Kuinka sinun työpaikallasi
toimitaan eri vaaratilanteissa?

Kuinka turvallisuusasioiden
vastuut jakautuu työpaikalla?

Turvallisuuspäällikön jatkokurssi
29.-30.9.2021
Kurssille osallistuminen edellyttää peruskurssin käymisen.
Kohderyhmä

Työpaikan turvallisuudesta ja varautumisesta vastaavat henkilöt,
turvallisuus- ja työsuojelupäälliköt, suojelupäälliköt, työpaikan
turvallisuusasioita suunnittelevat tai toteuttavat sekä turvallisuustehtävistä
kiinnostuneet henkilöt. Laatu-, ympäristö ja turvallisuusasioista vastaavat
henkilöt (HSEQ).

Hinta
790€
+ alv 24%

Kenelle?

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

Sisältö

• 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, mukaan lukien sosiaalinen media

Kurssimaksu

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

Kurssiohjelma
I päivä
8.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
9.00 Turvainfo ja kurssilaisten esittely
9.30 Lähtökohtana riskien arviointi
Case: riskienarviointi annettuun kohteeseen
11.00 Lounas
12.00 Kuinkas kävikään? Tapahtuneista onnettomuuksista oppiminen.
13.00 Omavalvonta Turvallisuuskävelyharjoitus
13.45 Kahvitauko
14.00 Henkilöturvallisuus
• uhkatilanteet
• someuhkailu
• entä jos työpaikasta tulee rikoksen tekopaikka?
16.00 Ensimmäinen päivä päättyy
II päivä
9.00 Palontorjuntatekniikka
• Paloilmoittimet ja vesisammutuslaitteistot - Elinkaaren hallinta sekä ylläpidon
suunnittelu (Organisointi, ennakointi sekä varautuminen)
10.00 Ennakoiva palontorjunta ja ympäristön haasteet
• Tekninen kehitys ja uudet ratkaisumallit helpottavat toimintaa, mutta myös luovat 		
uusia haasteita. Kuinka yllä- ja kunnossapitotoimien kehitys tulisi varmistaa
muuttuvassa ympäristössä?
11.00 Lounastauko
12.00 Koulutussuunnitelma
• Oman työpaikan koulutussuunnitelman kehittäminen
13.00 Häiriötilanteista poikkeusoloihin
13.45 Kahvitauko
14.00 Kriisien johtaminen
14.45 Viestintä ja kriisiviestintä: Sisäinen ja ulkoinen ml. sosiaalinen media
15.45 Todistusten jako
16.00 Koulutus päättyy

Yhteyshenkilöt:
Tiina Suksi, Hallintosihteeri,
p. 040 511 0307, tiina.suksi@spek.fi
Ira Pasi, Koulutuspäällikkö
p. 040 595 4140, ira.pasi@spek.fi
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on asiantuntija pelastuslainsäädäntöä
ja rakenteellista paloturvallisuutta koskevissa kysymyksissä. Asiantuntemus
perustuu pitkäaikaiseen työhön määräysten ja ohjeiden valmistelussa sekä
tiiviiseen pelastusviranomaisyhteistyöhön. Toiminnassamme painottuu laaja-alainen
eri sektorit ylittävä yhteistyö. SPEK palvelee kansalaisia, päätöksentekijöitä ja
elinkeinoelämää. Visionamme on, että Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja
-taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä.

