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Ammatilliset lupakoulutukset

Ammatilliset lupakoulutukset ovat pääasiassa 
määrämuotoisia koulutuskokonaisuuksia, joita 
voidaan joiltain osin räätälöidä toimialan ja 
toimintaympäristön mukaisesti.

Järjestyksenvalvojakoulutukset (32h)
Koulutuksen läpäissyt voi hakea poliisilta 
järjestyksenvalvojakorttia, joka on voimassa 
5 vuotta. Kortin voi uusia suorittamalla 
8h kertauskoulutuksen.
 
Järjestyksenvalvojan kaasusumutin-
koulutus (5+6h)
Koulutukseen sisältyy voimankäytön yleinen 
osa ja kaasusumuttimen erityinen osa. 
Antaa järjestyksenvalvojalle oikeuden kantaa 
työssään kaasusumutinta.

Tulityökorttikoulutus (6-8h)
Tulitöiden turvallisuuteen keskittyvä koulutus 
on yleisenä vaatimuksena tulitöiden tekijälle, 
valvojalle ja tulityöluvan myöntäjälle.

Työturvallisuuskorttikoulutus (8h)
Yhteisillä työpaikoilla usein vaadittu osoitus 
työntekijän perehtyneisyydestä työturval-
lisuusasioihin kurssinjohtajan johdolla. Kou-
lutuksen läpäisseelle myönnetään työturval-
lisuuskortti, joka on voimassa viisi vuotta.

Alkusammutuskorttikoulutus (2h)
Koulutuksessa perehdytään alkusammut-
timien käyttöön ja toimintaan sekä päästään 
harjoittelemaan sammutinpeitteen ja 
sammuttimien käyttöä.

Henkilöstön 
turvallisuuskoulutukset

Henkilöstö on tärkein voimavaramme. 
Henkilöstön turvallisuuskoulutukset voidaan 
räätälöidä toimiala- ja toimintaympäristö-
keskeisesti.

Turvallisuustietoisuuskoulutus (2-5h)
Vuorovaikutteinen orientaatio paloturval-
lisuus-, tietoturvallisuus-, uhkatilanne- ja rikos-
turvallisuusasioihin. Koulutus on räätälöitävissä 
kohderyhmän mukaisesti.

Asiakaspalvelijan turvallisuuskoulutus  
(2-5 h)
Koulutuksessa käsitellään mm. 
vuorovaikutuksen merkitystä, hyviä 
asiakaspalvelutaitoja, haastavan asiakkaan 
kohtaamista ja ammatillisen asenteen 
merkitystä asiakaspalvelutilanteissa.

Securitas - turvallisuuskoulutuspäivä (8h)
Rastikoulutuksena toteutettava kokonais-
valtainen koulutuskokonaisuus mahdollistaa 
jopa 60 hengen kouluttamisen paloturval-
lisuus-, ensiapu- ja uhkatilanneasioihin. Päivän 
koulutus sisältää mm. uhkatilanne-, 
alkusammutus- ja elvytysharjoituksia.

Palo- ja 
pelastusturvallisuuskoulutukset 
ja harjoitukset

Securitas järjestää paloturvallisuuskoulutuksen 
avainhenkilöille tai koko henkilöstöllenne. 
Kaikki koulutukset voidaan räätälöidä toimiala- 
ja toimintaympäristökeskeisesti.

Securitas tarjoaa monipuolisia turvallisuuskoulutuspalveluita. Koulutukset räätälöidään tarvittaessa 
asiakkaan tarpeiden mukaaan. Koulutamme yritysten ja yhteisöjen henkilökuntaa, esimiehiä, 
päälliköitä ja johtajia useilla turvallisuuden eri osa-alueilla. 

Kouluttajinamme toimivat ammattikouluttajat ja turvallisuusasiantuntijat. Koulutuspalveluita 
tuotetaan valtakunnallisesti.

Avoimet koulutuksemme löydät osoitteesta 
securitas.fi/koulutus



Suojeluorganisaation koulutus (3-5h)
Yrityksen suojeluorganisaatio perehdytetään 
tehtäviinsä ja vastuualueisiinsa. Toimintaa 
voidaan harjoitella poistumisharjoituksena. 
Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun 
koulutus voidaan toteuttaa ajantasaisen 
pelastussuunnitelman pohjalta.

Paloilmoitinlaitteen hoitajan koulutus  
(5-6h)
Koulutuksen suorittanut voi toimia 
paloilmoitinlaitteen hoitajana työpaikallaan.

Väestönsuojan hoitajan koulutus (5-6h)
Koulutuksessa perehdytään väestönsuojan 
ylläpitoon ja käyttöönottoon liittyviin vastui-
siin. Koulutuksen suorittanut henkilö voi toimia 
väestönsuojan hoitajan tehtävissä työpaikalla 
tai taloyhtiössä.

Poistumisharjoitus
Poistumisharjoitus toteutetaan harjoituksen 
johtajan ja valvojien toimesta. Harjoituksen 
tarkoituksena on oppia poistumisturvallisuu-
teen liittyviä taitoja tulipalon tai sähkö-
katkoksen varalle. Harjoituksen tulokset 
raportoidaan kehitysehdotuksineen.

Evakuointiharjoitus
Evakuointiharjoituksessa poistumisturval-
lisuutta harjoitellaan osastoittain olosuhteis-
sa, joissa ei voida harjoitusmielessä poistua 
turvallisesti ulkotiloihin (kuten hoitokodit ja 
sairaalaosastot). Harjoituksessa kyetään 
antamaan jokaiselle osallistujalle yksilöllinen 
palaute toiminnasta. Harjoituksen tulokset 
raportoidaan kehitysehdotuksineen.

Sisällesuojautumisharjoitus
Harjoituksessa pelastaudutaan vaihtoehtoisiin 
sisätiloihin olosuhteissa, joissa ei kyetä 
poistumaan turvallisesti ulkotiloihin (kuten 
uhka- ja vaaratilanteet, ilmansaasteet, 
säteilyvaara, yms.) Harjoituksen tulokset 
raportoidaan kehitysehdotuksineen.

Palosimulaattori (1h/4h/8h)
Palosimulaattori on kuorma-auton sisään 
rakennettu sammutusharjoittelualue, jonka 
avulla voidaan harjoitella alkusammutuskoulu-
tuksia sateelta suojassa ympäri vuoden. 
Kustannustehokas koulutus voidaan toteuttaa 
jopa 120 henkilölle päivän aikana.



Vaara- ja 
uhkatilannekoulutukset
Kaikki vaara- ja uhkatilannekoulutuksemme 
ovat räätälöitävissä toimialan ja toiminta-
ympäristön mukaisesti. Harjoitteet voidaan 
toteuttaa aidossa työympäristössä tai vaihto-
ehtoisesti järjestämissämme liikuntatiloissa.

Johdatus uhkatilanteiden hallintaan – 
luento (2-5h)
Vuorovaikutteisen koulutuksen aikana keski-
tytään aggressiivisen henkilön kohtaamiseen, 
tilanteen vuorovaikutteisuuteen ja fyysisen 
väkivallan välttämiseen. 

Uhkatilanteiden hallinta (5-8h)
Koulutuksen aikana keskitytään aggressiivisen 
henkilön kohtaamiseen, tilanteen vuorovaikut-
teisuuteen ja fyysisen väkivallan välttämiseen. 
Koulutus sisältää voimankäyttökouluttajan 
johdolla suoritettavia käytännön harjoitteita, 
kuten hätävarjelun perusteita, irrottautumisia 
ja etäisyystekniikoita.

Itsepuolustus vaara- ja uhkatilanteessa 
(5-8h)
Koulutus sisältää voimankäyttökouluttajan 
johdolla suoritettavia käytännön harjoitteita, 
kuten hätävarjelun perusteita, irrottautumisia, 
etäisyystekniikoita ja kohdehenkilön hallintaa. 
Lisäksi harjoitteiden kautta opetellaan 
puolustamaan muita henkilöitä ja omaisuutta.

Kaasusumutinkoulutus (5h)
Palvelu- hoito- ja kuljetusalan ammattilaisille 
suunnattu kaasusumutinkoulutus tuo turvaa 
työympäristön uhkatilanteisiin. Koulutuksen 
läpäissyt voi hakea kaasusumutinlupaa 
poliisilta. Koulutus sisältää teoriaopetuksen ja 
käytännön harjoituksia.

Ensiapukoulutukset
Ensiapukoulutuksella voidaan varmistaa 
henkilöstön riittävä ensiapuosaaminen sairas-
kohtauksen tai tapaturman varalle. Koulutus 
sisältää käytännön harjoitteita. Ensiapu-
koulutukset voidaan järjestää määrä-
muotoisena SPR:n koulutuksena, josta saa 
kurssin mukaisen kortin, tai ammattialakohtai-
sesti räätälöitynä erityiskoulutuksena, josta 
osallistuja saa todistuksen. (SPR:n EA-koulu-
tuksiin lisätään kortti- ja opetusmateriaalikulut)

Elvytyskoulutus (2-3h)
Koulutuksessa käydään läpi ajantasaiset 
elvytysohjeet ja kaikki osallistujat pääsevät 
harjoittelemaan elvyttämistä.

Defibrillaattori-palvelu
Defibrillaattorilla ja puhallus-painelu-
elvytyksellä on pelastettu ihmishenkiä kautta 
maan. Kuukausiveloitteinen defibrillaattori-
palvelu sisältää henkilöstölle kahden oppi-
tunnin mittaisen koulutuksen ja yhden laitteen 
toimitus-, ylläpito- ja huoltosopimuksen.

Defibrillaattorikoulutus
Sairaskohtaustapauksessa nopeasti aloite-
tulla ensiavulla voidaan pelastaa ihmishenkiä. 
Koulutus sisältää puhallus-paineluelvytyksen 
kertauksen ja defibrillaattoriharjoituksia.

Hätäensiapu (4h)
Koulutuksen suorittanut henkilö hallitsee 
peruselvytyksen, osaa antaa hätäensiapua 
tajuttomalle tai sokissa olevalle potilaalle, 
osaa tyrehdyttää verenvuodon ja poistaa 
hengitysteissä olevan vierasesineen. Henkilö 
ymmärtää myös tapaturmien ennaltaehkäisyn 
tärkeyden. Koulutuksen suorittamisen jälkeen 
henkilö saa SPR:n hätäensiapukortin tai 
todistuksen koulutuksesta.



Ensiapukoulutus (5-8h)
Ammattialakohtaisesti räätälöity ensiapu-
koulutus. Koulutuksessa käydään läpi hätä-
ensiavun perusteet, jonka lisäksi opitaan 
hoitamaan erilaisia haavoja, palovammoja ja 
sähkön aiheuttamia vammoja sekä tunnista-
maan tavallisimpia sairaskohtauksia, nivelvam-
moja, murtumia ja myrkytystiloja. 
Koulutukseen sisältyy käytännön harjoittelua. 
Lisäksi koulutuksessa voidaan harjoitella 
defibrillaattorin käyttöä. 
(osallistujille todistus)

EA1 (16h)
Koulutuksessa käydään läpi hätäensiavun 
perusteet, jonka lisäksi opitaan hoitamaan 
erilaisia haavoja, palovammoja ja sähkön 
aiheuttamia vammoja sekä tunnistamaan 
tavallisimpia sairaskohtauksia, nivelvammoja, 
murtumia ja myrkytystiloja.

EA2 (16h)
Ensiapukurssilla syvennetään hätäensiapu- ja 
EA1-kursseilta saatuja oppeja. Kurssi antaa 
valmiudet toimia haastavammissakin ensiapu-
tilanteissa. Kurssille osallistuminen edellyttää 
voimassaolevaa EA1-korttia. Koulutuksen 
suorittamisen jälkeen henkilö saa SPR:n 
EA2-kortin.

Yritysturvallisuuden 
kehittämispalvelut
Turvakartoitus
Asiantuntijamme suorittaa asiakkaan toimi-
tiloissa turvallisuuskävelyn tarkistuslistan 
kanssa havainnoiden turvallisuuspuutteita, 
kehityskohtia sekä kunnossa olevia turval-
lisuusjärjestelyitä. Turvallisuuskävely ja 
kehityskohteet raportoidaan kirjallisesti.

Pelastussuunnittelu
Asiantuntijamme tuottavat tarpeidenne mukai-
set pelastussuunitelmat yhteistyössä paikal-
listen pelastusviranomaisten kanssa ja hoitavat 
dokumenttien vuosittaisen ylläpitämisen.

Turvallisuusauditointi
Yritysturvallisuuden osa-alueiden mukaan 
rajattavissa oleva ja kattava kokonaistarkastelu 
turvallisuuden nykytilaan kehitysehdotuksi-
neen.



Mystery visitor
Toteutetaan tunkeutumisanalyysinä 1-3:n 
asiantuntijan toimesta. Asiantuntijamme 
saapuvat asiakkaan toimialueelle virka-
aikana ja yrittävät päästä liikkumaan toimi-
tiloissa ilman kulkuoikeuksia ja saattajaa. 
Tunkeutumisen yhteydessä yritetään päästä 
käsiksi esimerkiksi luottamuksellisiin mate-
riaaleihin, työpisteisiin, konesaleihin, yms. 
Tunkeutumisessa hyödynnetään henkilöiden 
turvallisuustietoisuuden tasoa, rutiineja sekä 
teknisen valvonnan heikkouksia.

Yritysturvallisuuskoulutukset
Securitas järjestää yritysturvallisuuskoulu-
tukset organisaation avainhenkilöille tai koko
henkilöstölle. Kaikki koulutukset voidaan 
räätälöidä toimiala- ja toimintaympäristö-
keskeisesti.

Johdatus yritysturvallisuuteen (5h)
Esimiehille kohdistettu, räätälöity koulutus 
yritys- ja organisaatioturvallisuuteen liittyvistä 
asioista sisältäen orientaation mm. palo-, 
poistumis- tieto-, rikos- ja toimitilaturvallisuu-
teen, sekä uhkatilanteiden hallintaan.

Tietoturvallisuuskoulutus (5h)
Mitä on suojattava tieto ja miten sitä suoja-
taan? Koulutuksessa keskitytään hallinnollisen 
tietoturvallisuuden yleisiin toimintamalleihin, 
joilla ohjataan organisaation tietoturvallisia 
työskentelytapoja. Koulutuksessa käydään läpi 
tietoturvallisuuden perusteet tiedon säilyt-
tämisen, käsittelyn ja tuhoamisen osalta.

Johdatus turvallisuustekniikkaan (5h)
Koulutuksessa tutustutaan rakenteellisen 
turvallisuuden ja teknisten järjestelmien 
kokonaisuuteen henkilöllisen valvonnan 
tukena.

Riskienhallintakoulutus (5h)
Koulutuksessa käydään läpi riskienhallinnan 
perusteet, kuten riskienhallintaprosessin 
vaiheet organisaatiossa. Koulutuksessa ope-
tellaan tunnistamaan organisaation toimintaan 
vaikuttavia riskejä, arvioimaan niiden merkit-
tävyyttä toiminnalle sekä valitsemaan sopivat 
hallintamenetelmät kartoitetuille riskeille.



Työturvallisuuskoulutus (5h)
Työantajalla on laissa määritelty velvollisuus 
huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta mm. 
järjestämällä opetusta ja ohjausta työn 
haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä 
aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä 
uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi. 
Koulutuksen tavoitteena on lisätä henkilöstön 
tietoisuutta oman työympäristönsä työturval-
lisuutta vaarantavista seikoista, sekä 
turvallisuusvelvoitteista työpaikalla.

Hävikintorjuntakoulutus (2-5h)
Hävikintorjuntakoulutuksessa työntekijänne 
saavat tärkeätä informaatiota hävikin 
muodostumisesta työpaikalla ja oppivat 
vaikuttamaan hävikintorjuntaan ennalta-
ehkäisyn, varhaisen puuttumisen, omaval-
vonnan, tuotesuojaamisen ja kriminologisen 
ajattelun keinoin.

Yritysturvallisuuden 
keskittämisratkaisut
Turvallisuusasiantuntijapalvelu
Voitte keskittää organisaationne turvallisuuden 
kehittämis- ja ylläpitotehtävät Securitaksen 
asiantuntijalle kuukausiveloituksellisella 
palvelulla. Palveluun käytetään tunteja sovi-
tusti, ja sopimus tehdään asiakkaan tarpeiden 
pohjalta. Asiantuntija huolehtii esimerkiksi:

• pelastussuunnittelusta
• henkilöstön kouluttamisesta
• rekisteriselosteiden ylläpitämisestä
• turvallisuusjärjestelyiden ohjauksesta
• turvallisuuden kehitystehtävistä
• poistumisharjoituksista

Palvelukokonaisuus voidaan räätälöidä 
toimintaympäristönne mukaiseksi. 
Asiantuntijuus turvallisuusratkaisuissa on aina 
käytettävissänne ja asiantuntija tavoitet-
tavissanne.

Palo- ja pelastusturvallisuuskokonaisuus
• Ajantasaistamme pelastus-   

suunnitelmanne
• Koulutamme henkilökuntanne
• Toteutamme poistumisharjoituksen
• Raportoimme koko kehittämishankkeen

Lakisääteinen pelastussuunnitelma, 
henkilöstön paloturvallisuuskoulutus, valvottu 
poistumisharjoitus ja raportti kustannus-
tehokkaana kokonaisuutena.

Hinnoittelemme projektin aina etukäteisesti ja 
sitoudumme hinnoitteluun sekä toteutus-
aikatauluun. Palveluhintoihin lisätään 
sopimuksen mukaan:

• Matkakorvaukset
• Mahdolliset oppimateriaali- ja todistuskulut
• Alv. 24 %.
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