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Mitä hyötyä
turvakorttikoulutuksesta?
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tietoja avoimista turvakorttikoulutuksista • kurssinjohtajien ja
turvakorttien rekisteröinti • neuvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus
auttaa havaitsemaan työpaikalla piileviä riskejä
ja aktivoi opiskelijoita toimintaan niiden ehkäisemiseksi,
antaa jokaiselle työntekijälle valmiudet huolehtia omasta ja
lähimmäistensä turvallisuudesta silloin, kun työpaikalla
tapahtuu jotain odottamatonta ja
antaa koulutettaville valmiuksia varautua vaaratilanteisiin.
Koulutuksen perustana ovat sosiaali- ja terveydenhuollon laitosturvallisuuden kehittämisen
työryhmämuistion johtopäätökset. (STM:n selvityksiä 2009:59)
Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutusta voivat järjestää vain Suomen Palopääl-

Turvakorttikoulutusta järjestää:

Sosiaali- ja terveydenhuollon

turvakorttikoulutus

lystöliiton SPPL:n kouluttamat kurssinjohtajat. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
rekisteröi koulutusoikeudet omaavat kurssinjohtajat, turvakortin haltijat ja kurssit.
Järjestetäänkö koulutusta sinun työpaikallasi?

Tunnistaminen

Ehkäisy

Toiminta

arvio:
arvio:

suunnittelu:
suunnittelu:

ohjeet:
ohjeet:

ymmärretään sisäiset
sisäiset jaja ulkoiset
ulkoiset uhat,
uhat,
ymmärretään

kuinka uhkiin
uhkiin varaudutaan,
varaudutaan,
kuinka

perehdytys
perehdytys

niiden todennäköisyys
todennäköisyys
niiden

kuinka työ
työ tehdään
tehdään
kuinka

koulutus
koulutus

vakavuus
jaja vakavuus

turvallisesti
turvallisesti

harjoittelu
harjoittelu

Kuulemme lähes päivittäin sosiaali- ja
terveydenhuoltoa kohdanneista onnettomuuksista.

Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaalija terveydenhuoltoalalla työskenteleville henkilöille.

Pahimmissa tapauksissa
tapauksissa on
on menetetty
menetetty ihmishenkiä.
ihmishenkiä.
Pahimmissa

Valtakunnallinen koulutus
koulutus on
on kestoltaan
kestoltaan yhden
yhden päivän
päivän mittainen.
mittainen.
Valtakunnallinen

Lainsäädäntö
velvoittaa

Lukuisat esimerkit
esimerkit elävästä
elävästä elämästä
elämästä kertovat,
kertovat, että
että
Lukuisat

Kurssin läpäisseet
läpäisseet saavat
saavat kortin,
kortin, joka
joka on
on
Kurssin

kartoittamaan työympäristön
työympäristön vaarat,
vaarat,
kartoittamaan

turvallisuutta ei voi ulkoistaa.

voimassa
viisi vuotta.

laatimaan suunnitelman
suunnitelman niiden
niiden varalle
varalle jaja
laatimaan

CASE
CASE
Harjavallan psykiatrisen
psykiatrisen sairaalan
sairaalan kolme
kolme osastoa
osastoa jouduttiin
jouduttiin
Harjavallan
evakuoimaan 12.1.2012,
12.1.2012, kun
kun potilas
potilas sytytti
sytytti patjan
patjan tuleen.
tuleen.
evakuoimaan
Evakuoituja olioli kaikkiaan
kaikkiaan noin
noin 45.
45.
Evakuoituja
CASE
CASE
Turun yliopistollisessa
yliopistollisessa sairaalassa
sairaalassa 2.9.2011
2.9.2011 sattunut
sattunut tulipalo
tulipalo
Turun
johti noin
noin 180
180 ihmisen
ihmisen evakuointiin.
evakuointiin.
johti
Molemmissa vältyttiin
vältyttiin suuronnettomuudelta
suuronnettomuudelta vain
vain täpärästi.
täpärästi.
Molemmissa

kouluttamaan henkilöstön.
henkilöstön.
kouluttamaan
Henkilökunnalle on
on taattava
taattava osaaminen
osaaminen
Henkilökunnalle
häiriötilanteiden jaja poikkeusolojen
poikkeusolojen toimintaan.
toimintaan.
häiriötilanteiden

Koulutus korostaa
korostaa työntekijän
työntekijän roolia
roolia riskien
riskien ehkäisijänä
ehkäisijänä
Koulutus
pitää sisällään
sisällään turvallisuuden
turvallisuuden kehittämisen
kehittämisen teorian,
teorian,
jaja pitää
ryhmätyön jaja valinnaisen
valinnaisen käytännönharjoituksen.
käytännönharjoituksen.
ryhmätyön
Oppilaille jaettava
jaettava aineisto
aineisto sisältää
sisältää lisäksi
lisäksi
Oppilaille
toimintaohjeita sekä
sekä tarkastuslistoja
tarkastuslistoja työpaikan
työpaikan
toimintaohjeita
turvallisuuden parantamiseksi.
parantamiseksi.
turvallisuuden

Tärkeintä on
taito tunnistaa riskejä,
halu reagoida niihin ja
kyky toimia
hätätilanteessa.

