurssin hinta on 399 € + alv 24 %.
Kurssimaksu laskutetaan etukäteen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Yhteyshenkilöt
Lauri Lehto
turvallisuusasiantuntija
p. 040 358 3810

Milja Löyttyniemi
sihteeri
p. 040 809 1140

sähköposti: etunimi.sukunimi@spek.fi
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Pelastusviranomaisen
suorittamassa palotarkastuksessa
varmistetaan, että laitteisto on toimintakunnossa ja laitteistolla on nimetty,
asiansa osaava koulutettu hoitaja
(pelastuslaki 12 §).

Paloturvallisuustekniikan
ylläpitäminen

SPRINKLERI- JA VESISUMULAITTEISTON HOITAJAKURSSI
Kiinteistössä olevan sammutuslaitteiston tehtävä on sammuttaa alkava tulipalo tai ainakin rajoittaa sen
etenemistä siihen asti, kunnes pelastuslaitos ehtii paikalle.
Rakennuksen omistaja ja sammutuslaitteiston haltija vastaavat yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa siitä,
että automaattinen sammutuslaitteisto toimii oikein, on jatkuvasti toimintakunnossa ja sitä huolletaan ja
tarkastetaan asianmukaisesti. Tähän vastuuseen liittyy myös henkilöstön koulutus. Työnantajan on koulutettava nimetyt henkilöt niin, että he suoriutuvat annetusta tehtävästä (pelastuslaki 12 §).

Mitä hyödyt kurssista?
Saat valmiudet toimia sprinkleri- ja vesisumulaitteiston kanssa ja opit välttämään väärästä toimintatavasta
aiheutuvia uhkia turvallisuudelle, omaisuudelle ja ympäristölle. Hallitset sprinkleri- ja vesisumulaitteiston
toiminnan periaatteet ja ylläpidon järjestelyt. Osaat pitää sammutuslaitteistot kunnossa, jotta ne toimivat
tositilanteessa ihmisten ja omaisuuden turvaksi.

Kenelle?
Kurssi on tarkoitettu sprinkleri- ja vesisumulaitteistojen hoitajille, huoltajille, vastuuhenkilöille ja näiden
sijaisille.

Kurssiohjelma
• sprinkleri- ja vesisumulaitteiston normisto
• rakenteet ja toiminta
• kokeiluihin, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät
järjestelyt ja asiakirjat
• vahinkoja aiheuttavien käyttövirheiden välttäminen
• toiminta laitteiston lauettua ja vajaatoiminnan aikana
• yhteistyö pelastusviranomaisen ja hätäkeskuksen kanssa

Sammutuslaitteiston
luotettava toiminta edellyttää,
että sammutuslaitteiston hoitajat osaavat
hoitaa laitteistolle laaditun kunnossapitoohjelman edellyttämät toimet.

Kurssimaksu
Kurssin hinta on 399 € + alv 24 %.
Kurssimaksu laskutetaan etukäteen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Yhteyshenkilöt
Lauri Lehto
turvallisuusasiantuntija
p. 040 358 3810

Milja Löyttyniemi
sihteeri
p. 040 809 1140

sähköposti: etunimi.sukunimi@spek.fi
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Paloturvallisuustekniikan
ylläpitäminen

KÄSISAMMUTINLIIKKEEN VASTUUHENKILÖN KURSSI
Mitä hyödyt kurssista?
Saat perustiedot vastuuhenkilön tehtäviin liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista sekä
hyvät edellytykset tutkinnon läpäisemiselle.

Kenelle?
Kurssi on tarkoitettu käsisammutinliikkeen vastuhenkilöiksi haluaville ja sammutinhuoltoliikkeen toiminnan
aloittamista suunnitteleville. Kurssille osallistuvien on hyvä hallita monipuolisesti käsisammuttimien huoltoon ja tarkastukseen liittyvät toimenpiteet jo entuudestaan. Työkokemus edesauttaa asioiden omaksumista ja tutkinnon suorittamista.

Kurssiohjelma
• käsisammutinliikkeen toimintaan liittyvät vastuut ja velvollisuudet
• viranomaisten toimivaltuudet
• käsisammuttimia koskevat määräykset ja standardit
• käytännöllisen huoltopaikan vaatimukset
Kurssi painottuu vastuuhenkilön tarvitseman normiston sisältöön ja hallintaan sekä tarkastuksen
ja huollon yhteydessä tehtäviin toimenpiteisiin. Kurssi koostuu pääasiassa luennoista,
mutta sisältää myös harjoituksia.

Kurssimaksu
Kurssin hinta on 2105 € + alv 24 %.
Kurssimaksu laskutetaan etukäteen kahdessa erässä ennen jaksojen alkamista.

Kurssin kouluttajat
Kurssilla kouluttavat käsisammutinliikkeiden toimintaa valvovat viranomaiset ja
sammutinhuollon ammattilaiset.

Yhteyshenkilöt
Ilpo Leino
turvallisuuspäällikkö
p. 045 657 7290

Milja Löyttyniemi
kurssisihteeri
p. 040 809 1140

sähköposti: etunimi.sukunimi@spek.fi
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Tutkinnot

KÄSISAMMUTINLIIKKEEN VASTUUHENKILÖN TUTKINTO
Kenelle?
Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka aikovat toimia vastuuhenkilöinä käsisammutinliikkeessä.
Tutkinnon hyväksytysti suorittanut voi hakea vastuuhenkilön pätevyystodistusta
Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes).

Tutkinnon sisältö
Tutkinnon hyväksyttävästi suorittaminen edellyttää, että osallistuja osoittaa teoriakokeessa
•
tuntevansa pelastuslain, voimassaolevat käsisammuttimia koskevat viranomaismääräykset
ja -ohjeet sekä standardit
•
tuntevansa sammuttimia koskevat valmistajien ja maahantuojien huolto-ohjeet
ja vakuutusyhtiöiden sammuttimiin liittyvät suojeluohjeet.
Lisäksi tutkinnon suorittaja osoittaa käytännön kokeessa osaavansa hyväksyttävästi tarkastaa, huoltaa ja
täyttää erilaisia sammuttimia. Hän kykyenee toiminnassaan ottamaan huomioon sisäministeriön määräyksen käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta sekä sammuttimien valmistajien ja maahantuojien kirjalliset huolto-ohjeet.

Tutkintomaksu
Tutkinnon hinta on 569 € + alv 24 %
Tutkinnon käytännön osion uusinnan hinta on
205 € + alv 24 %.

Yhteyshenkilöt
Ilpo Leino
turvallisuuspäällikkö
p. 045 657 7290

Milja Löyttyniemi
kurssisihteeri
p. 040 809 1140

sähköposti: etunimi.sukunimi@spek.fi

11

Paloturvallisuustekniikan
ylläpitäminen

PALONTORJUNNAN LAITTEIDEN YLLÄPITO JA ELINKAAREN HALLINTA
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Työpaikan
turvallisuuden
suunnittelu ja
toteuttaminen

TURVALLISUUSJOHDON PALONTORJUNTAKURSSI
Mitä hyödyt kurssista?
Koulutus syventää Turvallinen työpaikka -kurssien tietoja pelastuslain edellyttämistä turvallisuustehtävistä.
Kurssi valmentaa oman työpaikan palovaarojen ja -riskien arviointiin sekä päivittäisen palontorjunnan parantamiseen. Jaksojen välissä osallistujat tekevät omaan työpaikkaansa liittyviä harjoitustöitä.
Kurssiin kuuluu harjoituspäivä Meriturvan Upinniemen palokoulutusyksikössä. Päivän aikana opitaan liikkumaan pimeässä ja savussa. Simulaattorissa harjoitellaan sammutushyökkäyksiä ja savusukellusta.

Kenelle?
Kurssi on tarkoitettu yritysten ja laitosten suojelujohtajille, turvallisuuspäälliköille, vakuutusyhtiöiden asiantuntijoille, konsulteille, henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä vastaaville ja Turvallinen työpaikka -kurssin käyneille.

Kurssiohjelma
• määräykset: lainsäädäntö, suojeluohjeet, standardit ja vastuut
• perusteet: termit, määrittelyt, palokemia ja palon kehittyminen
• rakenteet: rakennusaineiden palo-ominaisuudet, osastointi, ilmanvaihto, uloskäynnit ja savunpoisto
• energia: sähkö
• laitteistot: palonilmaisu ja sammutuslaitteistot
• riskit: tulityöt, varastointi, osastointi ja riskinarviointi

Kurssin kouluttajat
Kurssilla kouluttavat SPEKin yritys- ja paloturvallisuuden asiantuntijat, vakuutusalan
edustajat ja luennoitsijat, joilla on pitkä käytännön kokemus yritysten paloturvallisuudesta.

Kurssimaksu
Kurssimaksu on 2 235 € + alv 24 %.
Hintaan sisältyvät kurssiaineisto sekä lounaat ja kahvit.
Kurssimaksu laskutetaan etukäteen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Yhteyshenkilöt
Ilpo Leino
turvallisuuspäällikkö
p. 045 657 7290
sähköposti: etunimi.sukunimi@spek.fi
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Tutkinnot

CFPA-EUROPE – PALONTORJUNTATUTKINTO
Taustaa
Tutkinto on 18 Euroopan palontorjuntaliiton yhteinen ja se antaa pätevyyden toimia paloturvallisuudesta
vastaavana henkilönä EU-maissa. Tutkinnon suorittaneet saavat The Confederation of Fire Protection Association Europe (CFPA-Europe) -diplomin: the CFPA EUROPE EXAMINATION at Technical Grade.
Lisätietoa CFPA-Europen toiminnasta on osoitteessa: www.cfpa-e.eu.

Mitä hyödyt tutkinnosta?
Tutkinnon hyväksyttävästi suoritettuasi hallitset monipuolisesti henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyvät asiat
ja osaat muodostaa niistä muun yritysturvallisuuden kanssa tasapainoisen kokonaisuuden.

Kenelle?
Tutkinto on tarkoitettu yritysten ja laitosten suojelujohtajille, turvallisuuspäälliköille, konsulteille, vakuutusyhtiöiden asiantuntijoille ja turvallisuusorganisaatioon kuuluville henkilöille. Kohderyhmään kuuluvat myös
henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä vastaavat, jotka ovat käyneet Turvallisuusjohdon palontorjuntakurssin.

Sisältö ja tutkintovaatimukset
Tutkinnon suorittaminen edellyttää Turvallisuusjohdon palontorjuntakurssin hyväksyttyä suorittamista ja
lisäosaamisen osoittamista vähintään neljällä seuraavista osa-alueista:
• tulitöiden turvallisuus
• rakenteellinen paloturvallisuus
• sprinklerilaitteistot
Tähän tutkintoon vaadittavaa lisäosaamista
• vesisumulaitteistot
saat näiltä SPEKin kursseilta:
• paloilmoittimet
•
Turvallisuuspäällikön kurssi
• pelastussuunnittelu
• työturvallisuus
•
Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi
Tutkinto on kirjallinen koe, jossa käsitellään
rakenteellisen paloturvallisuuden ja
yritysturvallisuuteen liittyvien henkilö- ja
paloturvallisuusasioiden hallintaa. Koe sisältää
piirustus- tai suunnittelutehtävän ja siihen
liittyvän esseetehtävän.

•
Paloilmoittimen hoitajakurssi
•
Rakenteellisen paloturvallisuuden peruskurssi
sekä muiden koulutustahojen tarjonnasta
•
Työturvallisuuskorttikoulutus
•
Tulityökorttikoulutus

Tutkintomaksu
Tutkintomaksu on 295 € + alv 24 %.
Kurssimaksu laskutetaan etukäteen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Yhteyshenkilöt
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Ilpo Leino
turvallisuuspäällikkö
p. 045 657 7290
ilpo.leino@spek.fi

Työpaikan
turvallisuuden
suunnittelu ja
toteuttaminen

TURVALLISUUSPÄÄLLIKÖN KURSSI
Mitä hyödyt kurssista?

Saat perustiedot ja -taidot suunnitella ja toteuttaa työpaikan turvallisuustehtäviä. Ymmärrät työpaikan toimintaan vaikuttavat lakisääteiset velvoitteet. Osaat soveltaa erilaisia työkaluja turvallisuuden kehittämiseksi
ja tunnistat nopeasti kehittyvän turvallisuusympäristön muutoksia.

Kenelle?

Kurssi on tarkoitettu työpaikan turvallisuudesta ja varautumisesta vastaaville henkilöille, turvallisuus- ja
työsuojelupäälliköille, suojelupäälliköille, työpaikan turvallisuusasioita suunnitteleville tai toteuttaville sekä
turvallisuustehtävistä kiinnostuneille henkilöille. Kurssi sopii myös laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioista
vastaaville.

Kurssiohjelma
• turvallisuusjohtaminen: vastuut ja velvollisuudet eri tehtävissä
• työpaikan lakisääteiset velvoitteet ja muut toimintaa ohjaavat järjestelmät
• kemikaalien varastointi, kuljetukset ja käyttö sekä viranomaisilmoitukset
• riskien arviointi
• häiriötilanteisiin varautuminen ja niissä toimiminen
• omavalvonta
• rakenteellinen paloturvallisuus
• poistumisturvallisuus ja -harjoittelun järjestäminen
• paloilmaisimet
• yllä- ja kunnossapitotoimien kehittäminen
• koulutussuunnitelma
• kriisien johtaminen ja kriisiviestintä
• sisäinen ja ulkoinen viestintä

Kurssimaksu
Kurssimaksu on 790 € + alv 24 %.
Hintaan sisältyvät kurssiaineisto sekä lounaat ja kahvit.
Kurssimaksu laskutetaan etukäteen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kurssin kouluttaja
Ira Pasi
erityisasiantuntija
p. 040 595 4140

Yhteyshenkilöt
Ira Pasi
erityisasiantuntija
p. 040 595 4140

Milja Löyttyniemi
sihteeri
p. 040 809 1140

sähköposti: etunimi.sukunimi@spek.fi
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Työpaikan
turvallisuuden
suunnittelu ja
toteuttaminen

Työpaikan
turvallisuuden
suunnittelu ja
toteuttaminen

TURVALLISUUSPÄÄLLIKÖN JATKOKURSSI
Mitä hyödyt kurssista?

Saat perustiedot ja -taidot suunnitella ja toteuttaa työpaikan turvallisuustehtäviä. Ymmärrät työpaikan toimintaan vaikuttavat lakisääteiset velvoitteet. Osaat soveltaa erilaisia työkaluja turvallisuuden kehittämiseksi
ja tunnistat nopeasti kehittyvän turvallisuusympäristön muutoksia.

Kenelle?

Kurssilla syvennät työturvallisuuspäällikön peruskurssin tietoja- ja taitoja. Osaat soveltaa käytännössä erilaisia turvallisuusvaatimuksia ja kehittää oman työpaikan turvallisuutta. Tunnistat nopeasti kehittyvän turvallisuusympäristön muutokset.

Kurssiohjelma
• riskien arviointi
• tapahtuneista onnettomuuksista oppiminen.
• omavalvonta, turvallisuuskävelyharjoitus
• henkilöturvallisuus
• palontorjuntatekniikka
• paloilmoittimet ja vesisammutuslaitteistot - Elinkaaren hallinta sekä ylläpidon suunnittelu
• ennakoiva palontorjunta ja ympäristön haasteet
• oman työpaikan koulutussuunnitelman kehittäminen
• häiriötilanteista poikkeusoloihin
• kriisien johtaminen
• viestintä ja kriisiviestintä: Sisäinen ja ulkoinen ml. sosiaalinen media

Kurssimaksu
Kurssimaksu on 790 € + alv 24 %.
Hintaan sisältyvät kurssiaineisto sekä lounaat ja kahvit.
Kurssimaksu laskutetaan etukäteen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kurssin kouluttaja
Ira Pasi
Erityisasiantuntija
p. 040 595 4140

Yhteyshenkilöt
Ira Pasi
Erityisasiantuntija
p. 040 595 4140
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Milja Löyttyniemi
Sihteeri
p. 040 809 1140

sähköposti: etunimi.sukunimi@spek.fi

Työpaikan
turvallisuuden
suunnittelu ja
toteuttaminen

KIINTEISTÖN TURVALLISUUSJOHTAMINEN
Kiinteistön asioiden hoitajalta ja neuvonantajalta vaaditaan laaja-alaista asioiden hallintaa, myös kiinteistön
turvallisuuden osaamista ja haastavien tilanteiden ratkaisukykyä. Yhä enemmän kiinteistöjen kokonaisturvallisuuden johtaminen ja vastuu kuuluvat isännöinnistä/teknisestä manageroinnista vastaavalle taholle.

Mitä hyödyt kurssista?
Ymmärrät oman roolisi kiinteistön turvallisuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä nopeasti muuttuvassa
toimintaympäristössä. Osaat hyödyntää oppimaasi sekä tuot lisäarvoa kiinteistön omistajalle ja toiminnanharjoittajalle.

Kenelle?
Kurssin on tarkoitettu teknisille managereille, hallinnollisille ja teknisille isännöitsijöille sekä
kiinteistöpäälliköille.

Kurssiohjelma
• turvallisuusjohtaminen: vastuut ja velvollisuudet eri tehtävissä
• kiinteistön lakisääteiset turvallisuusvaatimukset ja yleisesti turvallisuutta parantavat toimet
• tyypillisimmät tapaturmat ja onnettomuudet kiinteistöissä
• kiinteistöä koskevat tarkastukset
• paloilmaisimet, sammutuslaitteistot ja -välineet
• yllä- ja kunnossapitotoimien kehitys

Kurssimaksu
Kurssimaksu on 399€ + alv 24 %.
Hintaan sisältyvät kurssiaineisto sekä lounaat ja kahvit.
Kurssimaksu laskutetaan etukäteen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Yhteyshenkilöt
Ira Pasi
erityisasiantuntija
p. 040 595 4140

Milja Löyttyniemi
sihteeri
p. 040 809 1140

sähköposti: etunimi.sukunimi@spek.fi
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Työpaikan
turvallisuuden
suunnittelu ja
toteuttaminen

UHKATILANNEKOULUTUS
Työelämässä joudutaan yhä useammin kohtaamaan eritasoisia uhkatilanteita ja väkivaltaa. Turvallisuus on
kaikenlaisissa työtehtävissä ensiarvoisen tärkeää. Ammatillisen sisällön hallitsemisen lisäksi työntekijän on
syytä tunnistaa työhön liittyvät ulkoiset riskit ja vaaratilanteet – myös oman oikeusturvan kannalta. .

Mitä hyödyt kurssista?

Saat koulutuksessa valmiudet uhkatilanteista selviämiseen ja työhön liittyvien riskien vähentämiseen. Koulutus auttaa luomaan aiempaa turvallisemmat työskentelyolosuhteet sekä yksilölle että koko yhteisölle.
Kenelle? Koulutus on tarkoitettu muun muassa palvelualan tehtävissä työskenteleville. Koulutusta järjestetään SPEKin alueellisten toimipisteiden toimesta Pohjois-Suomessa, Pohjanmaalla ja Etelä-Savossa.

Kurssiohjelma
• henkilöturvallisuuteen liittyvien uhkatilanteiden ennakointi
• riskien tunnistaminen
• uhkaavissa tilanteissa toimiminen ja niistä selviäminen
• eri sairauksien ja huumaavien aineiden käyttöön liittyvien ulkoisten tunnusmerkkien havaitseminen

Kurssin kouluttajat
Kouluttajina toimivat SPEKin Pohjois-Suomen, Pohjanmaan ja Etelä-Savon toimipisteiden ammattilaiset.

Kurssimaksu
Kurssimaksu räätälöidään organisaatiokohtaisesti tarjouksen perusteella.
Kurssimaksu laskutetaan etukäteen.

Yhteyshenkilöt
Patrik Willberg
järjestöpäällikkö
Pohjois-Suomi
p. 040 7255 448
Reijo Malkamäki
varautumispäällikkö
Pohjanmaa
p. 040 1690 997
Karita Stenroos
sihteeri
p. 040 511 2259
sähköposti: etunimi.sukunimi@spek.fi
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Organisaatiokohtainen koulutus
ja ohjaus

ORGANISAATIOKOHTAINEN KOULUTUS JA OHJAUS
Kohderyhmä
Organisaatiokohtaiset kurssit sopivat erityisesti työpaikkojen turvallisuusorganisaatioille ja muille ryhmille,
jotka tarvitsevat yksilöllistä ohjausta ja perehdytystä tapauskohtaisesti.

Palvelut
Koulutuksen sisältö suunnitellaan yhteistyössä tilaajan kanssa. SPEKin vakiokursseista organisaatiokohtaisina voidaan toteuttaa muun muassa Paloilmoittimen sekä Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssit.
SPEKin asiantuntijat voivat toimia ohjaajina organisaation pelastussuunnitelman laadinnassa. Palvelu sisältää kohteeseen tutustumisen, suunnitelman laatijoiden koulutuksen ja valmistuvien suunnitelmien ohjauksen. Lisäksi tarjoamme apuamme kohteen turvallisuushenkilöstön kouluttamisessa ja kohteen muun henkilöstön perehdyttämisessä pelastussuunnitelmaan.
Järjestämme myös poistumisharjoituksia yhteistyössä organisaatioiden kanssa.

Kurssien kouluttajat ja suunnitelmien ohjaajat
SPEKin turvallisuusasiantuntijat Helsingistä, Mikkelistä, Vaasasta, Oulusta ja Rovaniemeltä

Hinta
Räätälöidystä koulutuksesta annetaan erillinen tarjous.

Yhteyshenkilöt
?
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Organisaatiokohtainen koulutus
ja ohjaus

VÄESTÖNSUOJAN HOITAJAN KURSSI YRITYKSILLE
Mitä hyödyt kurssista?
Koulutus antaa valmiudet poikkeusoloja koskevaan omatoimiseen varautumiseen väestönsuojien osalta.
Kurssin käytyäsi tiedät, miten S1/K-luokan väestönsuojan (C-luokka) omatoiminen tarkastus, vuosihuolto ja
käyttöönotto hoidetaan.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu organisaatioiden turvallisuushenkilöstölle.

Kurssiohjelma
Peruskurssilla käydään läpi muun muassa
• väestönsuojan laitteet ja varusteet
• suojan omatoiminen tarkastus ja vuosihuolto
• suojan omatoiminen käyttöönotto suojautumistilanteessa
• tiiveyskoe.
Kurssimateriaalina käytetään Väestönsuojan huolto ja käyttö -opasta.

Kurssin kouluttajat
Kouluttajina toimivat SPEKin Pohjois-Suomen, Pohjanmaan ja Etelä-Savon toimipisteiden ammattilaiset.

Kurssimaksu
Kurssin hinta on 290 € + alv 24 %.

Yhteyshenkilöt
Karita Stenroos
sihteeri
p. 040 511 2259
sähköposti: etunimi.sukunimi@spek.fi
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Turvallisuustekniikan
ylläpitäminen

• Rakenteellisen paloturvallisuuden opintopäivät

RAKENTEELLISEN PALONEHKÄISYN OPINTOPÄIVÄT
SPEKin alueyksikkö järjestää vuosittain rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät. Tervetuloa mukaan
kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista sekä tapaamaan muita alalla toimivia!

Mitä hyödyt opintopäivistä?
Saat ajankohtaista tietoa rakenteellisesta palonehkäisystä, turvallisuudesta ja rakentamisen ohjauksesta.
Tapaat samalla muita alan ammattilaisia muun muassa pelastuslaitoksista ja kuntien rakennusvalvonnasta.

Kohderyhmä
Opintopäivät on tarkoitettu pelastuslaitosten riskienhallinnan ja kuntien rakennusvalvonnan parissa työskenteleville, suunnittelu- ja arkkitehtitoimistojen työntekijöille, vakuutusyhtiöiden edustajille ja muille
asiasta kiinnostuneille.

Opintopäivien ohjelma
Tarkempi ohjelma julkaistaan kesäkuussa 2018.urssimaksu

Kurssimaksu
Kurssin hinta on 290 € + alv 24 %.
Etelä-Savon, Pohjanmaan, Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliittojen jäsenille hinta on 260 € + alv 24 %.

Yhteyshenkilöt
Patrik Willberg
järjestöpäällikkö
Pohjois-Suomi
p. 040 7255 448
Reijo Malkamäki
varautumispäällikkö
Pohjanmaa
p. 040 1690 997
sähköposti: etunimi.sukunimi@spek.fi
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Meillä palaa!

Turvallisuustekniikan
ylläpitäminen

Paloturvallisuuspäivät
Joulukuussa 2018
Silja Symphony

Tervetuloa perinteikkääseen tapahtumaan, jossa Suomen parhaat asiantuntijat alustavat kiinteistöjen
paloturvallisuuden ajankohtaisista teemoista. Päivät ovat jo yli 30 vuoden ajan koonneet yhteen yritysten ja
laitosten turvallisuustehtävissä toimivia, turvallisuuskouluttajia sekä pelastusviranomaisia.
SPEK järjestää Paloturvallisuuspäivät yhteistyössä Suomen Palopäällystöliiton, Suomen Paloinsinööriyhdistyksen, Vakuutusalan tekniset tarkastajien, Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liiton, Finnsecurityn, Elinkeinoelämän Keskusliiton sekä Työturvallisuuskeskuksen kanssa.

Mitä hyödyt päivistä?

Paloturvallisuuspäivien keskeisinä tavoitteina ovat turvallisuustoiminnan kehittäminen yritysten, yhteisöjen
ja viranomaisten yhteistyönä. Tärkeää on myös vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia osallistujien kesken sekä
oppia muiden hyvistä käytänteistä.

Kenelle?

Paloturvallisuuspäivät sopivat yritysten ja julkishallinnon riskienhallinta- ja turvallisuusjohtajille, -päälliköille
ja -asiantuntijoille, omatoimisen varautumisen vastuuhenkilöille, pelastustoimen johto- ja vastuuhenkilöille
sekä turvallisuuskouluttajille.

Yhteyshenkilöt
Heli Hätönen
koulutuspäällikkö
heli.hatonen@spek.fi
p. 040 484 3822
Milja Löyttyniemi
sihteeri
milja.loyttyniemi@spek.fi
p. 040 809 1140

Tilaisuudesta sanottua:
- Erittäin hyvä keino verkostoitua ja kuulla muiden kokemuksia.
- Mukavinta oli verkostoituminen, uudet ja vanhat tutut.
Sopivasti aikaa keskustelulle. Mieleenpainuvinta laivan keinuminen ;)
- Parasta oli verkostoituminen muiden alan ammattilaisten kanssa.
Hyvät järjestelyt ja ohjelman sujuvuus.

Lisätiedot

Osallistumismaksu sisältää kokousmateriaalin, ohjelmaan merkityt tarjoilut ja hyttipaikan. Jäsenalennus
myönnetään SPEKin jäsenjärjestöjen jäsenille ja turvallisuuskorttien kurssinjohtajille (SPEK ja TTK), joiden
koulutusoikeudet ovat voimassa. Suluissa mainittu hinta koskee ei-jäseniä. Seminaarimaksu on alv-vapaa.
Sitovat ilmoittautumiset pyydetään tekemään 29.11.2018 mennessä.
Peruutuksista, jotka tehdään 30.11.2018 ja sen jälkeen, veloitamme laivayhtiön peruutusehtojen
mukaisesti. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö laskuttaa osallistumismaksun.
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Tervetuloa kehittymään, keskustelemaan ja verkostoitumaan!

YHTEYSTIEDOT
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
Osoite: Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki

Turvallisuuskoulutus
Heli Hätönen
Koulutuspäällikkö
p. 040 484 3822

Ira Pasi
Erityisasiantuntija
p. 040 595 4140

Jari Pouta
Turvallisuusasiantuntija
p. 040 733 0797

Lauri Lehto
Turvallisuusasiantuntija
p. 040 358 3810
paloilmoittimet, sammutuslaitteistot

Aleksi Helin
Turvallisuusasiantuntija
p. 040 777 2872

Milja Löyttyniemi
Sihteeri
p. 040 809 1140

Turvallisuuskortit
Jaana Rosvall
Sihteeri
p. 040 511 1683 tai 09 4761 1301

Anne Suna
Sihteeri
p. 040 511 0471 tai 09 4761 1301
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KOULUTUSKALENTERI 2018
Aika			Kurssi										Paikka
7.2.2018
02

Kiinteistön turvallisuus							Vantaa

13.2.2018		 Paloilmoittimen hoitajakurssi
14.2.2018		

					Vantaa

Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi				

Vantaa

22.2.2018		 Kiinteistön turvallisuusjohtaminen 					Oulu
6.3.2018		 Paloilmoittimen hoitajakurssi						Mikkeli
03 7.3.2018		

Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi

			

Mikkeli

16.3.2018		

Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi

			

Tampere

10.4.2018		 Paloilmoittimen hoitajakurssi
11.4.2018		

Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi

04 24.4.2018		 Paloilmoittimen hoitajakurssi
25.4.2018		

					Vantaa
			

Vantaa

					Seinäjoki

Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi

			

Seinäjoki

26.4.2018		 Kiinteistön turvallisuusjohtaminen 					Seinäjoki
8.5.2018		 Paloilmoittimen hoitajakurssi
05

					Rovaniemi

9.5.2018		

Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi

16.-17.5.2018

Turvallisuuspäällikön peruskurssi

			

Rovaniemi

					Vantaa

29.-30.5.2018		 Turvallisuuspäällikön jatkokurssi						Vantaa
6.6.2018
06 7.6.2018

Paloilmoittimen hoitajakurssi						 Turku
Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi

			

Turku

6.-7.6.2018

Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön kurssi 1. jakso			

Paikka varmistuu

21.-22.8.2018

Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön kurssi 2. jakso			

Paikka varmistuu

22.-24.8.2018		

Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön tutkinto:

08 			
28.8.2018
29.8.2018
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Teoriakoe 22.8.2018, Käytännön näyttökoe 23.-24.8.2018			

Paikka varmistuu

Paloilmoittimen hoitajakurssi						 Vantaa
Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi

			

Vantaa

12.-13.9.2018
09

10

Turvallisuusjohdon palontorjuntakurssi 1. jakso				

18.9.2018		 Paloilmoittimen hoitajakurssi						 Joensuu
19.9.2018		

Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi

10.10.2018

Paloilmoittimen hoitajakurssi

12

			

Joensuu

11.10.2018		

Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi

11.-12.10.2018

Turvallisuuspäällikön peruskurssi

24.-25.10.2018

Turvallisuusjohdon palotorjuntakurssi 2. jakso

30.10.2018

Kiinteistön turvallisuusjohtaminen 					Vantaa

31.10.-1.11.2018

Turvallisuuspäällikön peruskurssi

					Oulu

6.11.2018		 Paloilmoittimen hoitajakurssi
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Vantaa

			

Oulu

					Oulu
			

Vantaa

					Vantaa
					Vaasa

6.11.2018		

Kurs för skötare av sprinkler och vattendimsläckanläggningar

Vasa

7.11.2018		

Kurs för skötare av automatisk brandlarmanläggning

Vasa

7.11.2018

Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi				

Vaasa

13.-14.11.2018

Turvallisuusjohdon palontorjuntakurssi 3. jakso				

Vantaa

15.11.2018

CFPA-E tutkinto								 Vantaa

20.11.2018

Paloilmoittimen hoitajakurssi						 Lappeenranta

21.11.2018

Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi				

27.11.2018

Paloilmoittimen hoitajakurssi

28.11.2018		

Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi				

27.-28.11.2018

Turvallisuuspäällikön jatkokurssi						Vantaa

12.-14.12.2018

Paloturvallisuuspäivät

		

Lappeenranta

					Vantaa
Vantaa

						Silja Symphony

SEMINAARIT
S

23.5.2018		Tieturva 1-seminaari								Helsinki
19.9.2018		Tieturva 1-seminaari								Oulu
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