
Koulutuksen pääpaino on yritysten ja kiinteistöjen henkilökunnan käytännön turvallisuusasioiden hallitsemisessa 
erilaisissa onnettomuus-, vaara- ja uhkatilanteissa sekä onnettomuuksia ehkäisevässä työssä lähtökohtana se, 
että poikkeustilanteen tapahduttua, henkilökunnan tulee selvitä omin avuin vähintään 10 minuuttia kaikkina vuo-
rokauden aikoina ennen viranomaisten saapumista.

Kouluttajina ammattilaiset
Kouluttajina ja konsultteina toimivat turvallisuusalan 
ammattilaiset pelastustoimen, turvallisuustekniikan 
sekä ensihoidon sektoreilta, joilla on pitkäaikainen
kokemus myös pelastustoimen operatiivisesta sekä 
onnettomuuksien ehkäisyyn ja ensihoitoon liittyväs-
tä työstä.

Räätälöidyt koulutusohjelmat
Koulutus räätälöidään aina kohteen tarpeiden mu-
kaan huomioiden kiinteistön turvallisuustekniikka 
sekä henkilöstö ja toiminnan aiheuttamat riskit.
Koulutustilaisuudet voidaan toteuttaa suomen, eng-
lannin ja ruotsin kielellä.

Ennen koulutilaisuuksia selvitetään ja kuvataan 
kiinteistön turvallisuustekniikka, mm. paloilmoitin-
järjestelmä, automaattiset sammutusjärjestelmät, 
palo-osasointi, kuulutusjärjestelmät ym. turvalli-
suusasiat, jonka mukaan tilaisuudet toteutetaan.

PAP-PALVELU:

Turvallisuuskoulutusta kumppaneille

Kurssivalikoimaan kuuluu mm.
• yleinen turvallisuuskoulutus
• alkusammutuskoulutus
• vaarallisten aineiden torjunta
• poistumis- ja evakuointiharjoitukset
• tulitöiden turvallisuuskoulutus
• työturvallisuuskorttikoulutus
• ensiapukoulutus



Kohderyhmät mm.
• Teollisuus
• Toimistotalot
• Hotellit
• Hoitolaitokset
• Ostoskeskukset

Kurssin sisältö
Sisältö ja toteutus asiakkaan kanssa suunnitellusti 
räätälöitynä kohteelle. 

Mikäli harjoituksessa halutaan käyttää savukonetta, 
siitä veloitetaan 80 € (alv 0%).  Mahdollisista apu-
kouluttajista sovitaan erikseen.

Harjoituksesta laaditaan loppuraportti.

PAP-KOULUTUSPALVELU:

Poistumisharjoitus

KURSSIN HINTA

790 € 
(ALV 0%)

+ matkakulut



Kohderyhmä
• Ensimmäinen turvallisuuskoulutus ko. kiinteistössä
• Uudet työntekijät
• Kertauskoulutus vanhoille työntekijöille

Kurssin sisältö
• Turvallisuusmanuaalit
• Kiinteistön pelastussuunnitelma
• Ihmisten käyttäytyminen onnettomuustilanteissa
• Kiinteistön turvallisuustekniikka
• Riskianalyysi
• Toimintaohjeet erilaisissa onnettomuus- ja  

vaaratilanteissa
• Palaminen, alkusammutusvälineet
• Palohälytys/tulipalo, toiminta ko. kiinteistössä
• Kiinteistön turvallisuusorganisaation ja muun hen-

kilökunnan roolit eri tilanteissa
• Muodollinen palohälytysharjoitus
• Turvallisuuskävely, jonka yhteydessä paikantamis-

kaavioiden lukuharjoitus
• Kiinteistön turvallisuustekniikkaan tutustuminen
• HUOM! Teoriaosuus sisältää runsaasti kuvia ja 

videomateriaalia, jotka selkeyttävät maallikon 
käsitystä onnettomuuksista ja maallikon hyvistä 
mahdollisuuksista käynnistää alkutoimenpiteet 
turvallisesti.

PAP-KOULUTUSPALVELU:

Turvallisuuden peruskoulutus/kertaus

KURSSIN HINTA

690 € 
(ALV 0%)

+ matkakulut



Kohderyhmät mm.
• Kemian teollisuus
• ICT –teollisuus, jossa käytetään erilaisia vaarallisia 

aineita ja kemikaaleja

Sisältö erikseen sovitulla tavalla
• Vaarallisten aineiden erilaiset luokitukset
• Tiedostot ja kirjallisuus
• Kohteen riskit vaarallisista aineista
• Erilaisia tapahtuneita vaarallisten aineiden onnetto-

muuksia
• Toiminta erilaisissa vaarallisten aineiden onnetto-

muuksissa mm.
• Palavat nesteet, palavat kaasut, palamattomat 

kaasut
• Syövyttävät aineet
• Myrkylliset aineet

• Harjoituksia:
• Demo: Palavan nesteen syttyminen
• Laboratoriovahinko

• Omatoimisuus
• Yhteistyö pelastusviranomaisen kanssa

PAP-KOULUTUSPALVELU:

Varautuminen vaarallisten aineiden 
onnettomuuksiin ja toiminta onnetto-
muustilanteessa 6 tuntia

KURSSIN HINTA

1290 € 
(ALV 0%)

+ matkakulut



Kohderyhmä
• Hotellit
• Toimistotalot
• Kauppakeskukset
• Yleensäkin isot kokoontumistilat ja tilaisuudet
• ICT –teollisuus
• Kemian teollisuus
• Muut tuotantolaitokset ja erityiskohteet
• Yritysten johdon Crisis Management –koulutus (CMC)

Kurssin sisältö erikseen sovitulla 
tavalla ja räätälöitynä kohteelle
• Palohälytysten paikantaminen pienryhmissä samal-

la kiinteistössä turvallisuustekniikkaan tutustuen 
(mm. tekniset tilat, vesisulut yms.).

• Em. liittyen yllätyksenä sammutustehtävä ja/tai 
ensiaputehtävä.

• Ryhmätyöt: Erilaiset onnettomuudet ja vahingot / 
henkilökunnan toiminta

• Palohälytys yllätyksenä / henkilökunnan ko. hetken 
osaamisen testaaminen.

• Uhkatilanne sisällä tai ulkona,  
Sisälle suojautuminen.

• Varautuminen vaarallisten aineiden  
onnettomuuksiin.

• CMC –harjoituksen aihe voi olla tulipalo,  
kemikaalivahinko, vesivahinko, ruokamyrkytys,  
uhkatilanne tmv.

• Kaikkiin em. liittyen tehdään harjoituksen purku. 
Ensin palautteen ja kommentit antavat osallistujat, 
sitten kiinteistön turvallisuusjohto ja kouluttaja (-t).

PAP-KOULUTUSPALVELU:

Turvallisuuden jatkokoulutus ja erikois-
koulutukset 4 tuntia

KURSSIN HINTA

1090 € 
(ALV 0%)

+ matkakulut



Hinta pelkälle AS1 alkusammutuskoulutukselle (2 h), 
josta voi saada todistuksen / kortin: = 465 € / 10 henki-
lön ryhmä + lisähenkilöt 25 € + matkakulut (alv 0%). 
Mikäli asiakas haluaa alkusammutuskortit osallistujille, 
niistä veloitetaan 15 € / kortti.

Kohderyhmä
• Ensimmäinen turvallisuuskoulutus ko. kiinteistössä
• Uudet työntekijät
• Kertauskoulutus vanhoille työntekijöille

Kurssin sisältö
• Keittiöpalon sammuttaminen (rasvakeitin, kattila)
• Sähkölaitteen sammuttaminen
• Roska-astian sammuttaminen
• Palavan vuoteen sammuttaminen
• Palavan ihmisen sammuttaminen
• Kemiateollisuudessa demo palavan nesteen sytty-

misestä
• Harjoituksessa käytetään:

•  Sammutuspeite
•  Vesisanko tms. astia
•  Pikapaloposti
•  Vaahtosammutin (=nestesammutin)
•  Hiilidioksidisammutin

Käytettävät laitteet ja aineet
• Nestekaasukäyttöiset, ympäristöystävälliset 

simulaattorit, joita voidaan käyttää vaikka kiinteis-
tön pysäköintihallissa.

• Keittiöpaloharjoituksissa käytetään alkoholipoh-
jaisia savuttomia nesteitä

PAP-KOULUTUSPALVELU:

Alkusammutusharjoitus 1 tunti
(optiona erilaisiin tilaisuuksiin)

KURSSIN HINTA

290 € 
(10 henkilöä)

Lisähenkilöt a’ 25€
(ALV 0%)



Kohderyhmät mm.
• Teollisuus
• Kiinteistön huolto
• Yleensä tulitöitä tekevät henkilöt

Sisältö ja toteutus SPEK / SPPL 
sekä Finanssialan ohjeiden ja 
opetuspakettien mukaan räätä-
löitynä kohteelle

• Kurssi / hinta sisältää:
• oppikirjan
• Tulitöiden turvallisuusohjeen
• Tulityökortin
• Ilmoitukset ja rekisteröinnit SPEK:iin

PAP-KOULUTUSPALVELU:

Tulitöiden turvallisuuskurssi

KURSSIN HINTA

1090 € 
(10 henkilöä)

Lisähenkilöt a’ 89€
(ALV 0%)

+matkakulut



Kohderyhmä myös räätälöitynä 
erikseen tai yhdistettynä
• Hotellien eri osastot
• Toimistotalojen henkilöstö
• Kemian teollisuus
• Ym. erityiskohteet

Kohderyhmä
• Hotellit
• Toimistotalot
• Kauppakeskukset
• Yleensäkin isot kokoontumistilat ja tilaisuudet
• ICT –teollisuus
• Kemian teollisuus
• Muut tuotantolaitokset ja erityiskohteet
• Yritysten johdon Crisis Management –koulutus (CMC)

Sisältö erikseen sovitulla tavalla
• Hätäensiapukoulutus yhdistettynä 1-2 tuntia em. 

tilaisuuksiin esim. lyhyenä teoriakertauksena sekä 
harjoituksina mm. potilaan tutkiminen ja defibrilaat-
torin käyttö. Harjoitusosuus voidaan toteuttaa myös 
yllätyksenä palohälytysharjoituksen yhteydessä, 
jolloin voidaan testata henkilökunnan ko. hetken 
osaamista.

• Hätäensiapukoulutus 4 tai 8 tuntia
• Ensiapukurssi 1
• Ensiapukurssi 2

PAP-KOULUTUSPALVELU:

Hätäensiapukoulutus 4 tuntia

KURSSIN HINTA

690 € 
(ALV 0%)

+ matkakulut



Kohderyhmät mm.
• Teollisuus
• Kiinteistön huolto
• Yleensä tulitöitä tekevät henkilöt

Kurssin sisältö ja toteutus voi-
massa olevien säädösten ja oh-
jeiden mukaan
• Kurssi / hinta sisältää:

• oppimateriaalin
• Ilmoitukset ja rekisteröinnit

PAP-KOULUTUSPALVELU:

Työturvallisuuskurssi

KURSSIN HINTA

990 € 
(10 henkilöä)
Lisähenkilöt:  

75 €/hlö
(ALV 0%)

+ matkakulut



Kohderyhmät mm.
• Uudisrakentaminen ja saneeraus
• Vanhan paloturvallisuustekniikan ja oheistekniikan 

päivittäminen nykyaikaan
• Pelastussuunnitelmat, turvallisuussuunnitelmat, toi-

mintaohjeet erilaisia onnettomuus-, vaara- ja uhkati-
lanteita varten.

Konsultoinnin sisältö
• Lähtökohtana tekniikka, joka palvelee oikeasti 

kiinteistöä ja sen henkilöstöä, eikä vain viran-
omaismääräysten minimivaatimuksia

• Automaattiset paloilmoitinjärjestelmät sekä 
sammutusjärjestelmät ja niiden oheiskytkennät 
mm.
• Äänievakuointijärjestelmät
• Paloilmoittimen hälyttäminen vaiheittain
• Hälytysten välittyminen turvallisuusorgani-

saatiolle ja toimintaohjeet
• Hissien ja palo-ovien ohjaus
• Ilmanvaihto
• Nykyaikaiset alkusammutusvälineet
• Yms.

PAP-PALVELU:

Turvallisuuskonsultointi

TUNTIHINTA

92 €/h 
(ALV 0%)

+ matkakulut



Räätälöidyt koulutusohjelmat
Esitellyt koulutustilaisuudet voidaan yhdistää myös 
yhdeksi 8 tunnin koulutuspäiväksi, jolloin aihealu-
eita käydään läpi rinnakkain teoriassa ja erilaisilla 
harjoituksilla.
Koulutuspäivä hinnoitellaan sovitun sisällön perus-
teella tapauskohtaisesti.

Kohderyhmät mm.
• Toimistotalot
• Teollisuus
• ICT –teollisuus, jossa käytetään erilaisia vaarallisia 

aineita ja kemikaaleja.

PAP-KOULUTUSPALVELU:

Turvallisuuskoulutuspäivä


