Koulutustarjonnan sisältökuvaukset vuonna 2020
Koulutuskuvaukset

Tavoite

Kesto

Ryhmäkoko

Kunnan- ja toimialajohdon valmiuteen ja
varautumiseen liittyvä
harjoittelu

Osallistuja tunnistaa toimenpiteitä vaativat tilanteet ja kykenee toimimaan tilanteen
vaatimalla tavalla.

3h

Erikseen määritettävä kohderyhmä

Harjoitus järjestetään
erikseen sovittaessa,
yhteistoiminnassa kunnan kanssa.

Osallistuja ymmärtää omat ja
keskeisten yhteistyötahojen
vastuut tilanteen hallinnassa.

Väestönsuojan

Osallistuja ymmärtää väestönsuojelujärjestelmän kokonaisuuden sekä oman roolinsa vss-järjestelmässä.

2x3h

10-25 hlöä

3 x 3h

10-25 hlöä

hoitajan kurssi

Lisätiedot: www.upl.fi

Osallistuja saa yleiskuvan väestönsuojelun historiasta, väestönsuojien tarkoituksesta ja
väestönsuojelujärjestelmästä.
Hän saa perustiedot säteilyn
vaikutuksista ja suojautumisen tarpeellisuudesta.
Osallistuja osaa tehdä oikeaoppisen väestönsuojan vuosihuollon sekä toimia aktiivisesti taloyhtiön väestönsuojeluasioissa.

Asuinkiinteistön
turvallisuuskurssi
Lisätiedot: www.upl.fi

Osallistuja perehtyy asumisturvallisuuden eri osa-alueisiin sekä saa valmiudet suoriutua talon vastaavan turvallisuushenkilön tiedottamisvelvoitteesta muille talon asukkaille.
Kurssilla aiheina ovat esim.
kiinteistön velvoitteet talosuojelussa, paloturvallisuus, kunnan väestönsuojelun järjestelyt, suojautuminen, kunnallistekniikan häiriöt, vaarallisten
aineiden onnettomuus sekä
tiedottaminen ja suojelupäällikön tehtävät.
Kurssin aikana kurssilaiset
laativat tai päivittävät oman
talonsa pelastussuunnitelman.

Koulutuskuvaukset
Tulikukko

Hoitolaitosten
paloturvallisuus

Tavoite

Kesto

Ryhmäkoko

Päiväkodin ja koulun henkilöstön turvallisuustietouden
parantaminen painottaen arkipäivän ja lähiympäristön uhkien ja vaarojen tunnistamista
sekä omatoimista varautumista.

1h luento

10-40 hlöä

1h harjoitus

Osallistuja tunnistaa työpaikan riskit sekä osaa huomioida ne jokapäiväisessä työssään.

10-25 hlöä

Osallistuja tietää perusteet
poistumis- ja paloturvallisuudesta sekä em. asioiden erityispiirteet sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Arjen turvallisuudesta
(seniorit)

Osallistuja tiedostaa arjen riskejä ja pyrkii vähentämään
niitä oikeilla toimintatavoilla.

10-40 hlöä

Osallistuja tietää perusteet
hätätilanteessa toimimisesta.
Turvallisesti omassa
kodissa

Koulutuksessa saat tietoa

-

aiheuttaa vaaratilanteita

koulutuksessa
käytetään
Turvallisesti
omassa kodissaselkokieliopasta

10-20 hlöä

asioista, jotka voivat
kotona.
Saat tietoa, miten voit
vähentää tulipalon vaaroja.
Saat tietoa myös
hätätilanteessa toimimisesta.

Lukiolaisen turvakurssi

Lukiolainen oppii perusteita
riskien tunnistamisesta, turvallisesta poistumisesta ja tulipalossa toimimisesta. Hän
saa tietoa myös onnettomuuspaikalla toimimisesta.

Pelastusalalle

Nuori saa tietoa pelastustoi- ammatinvalintaluento men eri toimijoista ja tehtävistä. Hän saa tietoa pelastusalan koulutusvaihtoehdoista ja -vaatimuksista.
Turvallisuustuokio
4.- luokkalaisille

Oppilas ymmärtää kodin ja
arjen turvallisuuteen liittyviä
asioita, oppii perusasioita

pelastuslaitoksen osuus

10-30 hlöä

1-2h

1h

30-45 min

10-40 hlöä

Koulutuskuvaukset

Tavoite

Kesto

Ryhmäkoko

poistumisturvallisuudesta ja
tulipalossa toimimisesta
NouHätä
8.- luokkalaisille

Nuori oppii toimimaan turvallisesti vahinko- ja onnettomuustilanteessa sekä oppii
ennaltaehkäisemään tilanteiden syntymistä.

pelastuslaitoksen osuus 12h luento

Kampanjaan liittyy vapaaehtoinen NouHätä!-kilpailu 8. luokkalaisille.
Tulipysäkki

Yhteistyömalli, jossa koulu ja
pelastuslaitos sekä muut yhteistyötahot (poliisi, sosiaalihuolto) puuttuvat lasten luvattomaan tulenkäsittelyyn.

1h

Toiminta järjestetään kunnan
ja koulun ehdoilla, pelastuslaitos tukee toimintaa. Interventiokeskustelun tarkoituksena on pysäyttää lapsi pohtimaan toimintaansa luvattoman tulenkäsittelyn jälkeen.
Suuren yleisön
valistus tapahtumissa

Yleisö saa kuvan pelastuslaitoksen toiminnasta/kulloinkin
esillä olevasta teemasta.

4-8 h

100 =>

Tapahtumassa yksittäinen
henkilö saa vastauksen esittämiinsä kysymyksiin tai hänelle neuvotaan tietolähde,
josta hän saa vastauksen kysymyksiinsä.
Työpaikan turvallisuus Osallistuja oppii tunnistamaan työpaikan riskejä ja
osaa huomioida ne jokapäiväisessä työssään.

10-50 hlöä

Osallistuja ymmärtää oman
roolinsa työpaikan turvallisuuden ylläpidossa.
Osallistuja tietää perusteet
poistumis- ja paloturvallisuudesta.
Alkusammutusluento

Osallistuja ymmärtää tulipalon luonteen ja savun vaarallisuuden. Hän ymmärtää ajan

1h

10-30 hlöä

Koulutuskuvaukset

Tavoite

Kesto

Ryhmäkoko

1h

10-20 hlöä

merkityksen paloreaktiossa ja
sen torjunnassa.
Osallistuja oppii tunnistamaan eri sammutintyypit ja
tunnistaa sammuttimien yleiset merkinnät.
Kurssilla opetetaan teoriassa
oikeaoppinen käsisammuttimella ja sammutuspeitteellä
sammuttaminen.
Alkusammutusharjoitus

Osallistuja oppii käsisammuttimen ja sammutuspeitteen
käytön. Hän ymmärtää eri tulipalojen luonteen ja osaa
huomioida olosuhteet sammuttamisessa.
Osallistuja saa perustiedot eri
sammutintyypeistä ja osaa
tulkita sammuttimen merkintöjä.

Alkusammutusluento
+ harjoitus

Edellisten yhdistelmä

2h

10-20 hlöä

Sisälle suojautuminen

Osallistuja ymmärtää sisälle
suojautumisen merkityksen
kokonaisturvallisuudessa.

1h

10-40 hlöä

1h

10-40 hlöä

Osallistuja tietää viranomaisten käyttämät tiedottamistavat vaaratilanteessa.
Osallistuja ymmärtää harjoittelun merkityksen sisälle suojautumisessa.
Luennolla keskitytään normaaliolojen häiriötilanteiden
aiheuttamiin sisälle suojautumistilanteisiin.
Poistumisturvallisuusluento

Osallistuja ymmärtää poistumisturvallisuuden merkityksen kokonaisturvallisuudessa
ja tuntee yleisimmät poistumista koskevat säädökset.
Osallistuja osaa huomioida
poistumisturvallisuuden kannalta keskeiset seikat kohteessa.

Koulutuskuvaukset

Tavoite

Kesto

Ryhmäkoko

1-3 h

sovittavissa

1h

10-15 hlöä

Osallistuja ymmärtää oman
roolinsa poistumisturvallisuuden ylläpidossa ja osaa ennaltaehkäistä poistumisturvallisuuteen liittyviä riskejä.
Poistumisharjoituksen
seuranta ja kommentointi

Koulutettava ymmärtää rakennuksen tyhjentämisen/osittaisen tyhjentämisen
merkityksen uhka-/vaaratilanteessa sekä osaa huomioida
keskeiset poistumiseen liittyvät seikat.
Koulutettava ymmärtää oman
toimintansa merkityksen poistumisen kannalta.
Työpaikan turvallisuusorganisaatio ymmärtää harjoittelun
merkityksen, jossa organisaation toimivuutta ja roolitusta
evakuointitilanteessa testataan.
Alihankkijat sekä rakennukseen harjoituksen/ tilanteen
aikana mahdollisesti pyrkivät
huomioidaan.
Koulutettaville annetaan asiantuntijapalaute harjoituksen
jälkeen.

Turvallisuuskävely

Osallistuja osaa suorittaa
poistumisturvallisuuden huomioivan turvallisuuskävelyn
kohteessa.
Osallistuja ymmärtää poistumisturvallisuuden kannalta
oleellisimmat huomioitavat
kohdat ja tietää tulkinnan
siitä, miten asioiden tulisi olla
lainsäädännön kannalta.

Poistumisturvallisuusluento + turvallisuuskävely

Em. yhdistelmä

2h

10-30 hlöä

Pelastustoimen

Osallistuja saa tietoa pelastustoimen keskeisistä toimijoista ja tehtävistä. Hän oppii
keskeisten toimijoiden nimik-

1h

10-30 hlöä

esittely
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Tavoite

Kesto

Ryhmäkoko

1-2 h

10-40 hlöä

keet ja osaa tarvittaessa ottaa yhteyttä oikeaan tahoon
palvelua tarvitessaan.
Osallistuja tuntee oman alueellisen pelastuslaitoksensa
ja sen keskeiset toiminnot,
palvelurakenteen, verkoston
sekä keskeisen kaluston.

Toiminta
onnettomuustilanteessa

Osallistuja saa yleiskuvan onnettomuustilastoista valtakunnallisesti ja alueellisesti. Hän
ymmärtää yleiset syyt onnettomuuksiin sekä ihmisen
käyttäytymisen merkityksen
tapahtumille.
Osallistuja ymmärtää oman
roolin ja oikean toiminnan
merkityksen onnettomuustilanteessa. Hän oppii toimimaan oikein saapuessaan
onnettomuuspaikalle, toimimaan onnettomuustilanteessa, hälyttämään apua
sekä opastamaan lisäavun
paikalle.

