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17.4.2012 Helsinki
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18.4.2012 Helsinki

Tieturva 1
-kurssinjohtajakoulutus
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2.–3.10.2012 Helsinki

Paloilmoittimen hoitajakurssi
10.10.2012 Ylihärmä

Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi
11.10.2012 Ylihärmä
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10.–11.10.2012 Helsinki
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16.10.2012 Helsinki
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17.10.2012 Helsinki
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Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi
1.11.2012 Oulu

Paloilmoittimen
hoitajakurssi
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7.11.2012 Rovaniemi

Turvallinen työpaikka I –
lainsäädännön velvoitteet
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6.–8.11.2012 Helsinki

Paloilmoittimen
hoitajakurssi
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Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi
21.11.2012 Helsinki

Turvallisuusjohdon palontorjuntakurssi, III-jakso
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CFPA-Europepalontorjuntatutkinto
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Turvallinen työpaikka II –
varautuminen häiriötilanteisiin
ja poikkeusoloihin
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Lokakuu

Paloilmoittimen hoitajakurssi
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Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön koulutuspalvelut 2012
Järjestämme vuosittain nelisenkymmentä avointa kurssia, jotka on esitelty tässä koulutusesitteessä. Tarkemmat tiedot kurssien sisällöistä ja tavoitteista saat kurssiesitteiden lisäksi SPEKin koulutuskalenterista
https://koulutus.spek.fi. Koulutuskalenterin kautta pääset myös ilmoittautumaan kursseille.
Kurssille ilmoittaudutaan viimeistään kahta viikkoa ennen sen alkamista. Kaikille ilmoittautuneille lähetämme aina kurssivahvistuksen ennen kurssia. Lisätietoja kursseista voi kysyä myös kurssin kouluttajalta,
jonka yhteystiedot on erikseen mainittu jokaisen kurssin kohdalla.
Räätälöimme kurssejamme asiakkaiden tarpeiden mukaan, ja asiantuntijamme voivat ohjata yritysten
pelastussuunnittelua ja kouluttaa sitä henkilöstölle.
SPEKin alueyksiköt ja jäseninä olevat pelastusliitot järjestävät eri puolella Suomea mm. tulitöiden turvallisuuskursseja, sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutusta sekä alkusammutus- ja poistumisharjoituksia.

Rekisteripalvelut
SPEK ylläpitää koulutusrekistereitä ja tuottaa niihin liittyvät turvallisuuskortit. Näitä ovat:
• tulityökortit
• katto- ja vedeneristystyön tulityökortit
• tieturvakortit
• erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakortit
• sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortit
• matkailualan turvallisuuspassit
• alkusammutuskortit.
Kustakin rekisteristä löytyvät tiedot:
• kursseista
• kouluttajaorganisaatioista
• kurssinjohtajista
• koulutuksen suorittaneista.
Koulutusta ja turvallisuuskortteja tarvitessasi löydät avoimien kurssien tiedot internet-sivuiltamme.
SPEKistä voit tarkastaa turvallisuuskortin voimassaolon ja tilata uuden kortin kadonneen tilalle. Voit tilata
uuden kortin myös verkkokaupastamme verkkokauppa.spek.fi.

Kurssien peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Kurssimaksu veloitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä, joten mahdolliset peruutukset on tehtävä viimeistään 14 vrk ennen kurssia. Tämän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta laskutetaan
50 % kurssimaksusta. Jos poisjäännistä ei ilmoiteta etukäteen, veloitamme koko kurssimaksun.
Osallistujan voi vaihtaa veloituksetta, vaihtumisesta tulee ilmoittaa kurssin sihteerille. Lisätietoja koulutuksesta lähetetään sähköpostilla noin 10 vrk ennen tilaisuutta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
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Lukijalle
Päivitä osaamisesi ja panosta työpaikkasi turvallisuuteen!
Työpaikan turvallisuus riippuu osaavasta henkilökunnasta. Uusi pelastuslaki kiteyttää työntekijän vastuun
paloturvallisuudesta tehokkaasti: ”Jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden,
vaaran ja vahingon välttämiseksi”.
Pelastuslainsäädäntö asettaa erityisiä osaamisvaatimuksia rakennuksen omistajalle, haltijalle ja toiminnanharjoittajalle. Heidän on:
• osaltaan ehkäistävä tulipalojen ja vaaratilanteiden syntymistä
• varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen, tulipalojen sammuttamiseen ja
muihin pelastustoimenpiteisiin
• ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi ja pelastustoiminnan helpottamiseksi
• pidettävä pelastussuunnitelma ajan tasalla ja tiedotettava siitä asianomaisille.
Tulipalon lisäksi työpaikoilla tulee osata varautua erilaisiin muihin uhkiin, jotka normaali- ja poikkeusoloissa vaarantavat ainakin hetkellisesti yhteiskunnan turvallisuuden ja toimintakyvyn.
Omatoimisen varautumisen ja palonehkäisyn asiantuntijana ja osana yhteiseurooppalaista palontorjuntakoulutusta tarjoamme turvallisuuskoulutusta, josta voit valita tehtäviesi ja vastuualueittesi mukaisesti.
Voit aloittaa päivän mittaisilla tekniikkakursseillamme kuten Paloilmoittimen hoitajakurssilla, joita järjestämme eri puolella Suomea kuukausittain.
Voit jatkaa Turvallinen työpaikka -kursseillamme ja soveltaa opittua suunnitelmiksi ja turvallisuuskäytännöiksi sekä ryhtyä kouluttamaan muita.
Voit syventää osaamistasi Turvallisuusjohdon palontorjuntakurssilla ja siihen liittyvällä tutkinnolla. Ne
antavat valmiuksia oman yrityksen paloriskien tunnistamiseen, torjuntaan ja päivittäisen turvallisuuden
parantamiseen. Samalla saat eurooppalaisen paloturvallisuustodistuksen, josta on hyötyä kansainvälisissä tehtävissä.
Suomessa vain SPEK voi myöntää koulutuksesta The Confederation of Fire Protection Associations (Europe) todistuksen. Kurssit on merkitty tunnuksella CFPA.
Koulutusterveisin

Riitta Piironen
koulutuspäällikkö
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
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Aloita

Paloilmoittimen hoitajakurssi
• Helsinki 15.2., 17.4., 29.5., 11.9., 17.10. ja 20.11.
• Mikkeli 7.3.
• Vaasa 27.3. (ruotsinkielinen 28.3.**)
• Turku 8.5.
• Pori 26.9.
• Ylihärmä 10.10.
• Oulu 31.10.

• Rovaniemi 6.11. (ks. myös Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi s. 7)

Hämeen Pelastusliiton järjestämät kurssit:

• Tampere*) 22.3. ja 15.11.
• Hämeenlinna*) 26.4.
• Lahti*) 25.10.

Taustaa

Ilmoittautuminen

Hätäkeskuksiin liitetyt paloilmoittimet on huollettava ja pidettävä toimintakunnossa. Paloilmoittimelle on nimettävä hoitaja ja huolehdittava
siitä, että tämä saa tehtävään asianmukaisen
koulutuksen (pelastuslaki 22 §).
Koulutettu hoitaja tietää, ettei kalliista, mutta
tositilanteessa epäkuntoisesta laitteistosta ole
henkilö- ja paloturvaksi. Hän on selvillä siitä,
että laitteiston huolimattomasta hoidosta syntyy
erheellisiä ilmoituksia ja näistä ylimääräisiä työn
keskeytyksiä. Palokunnan toistuva hälyttäminen
kiinteistöön voi aiheuttaa ison laskun.
Pelastusviranomaisen suorittamassa palotarkastuksessa tarkastetaan, että laitteistoa on
käytetty ja ylläpidetty kunnossapito-ohjelman
edellyttämällä tavalla.

Internet-sivuillamme https://koulutus.spek.fi
*) Tampereen, Hämeenlinnan ja Lahden kursseille ilmoittaudutaan Hämeen Pelastusliittoon
**) Anmälningar till den svenskspråkiga kursen:
https://koulutus.spek.fi. Tilläggsinfo: tel 06 325
1498

Kurssimaksu
Kurssimaksu on 383 € + alv. 23 %, pelastusliittojen jäsenille 333 € + alv. 23 %. Hintaan sisältyvät
kurssiaineisto sekä lounas ja kahvit. Kurssimaksu
laskutetaan ilmoittautumisajan päätyttyä. Peruutusehdot ovat sivulla 4.

Kurssipaikat

Kohderyhmä

Ilmoitetaan koulutuskalenterissamme:
http://koulutus.spek.fi

Paloilmoittimien hoitajat, huoltajat, vastuuhenkilöt ja näiden sijaiset.

Lisätietoja

Tavoitteet

Turvallisuusasiantuntija
Kari Koskela
Puh. 09 4761 1342
Sähköposti: kari.koskela@spek.fi

Koulutettava
• tietää, miten erheelliset ilmoitukset syntyvät ja
miten ne voidaan välttää
• osaa opastaa henkilöstöä ja vieraita paloilmoittimen oikeassa käytössä
• osaa laitteistojen kokeilut, irtikytkennät ja
kunnossapito-ohjelman
• osaa toimia paloilmoittimella palo- tai vikailmoituksen sattuessa
• oppii tuntemaan paloilmoittimien rakenteet ja
toimintaperiaatteet.

Kurssimateriaalia

Sisältö

• Paloilmoittimen käyttö ja ylläpito -opas

Teorian lisäksi kurssilaiset harjoittelevat paloilmoittimen toimintaa oikeilla paloilmoitinsimulaattoreilla.

Kurssin kouluttaja
SPEK, Kari Koskela
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Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi
• Pori 27.9.
• Ylihärmä 11.10.
• Oulu 1.11.
• Rovaniemi 7.11.

Taustaa

Ilmoittautuminen

Kiinteistössä olevan sammutuslaitteiston tehtävä
on sammuttaa automaattisesti tulipalo tai ainakin rajoittaa sen etenemistä siihen asti kunnes
pelastajat ehtivät paikalle.
Rakennuksen omistaja ja sammutuslaitteiston
haltija yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa
vastaavat siitä, että automaattinen sammutuslaitteisto toimii oikein ja on jatkuvasti toimintakunnossa. Sammutuslaitteistolle on laadittava
kunnossapito-ohjelma ja nimettävä sekä käytöstä
että ylläpidosta vastaavat henkilöt.
Työnantajan on koulutettava nimetyt henkilöt
niin, että he suoriutuvat annetusta tehtävästä.
Koulutettu henkilöstö osaa pitää sammutuslaitteistot kunnossa, jotta ne toimivat tositilanteessa
ihmisten ja omaisuuden turvaksi.

Internet-sivuillamme https://koulutus.spek.fi
*) Anmälningar till den svenskspråkiga kursen:
https://koulutus.spek.fi. Tilläggsinfo: tel 06 325
1498

Kurssimaksu
Kurssimaksu on 383 € + alv. 23 %. Hintaan sisältyvät kurssiaineisto sekä lounas ja kahvit. Kurssimaksu laskutetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.
Peruutusehdot ovat sivulla 4.

Kurssipaikat
Ilmoitetaan koulutuskalenterissamme:
http://koulutus.spek.fi.
Kurssilainen huolehtii majoituksestaan itse. Helsingin kurssin osalta kysy kurssilaisen majoitushintaa Park Hotel Käpylästä, puh. 09 799 755,
www.parkhotelkapyla.fi.

Kohderyhmä
Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajat, huoltajat, vastuuhenkilöt ja näiden sijaiset.

Lisätietoja

Tavoitteet

Turvallisuusasiantuntija
Kari Koskela
Puh. 09 4761 1342
Sähköposti: kari.koskela@spek.fi

Kurssilla saa valmiudet toimia sprinkleri- ja
vesisumulaitteiston kanssa ja oppii välttämään
väärästä toiminnasta aiheutuvat uhat turvallisuudelle, omaisuudelle ja ympäristölle.
Koulutettava oppii tuntemaan sprinkleri- ja
vesisumulaitteiston toiminnan periaatteet ja
huolehtimaan ylläpidon järjestelyistä.

• yhteistyö pelastusviranomaisen ja hätäkeskuksen kanssa

Sisältö
• 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

Kurssimateriaalia
• Sprinkleri- ja sammutuslaitteistoon liittyvä
normisto
• Asuntosprinkleri-opas

Kurssin kouluttajat
SPEKin sammutuslaitteistoasiantuntijat
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Aloita

• Helsinki 16.2., 18.4., 30.5., 12.9. ja 21.11.
• Mikkeli 8.3.
• Vaasa 28.3. (ruotsinkielinen 27.3.*)
• Turku 9.5.

Aloita

Turvallinen kiinteistö – paloturvallisuus, ylläpito ja velvoitteet
• Helsinki 14.2. ja 20.9.
• Vaasa 22.3.

• Mikkeli 29.5.
• Oulu 23.10.

Kohderyhmä

Ilmoittautuminen

Isännöitsijät, kiinteistönhoidon esimiehet, kiinteistöpäälliköt, paloturvallisuuslaitteista vastaavat henkilöt, yritysten turvallisuusorganisaatioon
kuuluvat ja turvallisuuskouluttajat

Internet-sivuillamme https://koulutus.spek.fi

Tavoitteet

Kurssimaksu

Kurssilaiset tuntevat pelastuslainsäädännön
edellyttämät turvallisuusvastuunsa ja osaavat
hyödyntää saamaansa tietoa turvallisen kiinteistön ylläpitoon.

Kurssimaksu on 407 € + alv 23 %. Hintaan sisältyvät kurssiaineisto sekä lounas ja kahvit. Kurssimaksu laskutetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.
Peruutusehdot ovat sivulla 4.

Kurssipaikat

Sisältö
• pelastuslainsäädännön velvoitteet kiinteistölle
• turvallisuutta ylläpitävien laitteiden kunnossa-		
pito
• pelastussuunnittelu
• poistumisturvallisuusselvityksen tarve
• sisäinen palotarkastus
• henkilöstön koulutus

Park Hotel Käpylä
Pohjolankatu 38
00600 Helsinki

Vaasan yliopisto
Wolffintie 34
65100 Vaasa

Mikkelin ja Oulun kurssipaikat ilmoitetaan koulutuskalenterissamme http://koulutus.spek.fi.

Lisätietoja

Kurssimateriaalia

Turvallisuusasiantuntija
Jari Pouta
Puh. 09 4761 1359
Sähköposti: jari.pouta@spek.fi

• Paloturvalaitteet ja -järjestelyt -opas

Kurssin kouluttaja

Lisätietoa esim. suojeluohjeista Finanssialan
Keskusliiton sivuilta www.vahingontorjunta.fi >
Palovahinkojen torjunta.

SPEK, Jari Pouta
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Kulttuurihistoriallisten kohteiden pelastussuunnittelu
Aloita

• Oulu 11.9.
• Helsinki 16.10.

Kohderyhmä

Ilmoittautuminen

Museoiden, kirkkojen, arkistojen, kirjastojen ja
suojeltujen rakennusten kiinteistönhoidosta,
avoinnapidosta ja turvallisuusasioista vastaavat
sekä vakuutusalan asiantuntijat ja pelastusviranomaiset.

Internet-sivuillamme https://koulutus.spek.fi

Kurssimaksu

Tavoitteet

Kurssimaksu on 250 € + alv 23 %. Hintaan sisältyvät kurssiaineisto sekä lounas ja kahvit. Kurssimaksu laskutetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.
Peruutusehdot ovat sivulla 4.

Kurssilaiset tuntevat uuden pelastuslainsäädännön velvoitteet sekä ymmärtävät viranomaistoiminnan ja omatoimisen varautumisen vastuunjaon ja rakennuksen palotekniset järjestelyt. Kurssilaiset ymmärtävät suunnittelun merkityksen
jälkivahinkojen torjunnassa ja osaavat soveltaa
tietoa oman työpaikkansa pelastussuunnitelman
laatimisessa ja päivittämisessä sekä henkilökunnan perehdyttämisessä suunnittelemaan.

Kurssipaikat
Kurssipaikat ilmoitetaan koulutuskalenterissamme
http://koulutus.spek.fi.

Sisältö
Koulutuksessa perehdytään uudistuneen pelastuslainsäädännön velvoitteisiin ja kulttuurihistoriallisia kohteita koskeviin erityiskysymyksiin.
• pelastussuunnittelu ja pelastuslainsäädännön 		
velvoitteet toiminnanharjoittajalle, rakennuk-		
sen omistajalle sekä haltijalle
• riskienhallinta ja riskiperusteinen tarkastustoi-		
minta
• laaja-alainen turvallisuussuunnittelu
• esineistön huomioiminen
• vakuuttamisen erityiskysymykset
• ajan ilmiöiden huomioiminen pelastussuunnit-		
telussa
• jälkivahinkojen torjunta osana pelastussuunni-		
telmaa
• case-esimerkki

Kurssin kouluttajat
Kurssilla kouluttavat SPEKin yritys- ja paloturvallisuuden asiantuntijat sekä viranomaiset.
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Jatka

Turvallinen työpaikka I – lainsäädännön velvoitteet pelastussuunnitelmaksi
• Helsinki 14.–16.5. ja 6.–8.11.
• Ylihärmä 24.–26.4.

Kohderyhmä

Ilmoittautuminen

Toimipaikkojen turvallisuudesta vastaavat henkilöt, kiinteistöpäälliköt, isännöitsijät, erityisryhmien asumisturvallisuudesta vastaavat ja turvallisuuskouluttajat.

Internet-sivuillamme https://koulutus.spek.fi

Tavoitteet

Kurssimaksu

Kurssilaiset tuntevat yritysturvallisuuden perusteet ja uuden pelastuslainsäädännön velvoitteet
sekä ymmärtävät rakennuksen palotekniset
järjestelyt. Kurssilaiset osaavat soveltaa tietoa
oman työpaikkansa pelastussuunnitelman laatimisessa ja päivittämisessä sekä henkilökunnan
perehdyttämisessä suunnitelmaan.

Kurssimaksu on 965 € + alv 23 %. Hintaan sisältyvät kurssiaineisto sekä lounaat ja kahvit. Kurssimaksu laskutetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.
Peruutusehdot ovat sivulla 4.

Kurssipaikat ja majoitus
Park Hotel Käpylä
Pohjolankatu 38
00600 Helsinki

Sisältö
• pelastuslainsäädännön velvoitteet toiminnan-		
harjoittajalle, rakennuksen omistajalle ja 		
haltijalle
• rakenteellisen paloturvallisuuden perusteet
• palon kehittyminen ja sammuttaminen
• paloilmoitin, sammutuslaitteisto ja sähkötur-		
vallisuus
• kemikaalilainsäädäntö ja viranomaisilmoitukset
• pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuus-		
selvitys
• yrityksen johtaminen kriisitilanteessa
• turvallisuushenkilöstön koulutus ja harjoitusten
järjestäminen
• yrityksen kokonaisturvallisuuden järjestelyt.

Härmän kuntokeskus
Vaasantie 22
62375 Ylihärmä

Kurssilainen huolehtii majoituksestaan itse. Kysy
kurssilaisen majoitushintaa Helsingin kurssin osalta Park Hotel Käpylästä, puh. 09 799 755,
www.parkhotelkapyla.fi.

Lisätietoja
Turvallisuusasiantuntija
Jari Pouta
Puh. 09 4761 1359
Sähköposti: jari.pouta@spek.fi
Pelastussuunnitelman laadintaa helpottamaan
voi hankkia CD:lle tehdyn lomakkeiston, jossa on
myös laajasti asiaan liittyvää tausta- ja lisätietoa.
Kurssin käyneet saavat alennuksen hinnasta.

Kurssimateriaalia
• Paloturvalaitteet ja -järjestelyt -opas
• Väestönsuojan vuosihuoltopöytäkirja
• Suojele itseäsi ja muita -opas

Kurssin kouluttajat
Kurssilla kouluttavat SPEKin yritys- ja paloturvallisuuden asiantuntijat sekä Säteilyturvakeskuksen
ja Yritysturvallisuus EK:n asiantuntijat.
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Turvallinen työpaikka II – varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin
Jatka

• Helsinki 25.–26.9.
• Ylihärmä 11.–12.9.

Kohderyhmä

Ilmoittautuminen

Toimipaikkojen turvallisuudesta vastaavat henkilöt, kiinteistöpäälliköt, isännöitsijät ja heidän
varamiehensä ja apulaisensa, Turvallinen työpaikka I -kurssin käyneet.

Internet-sivuillamme https://koulutus.spek.fi

Edellytykset

Kurssimaksu

Kurssille osallistuvien on hyvä hallita Turvallinen
työpaikka I -kurssin (Yritysturvallisuuden peruskurssi) asiat.

Kurssimaksu on 820 € + alv 23 %. Hintaan sisältyvät kurssiaineisto sekä lounaat ja kahvit. Kurssimaksu laskutetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.
Peruutusehdot ovat sivulla 4.

Tavoitteet

Kurssipaikat ja majoitus

Kurssilla päivitetään muuttuneet yritysturvallisuuteen liittyvät velvoitteet ja täydennetään
peruskurssilla saatuja tietoja poikkeusolojen
näkökulmasta.

Park Hotel Käpylä
Pohjolankatu 38
00600 Helsinki

Härmän kuntokeskus
Vaasantie 22
62375 Ylihärmä

Kurssilainen huolehtii majoituksestaan itse. Kysy
kurssilaisen majoitushintaa Helsingin kurssin osalta Park Hotel Käpylästä, puh. 09 799 755,
www.parkhotelkapyla.fi.

Sisältö
• pelastushallinnon järjestelyt normaali- ja poik-		
keusoloissa
• tahallisten palojen ennaltaehkäisy
• jälkivahinkojen torjunta
• jatkuvuus- ja toipumissuunnittelu
• Suomen taloudellinen kriisivalmius ja yritysten
varautuminen
• väestönsuojelu ja väestönsuojat.

Lisätietoja
Turvallisuusasiantuntija
Jari Pouta
Puh. 09 4761 1359
Sähköposti: jari.pouta@spek.fi
Turvallisuusselvityksen laadintaopas antaa perusteita uudenlaiseen turvallisuusajatteluun, jonka
tarkoituksena on parantaa paloturvallisuutta
varsinkin erityisryhmien osalta.

Kurssimateriaalia
• Väestönsuojan huolto ja käyttö -opas
• Suojan vuosihuoltopöytäkirja
• Jälkivahinkojen torjunta

Kurssin kouluttajat
Kurssilla kouluttavat SPEKin omatoimisen varautumisen ja yritys- ja paloturvallisuuden asiantuntijat.
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Jatka

Turvallinen työpaikka III – poistumisturvallisuus
• Helsinki
• 6.3.

Kohderyhmä

Ilmoittautuminen

Yritysten ja laitosten suojelujohtajat, turvallisuusja kiinteistöpäälliköt, vakuutusyhtiöiden asiantuntijat, kaikki toimipaikkojen turvallisuuteen
liittyvät henkilöt sekä turvallisuuskouluttajat.

Internet-sivuillamme https://koulutus.spek.fi

Tavoitteet

Kurssimaksu

Koulutuksella täydennetään SPEKin turvallisuuskursseilla saatuja tietoja poistumisturvallisuuden
näkökulmasta.

Kurssimaksu on 430 € + alv 23 %. Hintaan sisältyvät kurssiaineisto sekä lounas ja kahvit. Kurssimaksu laskutetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.
Peruutusehdot ovat sivulla 4.

Sisältö

Kurssipaikka

• turvallinen poistuminen / suojautuminen erilaisissa vaaratilanteissa
• uloskäytävien avausratkaisut vaaratilanteissa
• poistumisreittien merkitseminen ja valaisemi-		
nen
• työpaikan turvallisuusratkaisut, turvallisuuskä-		
vely.

Park Hotel Käpylä
Pohjolankatu 38
00600 Helsinki

Lisätietoja
Turvallisuusasiantuntija
Jari Pouta
Puh. 09 4761 1359
Sähköposti: jari.pouta@spek.fi

Kurssimateriaalia
• Paloturvalaitteet ja järjestelyt -opas
• Poistumisturvallisuusopas

Kurssin kouluttajat
Kurssilla kouluttavat SPEKin yritys- ja paloturvallisuuden asiantuntijat.
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Paloilmoittimen suunnittelukurssi
Jatka

• Helsinki
• 17.–18.1. ja 18.–19.9.

Kohderyhmä

Ilmoittautuminen

Suunnittelijat, sähköurakoitsijat ja paloilmoitinasennuksista vastaavat sekä paloilmoitintutkintoon valmistautuvat

Internet-sivuillamme https://koulutus.spek.fi

Tavoitteet

Kurssimaksu

Kurssin suorittanut
• tietää paloilmoitinliikkeen paloilmoitintöiden 		
vastuuhenkilön juridisen vastuun
• tuntee paloilmoittimen määräytymisperusteet
• tuntee rakennuksen palo-osastoinnin, palo-		
ovien ja lukituksen pääperiaatteet
• tuntee pääperiaatteet paloilmoittimen raken-		
teesta
• tuntee paloilmoitinjärjestelmän valintakriteerit
• tuntee paloilmoittimen suunnittelu- ja asen-		
nusohjeet ja osaa soveltaa ohjeita eri tilanteis-		
sa ja kohteissa
• saa valmiudet suorittaa paloilmoitintutkinnon.

Kurssimaksu on 816 € + alv 23 %. Hintaan sisältyvät kurssiaineisto sekä lounaat ja kahvit. Kurssimaksu laskutetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.
Peruutusehdot ovat sivulla 4.

Kurssipaikka ja majoitus
Park Hotel Käpylä
Pohjolankatu 38
00600 Helsinki
Kurssilainen huolehtii majoituksestaan itse. Kysy
kurssilaisen majoitushintaa Park Hotel Käpylästä,
puh. 09 799 755, www.parkhotelkapyla.fi.

Sisältö

Lisätietoja

Kurssi koostuu oppitunneista ja oppilaiden suorittamasta harjoitustyöstä. Lopputuotoksena on
mallisuunnitelma, jossa on käyty läpi rakenteellisen paloturvallisuuden perusteet, paloilmoittimien suunnittelu ja asentaminen, ilmaisinvalinnat
ja sijoittelu, järjestelmävalinnat ja paikantamiskaavio.
Kurssi valmentaa Inspecta Oy:n järjestämään
paloilmoitintutkintoon (tutkintopäivät vuonna
2012: 27.1., 16.5. ja 14.11. Ilmoittautuminen
tutkintoon: www.inspecta.fi/koulutus).

Turvallisuusasiantuntija
Kari Koskela
Puh. 09 4761 1342
Sähköposti: kari.koskela@spek.fi
Tutkintoihin liittyvissä asioissa:
Inspecta Oy
Puh. 010 521 600
www.inspecta.fi/koulutus

Kurssimateriaalia
• Suomen rakentamismääräyskokoelma, ohjeet 		
E1 ja E2
• SM:n määräys A:60
• Paloilmoittimen suunnittelu- ja asennusohje 		
2010
• Ilmaisinvalintaopas
• Paloilmoittimen mallikaaviot -opas

Kurssin kouluttajat
SPEK, Kari Koskela ja rakenteellisen paloturvallisuuden asiantuntija
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Jatka

Rakenteellisen paloturvallisuuden kurssi
• Helsinki
• 27.–28.3.

Kohderyhmä

Ilmoittautuminen

Suunnittelijat, arkkitehdit, palo- ja rakennusvalvontaviranomaiset sekä rakennusten paloturvallisuuteen ja rakentamismääräysten E-sarjaan
liittyvien asioiden kanssa työskentelevät

Internet-sivuillamme https://koulutus.spek.fi

Tavoitteet

Kurssimaksu

Kurssilla tutustutaan rakentamismääräyskokoelman osiin E1 (Rakennusten paloturvallisuus) ja
E2 (Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus) ja opetellaan niiden avulla määrittämään
rakentamiseen liittyviä perusvaatimuksia.

Kurssimaksu on 750 € + alv 23 %, viranomaisille
494 € + alv 23 %. Hintaan sisältyvät kurssiaineisto
sekä lounaat ja kahvit. Kurssimaksu laskutetaan
ilmoittautumisajan päätyttyä. Peruutusehdot ovat
sivulla 4.

Kurssipaikka ja majoitus

Sisältö

Park Hotel Käpylä
Pohjolankatu 38
00600 Helsinki

• E1:n ja E2:n käyttö rakennuksen suunnittelussa
• Rakennuksen paloluokan määrittely
• Osastoinnin merkitys ja toiminta
• Kantavien ja osastoivien rakenteiden sekä pintakerrosten luokitusjärjestelmät
• Uloskäyntien sijoittelu
• Teknisten järjestelmien vaikutukset osana rakennuksen paloteknistä suunnittelua
• Tuotanto- ja varastorakennusten suunnitteluun
liittyvät perusteet

Kurssilainen huolehtii majoituksestaan itse. Kysy
kurssilaisen majoitushintaa Park Hotel Käpylästä,
puh. 09 799 755, www.parkhotelkapyla.fi.

Lisätietoja
Turvallisuuspäällikkö
Ilpo Leino
Puh. 09 4761 1334
Sähköposti: ilpo.leino@spek.fi

Kurssimateriaalia
• Suomen rakentamismääräyskokoelma, ohjeet
E1 ja E2
• SPEKin työkaluja paloluokan määrittelyyn
• Harjoitustöihin liittyviä pohjapiirroksia

Ympäristöopas 39, Rakennusten paloturvallisuus
& paloturvallisuus korjausrakentamisessa kertoo
käytännönläheisesti E1:n perusteita.

Kurssin kouluttaja
SPEK, Ilpo Leino
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Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön kurssi
Jatka

• Helsinki
• 1. jakso 12.–13.6.
• 2. jakso 21.–22.8.

Kohderyhmä

Ilmoittautuminen

Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilöksi aikovat

Edellytykset

Internet-sivuillamme https://koulutus.spek.fi.

Kurssille osallistuvien on hyvä hallita monipuolisesti käsisammuttimien huoltoon ja tarkastukseen liittyvät toimenpiteet jo entuudestaan.
Työkokemus edesauttaa asioiden omaksumista ja
tutkinnon suorittamista.

Kurssimaksu
Kurssimaksu on 2025 € + alv. 23 %. Hintaan sisältyvät kurssi- ja tutkintoaineisto sekä lounaat ja
kahvit. Kurssimaksu maksetaan kahdessa erässä,
joista ensimmäinen laskutetaan etukäteen. Tositteet maksetuista kurssimaksuista on esitettävä
pyydettäessä. Peruutusehdot ovat sivulla 4.

Tavoitteet
Kurssi valmentaa käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön tutkinnon käytännön ja teorian kokeeseen.

Kurssipaikka
AEL
Kaarnatie 4
00410 Helsinki
Puh. 09 530 71

Sisältö
• käsisammutinliikkeen toimintaan liittyvät vastuut ja velvollisuudet
• viranomaisten toimivaltuudet
• käsisammuttimia koskevat määräykset ja standardit
• käytännöllisen huoltopaikan vaatimukset

Kurssilainen huolehtii majoituksestaan itse.

Lisätietoja
Turvallisuuspäällikkö
Ilpo Leino
Puh. 09 4761 1334
Sähköposti: ilpo.leino@spek.fi

Kurssi painottuu vastuuhenkilön tarvitseman
normiston sisältöön ja hallintaan sekä tarkastuksen ja huollon yhteydessä tehtäviin toimenpiteisiin. Kurssi koostuu pääasiassa luennoista, mutta
sisältää myös harjoituksia.

Alkusammutuskalusto-opas antaa perusteita sekä
kertoo säädökset ja tulkinnat alkusammuttimien
valinnasta ja sijoituksesta.

Kurssimateriaalia
• tarkastukseen ja huoltoon liittyvä normisto
• Käsisammutinstandardi SFS-EN 3-7
• painelaiteohjeita ja kaavioita
• Tulityöt-suojeluohje ja Ryhdyttäessä tulityöhön
-kirja
• Alkusammutuskalusto-opas

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

Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön tutkinto
• Helsinki
• Teoriakoe 21.8.
• Käytännön näyttökoe 23.8. tai 24.8.

Kohderyhmä

Ilmoittautuminen

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka tulevat
toimimaan vastuuhenkilöinä käsisammutinliikkeessä. Tutkinnon hyväksytysti suorittanut voi
hakea vastuuhenkilön pätevyystodistusta Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes).

Internet-sivuillamme https://koulutus.spek.fi

Tutkintomaksu

Tavoitteet

Tutkintomaksu on 550 € + alv 23 %. Maksu laskutetaan etukäteen. Peruutusehdot ovat sivulla 4.
Hylätyn käytännön kokeen uusinta maksaa 200 €
+ alv 23 %.

Teoriakokeessa tutkinnonsuorittaja osoittaa
tuntevansa
• nykyisen pelastuslain
• pelastuslainsäädännön perusteella voimassa
olevat käsisammuttimia koskevat viranomaismääräykset ja -ohjeet sekä standardit
• sammuttimia koskevat valmistajien ja maahantuojien huolto-ohjeet
• vakuutusyhtiöiden sammuttimia ja sammuttamista koskevat suojeluohjeet.

Tutkintopaikka
AEL
Kaarnatie 4
00410 Helsinki

Lisätietoja
Turvallisuuspäällikkö
Ilpo Leino
Puh. 09 4761 1334
Sähköposti: ilpo.leino@spek.fi

Käytännön kokeessa hän osoittaa osaavansa
• hyväksyttävästi tarkastaa, huoltaa ja täyttää
erilaisia sammuttimia ottaen huomioon SM:n
määräykset ja asetukset käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta
• sammuttimien valmistajien ja maahantuojien
huolto-ohjeet.

Paloturvalaitteet ja järjestelyt -opas muistuttaa
rakennuksissa olevien laitteiden lakisääteisistä vastuista, huollon järjestämisestä ja kunnossapidosta.
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Turvallisuusjohdon palontorjuntakurssi
• 3. jakso 27.–28.11.

Kohderyhmä

Ilmoittautuminen

Yritysten ja laitosten suojelujohtajat, turvallisuuspäälliköt, vakuutusyhtiöiden asiantuntijat sekä
henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä vastaavat henkilöt.
Turvallinen työpaikka I -kurssin käyneet henkilöt.

Internet-sivuillamme https://koulutus.spek.fi

Kurssimaksu
Kurssimaksu on 2150 € + alv 23 %. Hintaan sisältyvät kurssiaineisto sekä lounaat ja kahvit. Kurssimaksu laskutetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.
Peruutusehdot ovat sivulla 4.

Tavoitteet
Kurssi syventää tietoja pelastuslain edellyttämistä turvallisuustehtävistä. Kurssi valmentaa oman
työpaikan palovaarojen ja -riskien arviointiin,
päivittäisen palontorjunnan parantamiseen ja
koulutukseen. Kurssijaksojen välissä kurssilaiset
tekevät omaan työpaikkaansa liittyviä harjoitustöitä.
Kurssiin kuuluu harjoituspäivä Meriturvan
Upinniemen palokoulutusyksikössä. Päivän
aikana opitaan liikkumaan pimeässä ja savussa.
Simulaattorissa harjoitellaan sammutushyökkäyksiä ja savusukellusta.

Kurssipaikka ja majoitus
Park Hotel Käpylä
Pohjolankatu 38
00600 Helsinki
Kurssilainen huolehtii majoituksestaan itse. Kysy
kurssilaisen majoitushintaa Park Hotel Käpylästä,
puh. 09 799 755, www.parkhotelkapyla.fi.

Lisätietoja
Turvallisuuspäällikkö
Ilpo Leino
Puh. 09 4761 1334
Sähköposti: ilpo.leino@spek.fi

Sisältö
• Määräykset: lainsäädäntö, suojeluohjeet, standardit, vastuut
• Perusteet: termit, määrittelyt, palokemia, pa-		
lon kehittyminen
• Rakenteet: rakennusaineiden palo-ominaisuu-		
det, osastointi, ilmanvaihto, uloskäynnit, sa- 		
vunpoisto
• Energia: sähkö
• Laitteistot: palonilmaisu- ja sammutuslaitteis-		
tot
• Riskit: tulityöt, varastointi, osastointi, riskinar-		
viointi

Lisätietoa myös osoitteesta:
www.cfpa-e.org

Kurssin kouluttajat
Kurssilla kouluttavat SPEKin yritys- ja paloturvallisuuden asiantuntijat, vakuutusalan edustajat ja
yritysten paloturvallisuudesta pitkän käytännön
kokemuksen omaavat luennoitsijat.
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Syvennä

• Helsinki
• 1. jakso 2.–3.10.
• 2. jakso 30.–31.10.

Syvennä

CFPA-EUROPE-palontorjuntatutkinto
• Helsinki
• 29.11.

Taustaa

Ilmoittautuminen

Tutkinto on Euroopan seitsemäntoista palontorjuntaliiton yhteinen ja 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.

Internet-sivuillamme https://koulutus.spek.fi

Tutkintomaksu
Tutkintomaksu on 280 € + alv 23 %. Maksu laskutetaan ilmoittautumisajan päätyttyä. Peruutusehdot ovat sivulla 4.

Kohderyhmä
Yritysten ja laitosten suojelujohtajat, turvallisuuspäälliköt, konsultit, vakuutusyhtiöiden asiantuntijat ja turvallisuusorganisaatioon kuuluvat henkilöt sekä henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyvistä
tehtävistä vastaavat henkilöt, jotka ovat käyneet
Turvallisuusjohdon palontorjuntakurssin.

Tutkintopaikka
Park Hotel Käpylä
Pohjolankatu 38
00600 Helsinki

Tavoitteet

Lisätietoja

Tutkinnon hyväksyttävästi suorittanut hallitsee
monipuolisesti henkilö- ja paloturvallisuuteen
liittyvät asiat ja osaa muodostaa niistä muun
yritysturvallisuuden kanssa tasapainoisen kokonaisuuden.

Turvallisuuspäällikkö
Ilpo Leino
Puh. 09 4761 1334
Sähköposti: ilpo.leino@spek.fi
Koulutuspäällikkö
Riitta Piironen
Puh. 09 4761 1332
Sähköposti: riitta.piironen@spek.fi

Sisältö ja tutkintovaatimukset
Tutkinnon suorittaminen edellyttää Turvallisuusjohdon palontorjuntakurssin hyväksyttyä suorittamista ja lisäosaamisen osoittamista vähintään
neljällä seuraavista osa-alueista:
• tulitöiden turvallisuus
• rakenteellinen paloturvallisuus
• sprinklerilaitteistot
• vesisumusammutuslaitteistot
• paloilmoittimet
• kiinteistöturvallisuus
• työturvallisuus.

Tutkintoon liittyvää lisäosaamista saa näiltä SPEKin
kursseilta:
• Turvallinen kiinteistö
• Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi
• Paloilmoittimen hoitajakurssi
• Rakenteellisen paloturvallisuuden peruskurssi
sekä muiden koulutustahojen tarjonnasta:
• Työturvallisuuskorttikoulutus
• Tulityökorttikoulutus

Tutkinto on kirjallinen koe, jossa käsitellään
rakenteellisen paloturvallisuuden ja yritysturvallisuuteen liittyvien henkilö- ja paloturvallisuusasioiden hallintaa. Koe sisältää piirustus- tai suunnittelutehtävän ja siihen liittyvän esseetehtävän.

Lisätietoa osoitteesta:
www.cfpa-e.org
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Ajankohtaiskoulutus

Tulityöseminaari
• Tampere, Turvallisuusmessujen yhteydessä
• 7.9.

Kohderyhmä

Lisätietoja

Tulityö- ja kattotulityökurssien kurssinjohtajat
sekä muut asiasta kiinnostuneet.

Internet-sivuillamme https://koulutus.spek.fi
sekä Palopäällystöliiton sivuilla www.sppl.fi.

Sisältö
Seminaari järjestetään yhteistyössä Suomen
Palopäällystöliiton kanssa. Tilaisuudessa perehdytään koulutukseen liittyviin ajankohtaisiin
asioihin.

Kurssimaksu
Tilaisuus on maksullinen.

Alkusammutuseminaari
• Tampere, Turvallisuusmessujen yhteydessä
• 7.9.

Kohderyhmä

Lisätietoja

Alkusammutuskurssien pääkouluttajat ja kurssinjohtajat sekä muut asiasta kiinnostuneet.

Internet-sivuillamme https://koulutus.spek.fi
sekä Palopäällystöliiton sivuilla www.sppl.fi.

Sisältö
Seminaari järjestetään yhteistyössä Suomen
Palopäällystöliiton kanssa. Tilaisuudessa perehdytään koulutukseen liittyviin ajankohtaisiin
asioihin.

Kurssimaksu
Tilaisuus on maksullinen.
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Ajankohtaiskoulutus

Varautumisen opintopäivät 2012
• Lahti
• syksy 2012

Kohderyhmä

Ilmoittautuminen

Opintopäivät on suunnattu kuntien ja aluehallinnon varautumisesta sekä pelastustoimen
valmiussuunnittelusta vastaaville viranomaisille,
elinkeinoelämän ja järjestöjen edustajille sekä
tutkimus- ja oppilaitoksille.

Osoitteessa https://koulutus.spek.fi

Kurssimaksu

Sisältö
Viime vuosien rajuilmat, myrskyt ja Nokian vesikriisi ovat osoittaneet, että myös normaalioloissa
väestön turvallisuus ja peruspalveluiden tuotanto voivat häiriintyä vakavasti. Tällöin yhteiskunnalta edellytetään paitsi kykyä oman toimintansa
jatkuvuuden hallintaan, myös valmiuksia suojata
väestöä ja omaisuutta häiriötilanteen vaikutuksilta sekä edesauttaa toipumista.
Pelastustoimi ja kunnat ovat keskeisessä
roolissa häiriötilanteiden hallinnassa paikallis- ja
aluetasolla. Lisäksi elinkeinoelämällä ja järjestöillä on keskeinen merkittävä rooli palveluiden
tuottajina ja viranomaisten kumppanina.
Opintopäivillä käsitellään yhteiskunnan
turvallisuuden, varautumisen ja toiminnan
jatkuvuuden ajankohtaisia teemoja sekä niiden
vaikutusta yhteiskuntaan. Tavoitteena on käsitellä laaja-alaisesti olemassa olevia resursseja ja niiden käyttöönottoa häiriötilanteissa sekä avartaa
näkemystä eri toimijoiden välisestä työnjaosta.
Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet
julkaistaan kevään aikana osoitteessa https://
koulutus.spek.fi.

Tilaisuus on maksullinen.

Kurssipaikka ja majoitus
Ilmoitetaan kevään 2012 aikana.

Lisätietoja
varautumiskoordinaattori Ilona Hatakka
Puh. 040 511 2032
sähköposti: ilona.hatakka@spek.fi

20

Ajankohtaiskoulutus

Pelastusalan neuvottelupäivät 2012
• 12.–14.12.

Kohderyhmä

Ilmoittautuminen

Yritysten turvallisuusjohtajat ja -päälliköt, suojelujohtajat ja -päälliköt, muut yritysten turvallisuusvastaavat, julkisen sektorin turvallisuus- ja
pelastustoimen johto- ja vastuuhenkilöt sekä
turvallisuuskouluttajat.

Yritysturvallisuus EK Oy
sihteeri Riitta Pellikka
Sähköposti: riitta.pellikka@ek.fi
Puh. 09 4202 2501

Kurssimaksu

Sisältö
Neuvottelupäivillä käsitellään pelastusalan ajankohtaisia asioita ja niiden vaikutusta yritysten ja
laitosten turvallisuus- ja pelastustoimintaan.

Tilaisuus on maksullinen.

Kurssipaikka ja majoitus
Laivaristeily Helsinki-Tukholma-Helsinki, hyttimajoitus.

Lisätietoja
sihteeri Riitta Pellikka
Yritysturvallisuus EK Oy
Sähköposti: riitta.pellikka@ek.fi
Puh. 09 4202 2501
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Ajankohtaiskoulutus

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuusfoorumi 2012
• Syksyllä 2012

Sosiaali- ja terveydenhuollossa turvallisuus on
keskeinen arvo, johon kaikkien alan toimijoiden
tulisi sitoutua. Henkilöstön riskitietous, kyky tunnistaa vaaratekijät ja taito toimia oikein hätätilanteessa kuuluvat oleellisesti jokaisen työpaikan
turvallisuuskulttuuriin. Korkeatasoista turvallisuuskulttuuria on se, että jokainen työntekijä
tekee turvallisuutta edistäviä ratkaisuja osana
jokapäiväistä työtään.
Järjestyksessään kuudennen Sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuusfoorumin tarkoituksena on osaltaan ylläpitää keskustelua toimialan
turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja näin
edistää turvallisuuskulttuuria sekä antaa käytännönläheisiä malleja sen kehittämiseksi.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Suomen Palopäällystöliiton internet-sivuilla
www.sppl.fi

Kohderyhmä
Turvallisuusfoorumiin ovat tervetulleita kaikki
julkisen ja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon parissa työskentelevät, kuntien ja kaupunkien
sosiaali- ja terveystoimen vastuuhenkilöt ja luottamusmiehet, sosiaali- ja terveysviranomaiset,
turvallisuusviranomaiset sekä muut sosiaali- ja
terveydenhuollon turvallisuuden kehittämisestä
kiinnostuneet.

Järjestäjät
Tilaisuuden järjestää Suomen Palopäällystöliitto
yhteistyössä SPEK-ryhmän, sosiaali- ja terveysministeriön, aluehallintovirastojen sekä Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuuspalkinto
Sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuuspalkinto
myönnetään esimerkillisestä onnettomuuksien
ehkäisytyöstä, tapahtumasta tai toiminnasta,
jolla on estetty tai rajoitettu vahinkojen määrää,
ansiokkaasta toiminnasta toimialan turvallisuuden kehittämiseksi tai alan turvallisuutta edistävän laitteen, toimintatavan tai vastaavan kehittämisestä.
Turvallisuuspalkinto myönnetään yhteisölle.
Lisäksi voidaan myöntää tunnustuspalkintoja.
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Ajankohtaiskoulutus

Opetusalan turvallisuusfoorumi 2012
• 24.–26.4.

Koulujen ja oppilaitoksien turvallisuudessa johdon turvallisuustyöhön sitoutuminen sekä
henkilökunnan ja oppilaiden turvallisuusosaaminen ovat merkittävässä roolissa. Jokapäiväinen
turvallisuuden parantaminen lähtee oikeasta
asenteesta ja pienistä käytännön teoista.
Foorumin tarkoituksena on edistää koulujen,
oppilaitosten ja vastaavien turvallisuutta ja antaa
käytännönläheisiä malleja sen kehittämiseksi.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Suomen Palopäällystöliiton internet-sivuilla
www.sppl.fi

Kurssipaikka ja majoitus
Laivaristeily Helsinki-Tukholma-Helsinki, hyttimajoitus.

Kohderyhmä
Koulujen ja oppilaitosten turvallisuudesta vastaavat henkilöt, rehtorit, opettajat, suunnittelijat,
opetusviranomaiset, pelastusviranomaiset,
rakennusvalvontaviranomaiset sekä muut asiasta
kiinnostuneet.

Järjestäjät
Tilaisuuden järjestää Suomen Palopäällystöliitto
yhteistyössä Opetushallituksen, aluehallintovirastojen, Opetusalan ammattiliitto OAJ:n, Suomen
Rehtorit ry:n, Helsingin pelastuskoulun, Pelastusopiston, Kuntaliiton ja SPEK-ryhmän kanssa.

Opetusalan turvallisuuspalkinto
Turvallisuuspalkinto myönnetään esimerkillisestä
onnettomuuksien ehkäisytyöstä, tapahtumasta
tai toiminnasta, jolla on estetty tai rajoitettu
vahinkojen määrää, ansiokkaasta toiminnasta
opetusalan turvallisuuden kehittämiseksi tai alan
turvallisuutta edistävän laitteen, toimintatavan
tai vastaavan kehittämisestä.
Turvallisuuspalkinto myönnetään koululle,
oppilaitokselle tai muulle vastaavalle yhteisölle.
Lisäksi voidaan myöntää tunnustuspalkintoja
henkilöille, työryhmille, yrityksille, yhteisöille tai
laitoksille.
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Räätälöity yrityskoulutus

Yrityksissä toteutettava koulutus ja ohjaus
Kohderyhmä

Lisätietoja

Yrityskohtaiset kurssit sopivat erityisesti työpaikkojen turvallisuusorganisaatioille ja muille
ryhmille, jotka tarvitsevat yksilöllistä ohjausta ja
perehdytystä tapauskohtaisesti.

SPEK
Riitta Piironen, puh. 09 4761 1332
Kari Koskela, puh. 09 4761 1342
Ilpo Leino, puh. 09 4761 1334 tai
Jari Pouta, puh. 09 4761 1358
Sähköposti: etunimi.sukunimi@spek.fi

Palvelut
Koulutuksen sisältö suunnitellaan yhteistyössä
tilaajan kanssa. SPEKin vakiokursseista yrityskohtaisina voidaan toteuttaa mm. Paloilmoittimen
sekä Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssit, Rakenteellisen paloturvallisuuden kurssi,
Turvallinen kiinteistö -kurssi sekä Turvallinen
työpaikka I–III -kurssit.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kohteisiin
tarjoamme mielellämme Turvallinen kiinteistö
-kurssia, jonka sisältö on räätälöity nimenomaan
sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevien riskien
mukaisesti.
SPEKin asiantuntijat voivat toimia ohjaajina
yrityksen pelastussuunnitelman laadinnassa.
Palvelu sisältää kohteeseen tutustumisen, suunnitelman laatijoiden koulutuksen sekä valmistuvien suunnitelmien ohjauksen. Lisäksi tarjoamme apuamme kohteen turvallisuushenkilöstön

Hinta
Räätälöidystä koulutuksesta annetaan erillinen
tarjous.

kouluttamisessa sekä kohteen muun henkilöstön
perehdyttämisessä pelastussuunnitelmaan.
Järjestämme myös poistumisharjoituksia
yhteistyössä yrityksen kanssa.

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

Yritysten turvasafarit Palotaruksella
Kohderyhmä

Lisätietoja

Yritysten turvallisuusorganisaatiot ja muut turvallisuudesta kiinnostuneet ryhmät

SPEK
Matti Orrainen
Puh. 09 4761 1338
Sähköposti: matti.orrainen@spek.fi

Tavoitteet
Turvasafarilla opitaan varautumaan onnettomuustilanteisiin ja toimimaan niissä oikein.

Hinta

Sisältö

Turvasafarista annetaan erillinen tarjous.

Safarit ovat yhden tai kahden päivän mittaisia.
Ohjelma suunnitellaan yhteistyössä tilaajan
kanssa. Koulutus painottuu elämykselliseen käytännön harjoitteluun, johon Padasjoella sijaitseva
Palotaruksen harjoitusalue antaa hyvät puitteet.
Paras aika safarin järjestämiseen on keväästä
syksyyn.

Kurssipaikka ja majoitus
Majoitus tunnelmallisissa hirsimökeissä tai uudessa kurssirakennuksessa hyvin varustelluissa
huoneissa.
Lisätietoa kurssipaikasta sivulla XX.
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Kohderyhmä

Ilmoittautuminen

Asuinkiinteistöjen turvallisuushenkilöstö, mukaan lukien talon turvallisuuspäällikön ja suojanhoitajan tehtävissä toimivat henkilöt, taloyhtiön
hallitusten jäsenet sekä kiinteistön hoitajat,
isännöitsijät ja muut asiasta kiinnostuneet.

Kursseille ilmoittaudutaan SPEKin alueyksiköiden
ja pelastusliittojen kautta, yhteystiedot takakannessa.

Kurssimaksu

Tavoitteet

Kurssimaksu on järjestäjäkohtainen. Hintaan vaikuttaa mahdollinen kunnallinen ja valtiollinen tuki
kurssinjärjestäjälle.

Koulutukset antavat valmiudet pelastuslainsäädännön (PelL 379/2011 ja PelAs 407/2011)
mukaiseen asuinrakennuksen pelastussuunnitteluun ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä
toimintaan vaaratilanteissa. Asuinkiinteistöjen
turvallisuushenkilöstön koulutus sisältää myös
väestönsuojien ylläpitoa ja käyttöä koskevan
peruskoulutuksen.

Lisätietoja
Pelastusliitoilta ja alueyksiköiltä.
Katso yhteystiedot takakannesta.

Sisältö
Kursseilla käsitellään asuinkiinteistöjen omatoimiseen varautumiseen ja turvallisuuteen liittyen
muun muassa:
• pelastussuunnittelua ja suunnitelman laadintaa
• asuinkiinteistöön ja asumiseen liittyvää riskien
ja vaarojen arviointia sekä ennaltaehkäisyä
• toimintaohjeita vaaratilanteiden varalle
• palo- ja muuta turvallisuutta
• varautumista häiriötilateisiin sekä poikkeus-		
oloihin, väestönsuojan ylläpitoa ja käyttöä
• asuinkiinteistöissä tiedottamista.

Kurssien järjestäjät ja kouluttajat
SPEKin alueyksiköt ja alueelliset pelastusliitot järjestävät kursseja SPEKin koordinoimana ja usein
pelastuslaitoksen ja aluehallintoviranomaisen
(pelastustoimi ja varautuminen) tuella.

Kurssiajat
SPEKin alueyksiköiden järjestämät kurssit ovat
internet-sivuillamme https://koulutus.spek.fi.
Alueellisten pelastusliittojen järjestämien kurssien ajankohdat ovat pelastusliittojen kotisivuilla.
Kurssien kestot vaihtelevat.

Jatkokoulutus
SPEKin alueyksiköt ja alueelliset pelastusliitot
järjestävät jatkokursseja omatoimiseen varautumiseen liittyen. SPEKin alueyksiköiden koulutustarjontaan voi tutustua sivulla https://koulutus.
spek.fi.
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Alueellinen koulutus

Asuinkiinteistön turvallisuushenkilöstön koulutus ja ohjaus

Alueellinen koulutus

Turvallisuus- ja suojelujohdon peruskurssit
• Oulu 21.–22.3.
• Rovaniemi 21.–22.3.

Kohderyhmä

Ilmoittautuminen

Julkishallinnon turvallisuus- ja suojelujohto, pkyritysten ja laitosten suojelujohto sekä työpaikan
turvallisuudesta vastaavat tai sen suunnitteluun
osallistuvat henkilöt

Kursseille ilmoittaudutaan pelastusliittojen ja
alueyksiköiden kautta, yhteystiedot takakannessa.

Tavoitteet

Kurssimaksu

Koulutettavat saavat turvallisuustehtäväänsä
koulutuksen, joka on määritelty pelastuslaissa
(379/2011, 14 § ja 15 §) sekä valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (407/2011, 1 § ja 2 §).

Kurssimaksu on järjestäjäkohtainen. Hintaan vaikuttaa mahdollinen kunnallinen ja valtiollinen tuki
kurssinjärjestäjälle.

Lisätietoja

Sisältö
Kurssilla käsitellään viraston, laitoksen ja yrityksen
• häiriötöntä toimintaa ja selviytymistä mahdollisimman pienin vaurioin normaaliolojen onnettomuus- ja häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa
• kilpailukyvyn ja toiminnan laadun ylläpitämistä
sekä kehittämistä omatoimisen varautumisen
avulla
• turvallisuuden jatkuvaa parantamista, vaaranpaikkojen tunnistamista sekä keinoja niiden
ennaltaehkäisyyn.

Pelastusliitoilta ja alueyksiköiltä.
Katso yhteystiedot takakannesta.

Kurssien järjestäjät ja kouluttajat
SPEKin alueyksiköt ja alueelliset pelastusliitot järjestävät kursseja SPEKin koordinoimana ja usein
pelastuslaitoksen ja aluehallintoviranomaisen
(pelastustoimi) tuella.

Jatkokoulutus
Peruskurssin tietoja voi syventää pelastusliittojen
ja alueyksiköiden järjestämillä jatkokursseilla tai
SPEKin valtakunnallisilla turvallisuuskursseilla.
Lisätiedot kotisivuilta www.spek.fi.

26

• Tieturva 1 kurssinjohtajakoulutus, Helsinki
• 18.–19.4. ja 10.–11.10.

• Tieturva 2 kurssinjohtajakoulutus, Helsinki
• 9.–10.5.

Kohderyhmä

Ilmoittautuminen

Tieturvakouluttajiksi aikovat

Pääsyvaatimukset

Internet-sivuillamme https://koulutus.spek.fi

Perustietovaatimukset Tieturva 1 -kurssinjohtajaksi perehdytettäville ovat:
Voimassaoleva Tieturva 2 -pätevyys (oppilaan
kurssi) ja suoritettu työsuojelun peruskurssi tai
vastaavat opinnot. Lisäksi hyvä perehtyneisyys
tieliikenne- ja työturvallisuussäännöksiin sekä
valtioneuvoston asetukseen rakennustyön turvallisuudesta (VNp 205/09).
Lisäansioksi katsotaan perehtyneisyys Liikenneviraston ohjeisiin tietyömaiden liikennejärjestelyistä ja työturvallisuudesta sekä kokemus tiellä
työskentelystä.

Kurssimaksut
Tieturva 1 -koulutuksen kurssimaksu on 685 € +
alv 23 %, Tieturva 2 -koulutuksen kurssimaksu on
720 € + alv 23 %. Hintaan sisältyvät kurssiaineisto
sekä lounas ja kahvit. Kurssimaksu laskutetaan
ilmoittautumisajan päätyttyä. Peruutusehdot ovat
sivulla 4.

Lisätietoja
koulutussuunnittelija Heli Hätönen
Puh. 09 4761 1333
Sähköposti: heli.hatonen@spek.fi

Perustietovaatimukset Tieturva 2 -kurssinjohtajaksi perehdytettäville ovat:
Voimassaoleva Tieturva 1 -kurssinjohtajapätevyys (> 1 v.) ja pidettynä Tieturva 1 -kursseja.
Lisäksi suoritettu työsuojelun peruskurssi tai
vastaavat opinnot.

SPEKin Tieturva-sivuilta, www.spek.fi/koulutus ja
Liikenneviraston sivuilta www.liikennevirasto.fi/
tieturva.

Tavoitteet
Kouluttaa osanottajat toimimaan Tieturva-kurssin johtajina.

Sisältö
Kurssilla perehdytään
• Tieturva-aineistoihin
• Liikenneviraston ohjeisiin
• Kurssihallinnointiin ja kurssinjohtajana toimimiseen.

Kurssimateriaali
• Tieturva 1 ja 2 -oppilaan aineistot
• Liikenneviraston ohjeet
• Kurssinjohtajaohjeet

Kurssin kouluttajat
SPEK, Heli Hätönen ja Tieturva-asiantuntijat
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Kurssinjohtajakoulutus

Tieturva-kurssinjohtajakoulutus 2012

Kurssinjohtajakoulutus

Matkailualan turvallisuuspassi -kurssinjohtajakoulutus 2012
• Rovaniemi 16.2. (täydennyskoulutus)
• Helsinki 9.–10.5. (perus- ja täydennyskoulutus)

Kohderyhmä

Ilmoittautuminen

Matkailualan turvallisuuspassin kurssinjohtajakoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat
matkailun tai turvallisuusalan opetus- ja koulutustehtävissä tai heille, jotka vastaavat oman
yrityksensä tai yhdistyksensä turvallisuusasioista.

Santasport
Oula-Matti Peltonen
Sähköposti: oula-matti.peltonen@santasport.fi

Kurssimaksut

Pääsyvaatimukset

Nykyisille kurssinjohtajille yksipäiväinen kurssi
295 €, alv 0 %. Uusille kurssinjohtajille kaksipäiväinen kurssi 515 €, alv 0 %. Hintaan sisältyvät
kurssiaineisto sekä lounaat ja kahvit.

Matkailualan turvallisuuspassin kurssinjohtajaksi
voivat hakeutua henkilöt, joilla on:
• vankka matkailualan tausta ja kokemusta asia-		
kaspinnassa työskentelystä matkailijoiden 		
parissa
• kokemusta kouluttamisesta
• perehtyneisyyttä turvallisuusasioihin
• voimassa oleva Matkailualan turvallisuuspassi.

Kurssipaikat
Park Hotel Käpylä
Pohjolankatu 38
00600 Helsinki

Tavoitteet

Lapin Urheiluopisto
Hiihtomajantie 2
96400 Rovaniemi

Lisätietoja

Tavoitteena on, että kurssinjohtaja:
• ymmärtää turvallisuuden keskeisen merkityk-		
sen matkailuelinkeinon vakaan toiminnan 		
perustana
• tuntee hyvin alan keskeiset lainsäädännön 		
velvoitteet ja säädökset
• tuntee hyvin oman toimialansa keskeiset tur-		
vallisuusriskit ja tiedostaa myös muiden mat-		
kailun toimialojen keskeiset riskitekijät
• hallitsee hyvin riskianalyysin ja riskienhallinta-		
prosessin omassa toimintaympäristössään.

Santasport
Oula-Matti Peltonen
Puh. 0207 984 234
Sähköposti: oula-matti.peltonen@santasport.fi

Sisältö
Matkailun turvallisuuden merkitys ja erityispiirteet:
• turvallisuuskulttuurin kehittäminen koulutuk-		
sellisin keinoin
• matkailua koskeva lainsäädäntö
• riskienhallinnan perusteet ja eri toimialojen 		
keskeiset riskitekijät
• Matupa-koulutusten käytännön toteutus
• koe

Kurssimateriaali
• Turisti turvassa – lyhyt oppimäärä -oppikirja
• Kurssinjohtajan materiaali

Kurssin kouluttajat
Lapin Urheiluopisto, Kuluttajavirasto, SPEK ja
muut luennoitsijat
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Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Ajankohdat ja ilmoittautuminen

Tulitöiden kurssinjohtajana toimiminen edellyttää hyväksytysti suoritettua kurssinjohtajakoulutusta, koulutustahona tulee olla hyväksytty isäntäorganisaatio sekä kurssien järjestämisestä tulee
olla voimassa olevaa sopimus SPEKin kanssa.
Tulitöiden kurssinjohtajakoulutukseen hyväksytään henkilöt, joilla on riittävä turvallisuus-,
vakuutus- tai opetusalan osaaminen. Tämä tarkoittaa vähintään pelastajan tai yksikönjohtajan
tutkintoa, opettajan koulutusta tai turvallisuustai vakuutusalan tutkintoa. Uusilla kurssinjohtajakoulutukseen hakeutuvilla henkilöillä tulee olla
voimassa oleva tulityökortti.
Kurssinjohtajakoulutustaan uusivilta edellytetään vähintään yhtä pidettyä tulityökurssia/
kalenterivuosi edellisen suoritetun kurssinjohtajakoulutuksen jälkeen.

Suomen Palopäällystöliiton internet-sivuilla
www.sppl.fi

Kurssimaksut
Koulutusta uusiville kurssinjohtajille yksipäiväinen
kurssi 570 €, alv 0 %. Uusille kurssinjohtajille kaksipäiväinen kurssi 895 €, alv 0 %. Hintaan sisältyvät
kurssiaineisto alan oppaineen sekä ohjelmaan
merkityt lounaat ja kahvit.

Lisätietoja
Koulutuspäällikkö
Petri Lindh
Puh. 040 520 6195
Sähköposti: petri.lindh@sspl.fi

Tavoitteet

Koulutus- ja viestintäkoordinaattori
Veera Heinonen
Puh. 0440 340 112
Sähköposti: veera.heinonen@sppl.fi

Kehittää ja yhtenäistää tulitöiden turvallisuuskoulutusta sekä antaa kurssinjohtajalle koulutuksen ja harjoitusten lisäksi ajantasainen yhdenmukainen koulutusmateriaali. Kurssinjohtajan
koulutusoikeudet ovat voimassa viisi vuotta
koulutuksen suorituskuukaudesta.

Sisältö
Koulutuksessa perehdytään koulutusaineiston
käyttöön ja kurssinjohtajana toimimiseen.
Koulutuksessa käydään läpi myös tulityökorttikoulutuksen osa-alueet.

Kurssimateriaali
• Kouluttajan aineisto
• Kurssinjohtajan ohje
• Ryhdyttäessä tulityöhön… -oppikirja
• Tulityöstandardi SFS 5900
• Alkusammutusharjoitus-opas

Kurssin kouluttajat
Kurssin kouluttajina toimivat Suomen Palopäällystöliiton kouluttajat.
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Kurssinjohtajakoulutus

Tulitöiden kurssinjohtajakoulutus 2012

Kurssinjohtajakoulutus

Kattotulitöiden kurssinjohtajakoulutus 2012
Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Ajankohdat ja ilmoittautuminen

Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden kurssinjohtajana toimiminen edellyttää hyväksytysti
suoritettua kurssinjohtajakoulutusta, koulutustahona tulee olla hyväksytty isäntäorganisaatio
sekä kurssien järjestämisestä tulee olla voimassa
olevaa sopimus SPEKin kanssa.
Kattotulitöiden kurssinjohtajakoulutukseen
hyväksytään henkilöt, joilla on riittävä turvallisuus-, vakuutus- tai opetusalan osaaminen. Tämä
tarkoittaa vähintään pelastajan tai yksikönjohtajan tutkintoa, opettajan koulutusta tai turvallisuus- tai vakuutusalan tutkintoa. Kattoalalla
toimivilta henkilöiltä edellytetään esimies- tai
asiantuntijatasoa. Lisäksi uusilla kurssinjohtajakoulutukseen hakeutuvilla henkilöillä tulee olla
voimassa oleva kattotulityökortti.

Suomen Palopäällystöliiton internet-sivuilta
www.sppl.fi.

Kurssimaksut
Kurssin hinta on 570 € alv 0 %. Hintaan sisältyvät kurssiaineisto alan oppaineen sekä lounas ja
kahvit.

Lisätietoja
Koulutuspäällikkö
Petri Lindh
Puh. 040 520 6195
Sähköposti: petri.lindh@sspl.fi

Tavoitteet
Kehittää ja yhtenäistää tulitöiden turvallisuuskoulutusta sekä antaa kurssinjohtajalle koulutuksen ja harjoitusten lisäksi ajantasainen yhdenmukainen koulutusmateriaali. Kurssinjohtajan
koulutusoikeudet ovat voimassa viisi vuotta
koulutuksen suorituskuukaudesta.

Koulutus- ja viestintäkoordinaattori
Veera Heinonen
Puh. 0440 343 112
Sähköposti: veera.heinonen@sppl.fi

Sisältö
Koulutuspäivä koostuu asiantuntijaluennoista,
joiden aiheina on muun muassa rakenteellinen
paloturvallisuus ja kattotulitöiden erityispiirteet.
Koulutuksessa perehdytään koulutusaineiston
käyttöön ja kurssinjohtajana toimimiseen.

Kurssimateriaali
• Kouluttajan aineisto
• Kurssinjohtajan ohje
• Kattotulityöt hanskassa -oppikirja
• Alkusammutusharjoitus-opas

Kurssin kouluttajat
Kurssin kouluttajina toimivat mm. SPEKin, Kattoliiton ja Suomen Palopäällystöliiton asiantuntijat.
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Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Ajankohdat ja ilmoittautuminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutuksen kurssinjohtajana toimiminen edellyttää
hyväksytysti suoritettua kurssinjohtajakoulutusta,
koulutustahona tulee olla hyväksytty isäntäorganisaatio ja kurssien järjestämisestä tulee olla
voimassa olevaa sopimus SPEKin kanssa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutuksen kurssinjohtajaksi voivat hakeutua
henkilöt, joilla on toimialan tuntemuksen lisäksi
riittävä turvallisuusalan osaaminen sekä kouluttajakokemusta.
Kurssinjohtajakoulutustaan uusivilta edellytetään vähintään kolmea pidettyä sosiaali- ja
terveydenhuollon turvakorttikurssia edellisen
suoritetun kurssinjohtajakoulutuksen jälkeen.

Suomen Palopäällystöliiton internet-sivuilla
www.sppl.fi

Kurssimaksut
Koulutusta uusiville kurssinjohtajille yksipäiväinen
kurssi 570 €, alv 0 %. Uusille kurssinjohtajille kaksipäiväinen kurssi 890 €, alv 0 %. Hintaan sisältyvät
kurssiaineisto alan oppaineen sekä lounaat ja
kahvit.

Lisätietoja
Koulutuspäällikkö
Petri Lindh
Puh. 040 520 6195
Sähköposti: petri.lindh@sspl.fi

Tavoitteet
Yhtenäistää sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä
annettavaa turvallisuuskoulutusta ja antaa kurssinjohtajalle koulutuksen ja harjoitusten lisäksi
ajantasainen yhdenmukainen koulutusmateriaali.
Kurssinjohtajan koulutusoikeudet ovat voimassa viisi vuotta koulutuksen suorituskuukaudesta.

Koulutus- ja viestintäkoordinaattori
Veera Heinonen
Puh. 0440 343 112
Sähköposti: veera.heinonen@sppl.fi

Sisältö
Koulutuksessa perehdytään koulutusaineiston
käyttöön ja kurssinjohtajana toimimiseen. Koulutuksessa käydään läpi myös korttikoulutuksen
osa-alueita, muun muassa:
• riskien tunnistaminen ja ohjaavat säädökset
• turvallisuuskulttuuri
• turvallisuuden eri osa-alueet
• paloturvallisuus
• henkilöturvallisuus
• harjoitusten toteuttaminen.

Kurssimateriaali
• Kurssinjohtajan kansio
• Uudistettu kurssinjohtajan koulutusaineisto
• Luentotiivistelmät
• Sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuusopas
• Alkusammutusharjoitus-opas

Kurssin kouluttajat
Kurssin kouluttajina toimivat Suomen Palopäällystöliiton asiantuntijat.
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Kurssinjohtajakoulutus

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortin kurssinjohtajakoulutus 2012

Kurssinjohtajakoulutus

Alkusammutus-kurssinjohtajakoulutus 2012
Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Ajankohdat ja ilmoittautuminen

Alkusammutuskoulutuksen kurssinjohtajana
toimiminen edellyttää hyväksytysti suoritettua
kurssinjohtajakoulutusta, koulutustahona tulee
olla hyväksytty isäntäorganisaatio sekä kurssien
järjestämisestä tulee olla voimassa olevaa sopimus SPEKin kanssa.
Alkusammutus-kurssinjohtajat vastaavat
alkusammutuskoulutuksen järjestämisestä.
Kurssinjohtajiksi voivat hakeutua henkilöt, joilla
on kokemusta alkusammutuksesta, hyvät koulutustaidot sekä hallinnollista osaamista. Lisäksi
kurssinjohtajilta edellytetään, että he toimivat
aina jonkin taustaorganisaation kuten pelastuslaitoksen, yrityksen tai oppilaitoksen nimissä
koulutusta järjestäessään.

Avoimet kurssinjohtajakoulutukset löydät
www.spek.fi > Koulutus > Alkusammutuskoulutus.

Kurssimaksut
Alkusammutus-kurssinjohtajakoulutuksen hinta
vaihtelee kurssikohtaisesti. Pääkouluttajat määrittävät järjestämänsä kurssinjohtajakoulutuksen
hinnan sekä hintaan sisältyvät palvelut.

Lisätietoja
www.paloturvallisuus.info

Tavoitteet
Alkusammutus on osa tulipalon sammuttamisen
ketjua. Tuloksellinen toiminta tulipalon alkuhetkillä on tehokkain tapa estää tulipalon leviäminen. Ihmisten alkusammutustaitojen kehittämisellä on merkittävä taloudellinen, henkinen ja
kulttuurinen tehtävä.
Valtakunnallisen alkusammutuskoulutuskonseptin tavoitteena on kehittää alkusammutuskoulutuksen laatua, lisätä koulutuksen
turvallisuutta ja parantaa sen vaikuttavuutta.
Lisäksi yhteisen koulutusohjelman myötä lisätään
koulutuksen haluttavuutta ja sitä kautta alkusammutustaitojen lisääntymistä.
Kurssinjohtajan koulutusoikeudet on voimassa viisi vuotta koulutuksen suorituskuukaudesta.

Sisältö
Koulutuksessa perehdytään koulutusaineiston
käyttöön ja kurssinjohtajana toimimiseen. Koulutuksessa käydään läpi myös alkusammutuskoulutuksen osa-alueet.

Kurssin kouluttajat
Kurssin kouluttajana toimivat Alkusammutuspääkouluttajakoulutuksen suorittaneet. Alkusammutus.info-sivuilta saat listauksen hyväksytyistä
pääkouluttajista.
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SPEK palvelee yrityksesi turvallisuuden parhaaksi
Neuvonta

Tutustu oheiseen tuote- ja palvelutarjontaamme.
Kerro meille, jos haluat tukea yrityksesi turvallisuuden kehittämisessä. Autamme mielellämme.

Tarjoamme asiantuntemustamme mittavista
rakennusprojekteista yksittäisiin paloturvallisuuskysymyksiin. Voimme ylpeydellä sanoa
olevamme asiantuntija pelastuslainsäädäntöä
ja rakenteellista paloturvallisuutta koskevissa
kysymyksissä. Asiantuntemuksemme perustuu
pitkäaikaiseen työhön määräysten ja ohjeiden
valmistelussa. Käytännön rakentamisen paloturvallisuusongelmien selvittely- ja neuvonta on päivittäistä työtämme. Vastaamme ammattitaidolla
myös lainsäädäntöön liittyviin kysymyksiin, jotka
koskevat rakennuksen omistajaa ja haltijaa.

Ammattikirjat ja tuotteet
Julkaisemme turvallisuustaitojen ylläpitämiseen
ja tukemiseen runsaasti alan ammattikirjoja ja
oppaita. SPEK opastaa -sarja on asiantuntijoidemme laatima ja käytössä esim. kurssiemme
yhteydessä. Oppaat antavat käytännön ratkaisuja
alan lakimuutoksiin ja -uudistuksiin.
Tuotevalikoimassamme on myös kattava
valikoima opasteita, koulutusaineistoa ja väestönsuojelumateriaalia. Tutustu tuotteisiin ja tilaa
osoitteesta verkkokauppa.spek.fi.

Palotarus – kurssipaikka kauniin luonnon keskellä
Luonnonkaunis ympäristö, hyvät mahdollisuudet
saunomiseen, uintiin ja luonnossa liikkumiseen
tekevät koulutustapahtumasta elämyksellisen
kokonaisuuden.
Lisätietoa Palotaruksesta löydät internet-sivuiltamme www.spek.fi, sähköpostilla osoitteesta
eija.holmberg-lehto@spek.fi tai soittamalla 09
4761 1326.

SPEKin kurssikeskus Palotarus tarjoaa toimivat
puitteet erilaisia turvallisuuskursseja varten.
Palotarus sijaitsee Padasjoella, luonnonkauniilla
erämaaseudulla järvimaisemissa.
Kurssirakennus Palokärki on paloturvallisuudeltaan huippuluokkaa. Se on varustettu muun
muassa automaattisella sammutuslaitteistolla.
Palotaruksella voi myös pitää erilaisia kokouksia, seminaareja ja leirejä. Valmiudet erähenkisten tapahtumien järjestämiseen ovat hyvät.
Koulutuksen yhteyteen sopii erinomaisesti
esimerkiksi alkusammutusharjoitus.
Palotarus antaa mahdollisuudet kaikkeen
tähän:
• laajat harjoitusalueet monimuotoiseen koulu		
tustoimintaan
• toimivat koulutustilat erikokoisille ryhmille
• nykyaikainen keittiörakennus ja erätunnelmai-		
nen kota
• tasokkaat majoitusmahdollisuudet internet-		
yhteyksineen.
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Pelastusliittojen ja SPEKin alueyksiköiden yhteystiedot
Finlands Svenska Brand- och räddningsförbund
Papinniitynkatu / Prästängsgatan 12,
10600 TAMMISAARI / EKENÄS
Järjestöpäällikkö Roger Roos
Puh. / Tel. 020 787 9760
Faksi / Fax 019 246 1540
Internet: www.fsbr.fi

Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto
Pohjolankatu 20, 70500 KUOPIO
Toiminnanjohtaja Tarmo Karnaattu
Puh. 017 262 5098
Faksi 017 262 5472
Internet: www.pspl.fi
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Etelä-Savon alueyksikkö
Jääkärinkatu 16, 50130 MIKKELI
Järjestöpäällikkö Heli Kari
Puh. 040 733 5448
Internet: www.spek.fi

Helsingin Pelastusliitto
Lääkärinkatu 3, 00250 HELSINKI
Toimitusjohtaja Olli-Veikko Kurvinen
Puh. 09 477 0810
Internet: www.helpe.fi
Hämeen Pelastusliitto
Kokkolankatu 4, 33300 TAMPERE
Toiminnanjohtaja Mervi Koivuniemi
Puh. 03 255 7322
Faksi 03 255 7341
Internet: koti.phnet.fi/pelastus/

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Lapin alueyksikkö
Norvatie 40, 96910 ROVANIEMI
Aluejohtaja Pertti Heikkilä
Puh. 040 704 0764
Faksi 016 342 2377
Internet: www.spek.fi

Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto
Kauppamiehenkatu 3, 45100 KOUVOLA
Toiminnanjohtaja Veli-Matti Aaltonen
Puh. 05 741 1400
Faksi 05 371 3114
Internet: www.kaspeli.fi

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Oulun alueyksikkö
Kallisenperä 1, 90400 OULU
Va. aluejohtaja Patrik Willberg
Puh. 08 534 5800
Faksi 08 534 5810
Internet: www.spek.fi

Keski-Suomen Pelastusalan Liitto
Vaasankatu 2, 40100 JYVÄSKYLÄ
Toiminnanjohtaja Jari Wilén
Puh. 014 449 9600
Faksi 014 449 9603
Internet: www.ksliitto.com

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Pohjanmaan alueyksikkö / Österbottens distriktsenhet
Sepänkyläntie / Smedsbyvägen 14–16
65100 Vaasa / Vasa
Varautumispäällikkö Reijo Malkamäki
Puh. / Tel. 040 169 0997
Faksi / Fax 06 312 8266
Internet: www.spek.fi

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto
Tujussuontie 10, 21280 RAISIO
Toiminnanjohtaja Antti Ali-Raatikainen
Puh. 02 511 7711
Faksi 02 511 7761
Internet: www.lspel.fi

Uudenmaan Pelastusliitto
Vapaalantie 2 A 7, 01650 VANTAA
Toiminnanjohtaja Markku Virtanen
Puh. 09 855 3310
Faksi 09 8553 3155
Internet: www.upl.fi

Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto
Noljakantie 4, 80140 JOENSUU
Toiminnanjohtaja Tero Kuittinen
Puh. 013 229 029
Faksi 013 225 725
Internet: www.pkpl.fi

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö | Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki |
Puhelin 09 476 112, faksi 09 4761 1400 | spekinfo@spek.fi, www.spek.fi
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