TERVEHDYS FINNSECURITYSTÄ!

TULE MUKAAN!
Finnsecurityn jäseneksi kannattaa liittyä. Kanssamme olet mukana kehittämässä turvallisuusalaa ja vaikuttamassa koko yhteiskuntamme turvallisuuteen.
Saat tueksesi laajan turvallisuusalan ammattilaisverkoston,
jossa voit sekä jakaa omaa osaamistasi että oppia uutta. Eikä
pidä unohtaa hyviä jäsenetuja,
joista voit lukea lisää sivulta 14!
Olemme

Suomen

pisimpään

toiminut turva-alan järjestö, ja
joukkoomme kuuluu jo noin 700
jäsentä – niin yrityksiä, yhteisöjä
kuin yksityishenkilöitäkin.
Lue lisää jäsenyydestä ja
liity osoitteessa

www.finnsecurity.fi/jasenyys
Osoitteesta löydät myös
ajankohtaiset tiedot
jäseneduista ja -maksuista.

Finnsecurity on viime aikoina panostanut viestintään tuntuvasti.
Kuukausittaisen jäsentiedotteen saa kätevästi vaikka mobiiliversiona.
Myös yhdistyksen visuaalinen ilme ja nettisivut uudistuivat vuoden 2017 alussa.
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Käsissäsi on laatuaan ensimmäinen Finnsecurity ry:n
yleisesite. Suomen pisimpään toimineena ja suurimpiin
kuuluvana turvallisuusalan kokoonkutsujana yhdistyksemme tarjoaa sellaisia etuja ja verkostoitumistilaisuuksia, joita et muualta löydä. Toivon, että käytät esitteen
läpikäyntiin hieman aikaasi ja tutustut Finnsecurityn toimintaan, jäsenetuihin ja vaikutusmahdollisuuksiin.
Turvallisuusalan ammattilaisten, opiskelijoiden ja senioreiden lisäksi joukossamme on merkittävä edustus alan
yrityksiä ja yhteisöjä. Yleishyödyllisenä ja aatteellisena
noin 700 jäsenen yhdistyksenä tavoitteemme on edistää
yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Oman ammattitaidon kehittäminen ja aktiivinen viestintä auttavat tässä
meitä jokaista eteenpäin – yhdessä.

Finnsecurity ry
PL 999
00101 Helsinki
Käyntiosoite:
Mannerheimintie 76 A, 6. krs.
00250 Helsinki
Puh. 050 598 7063
joona.vuorenpaa@finnsecurity.fi
toimisto@finnsecurity.fi
www.finnsecurity.fi

Joona Vuorenpää
Toiminnanjohtaja

Pur-ait Oy
Lyhtytie 24 00750 Helsinki

Puh. 09 350 9400, Fax 09 350 94040
myynti@purait.fi
www.purait.fi

SUOJAA JA VALVO
KIINTEISTÖSI LIIKENETTÄ.

v u o t ta
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FINNSECURITYN TAUSTA JA TARKOITUS

Finnsecurity on Suomen Yrittäjien jäsenjärjestö ja toimii Suomen Yrittäjien tiloissa Helsingin
Mannerheimintiellä. Notkea organisaatio koostuu kahdesta henkilöstä, lisäksi toimintaa linjaa
aktiivinen hallitus.
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Finnsecurity ry:n perusti vuonna 1978 yksitoista suomalaista turvallisuusalan ammattilaista. Vastaavaa
yhdistystä ei aiemmin ollut, ja perustajat näkivät
selkeän tarpeen taholle, joka kokoaisi kaikki turvallisuusalan toimijat saman pöydän ääreen. Verkostoituminen ja yhteistyön kehittäminen edistäisivät koko
Suomen turvallisuutta.
Aluksi Finnsecurity keskittyi ennen kaikkea rikostorjuntaan, mutta vuosien kuluessa tehtäväkenttä on
laajentunut. Nyt fokus on erityisesti yritysturvallisuudessa ja kokonaisturvallisuudessa, joka kattaa muun
muassa ääritilanteisiin varautumisen.
Neljänkymmenen toimintavuotensa aikana Finnsecurity on kasvanut turvallisuusalan suurjärjestöksi,
jolla on yli 600 henkilöjäsentä ja noin 70 yhteisö- ja
yritysjäsentä. Jäsenistöön mahtuu laaja kirjo erilaisia

turvallisuusalan toimijoita ja palveluita. Yhteenkuuluvuuden luominen niiden välille on muotoutunut
yhdeksi Finnsecurityn keskeisimmistä tehtävistä.
Myös jäsenviestintää ja tapahtumatarjontaa on lisätty jatkuvasti.
Yhteistoiminnan ja verkostoitumisen kehittämisen
ohella Finnsecurityn muita tavoitteita ovat turva-alan
esille nostaminen ja alan yleisen ammattitaidon
edistäminen. Aatteellisena yhdistyksenä Finnsecurity
ei ole varsinainen edunvalvontajärjestö mutta antaa
pyydettäessä asiantuntijalausuntoja esimerkiksi viranomaisille.
Finnsecurityn toimintaa ohjaa hallitus, jossa on kuusi jäsentä sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Hallituksen jäsenet ovat kiertävästi erovuorossa.
Kauden pituus on kaksi vuotta, ja valituksi voi tulla
enintään kahdeksi kaudeksi.

Turvajärjestelmät muuttuvat verkkopohjaisiksi, siirtyvät pilveen ja integroituvat
yhdeksi kokonaisuudeksi. Zenitelin ACM-, EXIGO- sekä Motorolan MOTOTRBO
-tuotealustoilla turvaat investointisi pitkälle tulevaisuuteen. Äänialustamme
voidaan integroida IP -pohjaisiin kamera-, kulunvalvonta- ja palojärjestelmiin.
CERTIFIED:

www.zenitel.com
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FINNSECURITYN TOIMINTA

Finnsecurity ry järjestää monipuolisesti erilaisia tapahtumia ja toimintaa, johon jäsenet voivat osallistua omien kiinnostuksenkohteidensa mukaisesti.
Toiminta pohjautuu vahvasti paikallistoimintaan ja
teemaryhmiin sekä vuosittain järjestettäviin messuihin.
Tarjolla on myös kuukausittaisia miniseminaareja
erilaisista turvallisuuteen liittyvistä aiheista, yritys- ja
kohdevierailuja ja vaihtelevaa ohjelmaa. Suurin osa
tapahtumista on jäsenille maksuttomia.
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Tapahtumien lisäksi Finnsecurity kannustaa turvallisuusalan kehittämiseen jakamalla joka vuosi tunnustuksia, palkintoja ja ansiomerkkejä alalla ansioituneille toimijoille sekä jäsenilleen.
Yleishyödyllisenä yhdistyksenä Finnsecurity ei harjoita liiketoimintaa. Siksi muun muassa messujen ja
muun maksullisen toiminnan järjestämiseksi yhdistys omistaa Suomen Turvallisuuskustannus -nimisen
osakeyhtiön. Yhdistyksen toiminnanjohtaja on myös
osakeyhtiön toimitusjohtaja.

MESSUT

Messut ovat tärkeä ja todennäköisesti näkyvin osa
Finnsecurityn toimintaa. Messuja on kahdet, ja ne
järjestetään vuorovuosin: FinnSec parittomina ja Security City parillisina vuosina.
FinnSec toteutetaan yhteistyössä Finnsecurityn,
Suomen Palopäällystöliiton, Suomen Messujen ja
turva-alan merkittävimpien toimijoiden kanssa. Tapahtumapaikkana on Helsingin Messukeskus, ja
messujen ohjelmassa on muun muassa ammattiseminaareja, tietoiskuja ja tapahtumia.

FinnSec-messut on järjestetty vuodesta 1978, ja ne
ovat kasvaneet Pohjoismaiden suurimmaksi turvallisuusalan tapahtumaksi. Ne ovat kansainväliset turvallisuusalan messut, jotka on suunnattu ennen kaikkea turva-alan ammattilaisille. Messut järjestetään
Kiinteistömessujen yhteydessä.
Security City on 2010-luvulla perustettu tapahtuma, jossa keskitytään ennen kaikkea rakennusalan
turvallisuuteen liittyviin teemoihin, ratkaisuihin ja
palveluihin. Security City kokoaa yhteen viimeisimmän tiedon turva-alan trendeistä ja tulevaisuudesta.
Security City järjestetään FinnBuild-messujen yhteydessä.

PASSION FOR PROFESSION
Koulutamme turvallisuusalan moniosaajia.
Hanki meiltä myös alan asiantuntijapalvelut.
w w w . s e d u . f i • info@sedu.fi • p. 040 830 2275 • hakutoimisto@sedu.fi
7

ALUETOIMINTA

Aluetoiminta tarjoaa:
Finnsecurity on myös paikallinen toimija ja kaikkien
jäsentensä ulottuvilla näiden kotipaikasta riippumatta. Finnsecurityn alueryhmät järjestävät toimintaa eri
puolilla Suomea tavoitteena kannustaa paikallisia
turva-alan ammattilaisia syvenevään yhteistyöhön.
Ryhmät ottavat mielellään myös uusia jäseniä! Ota
yhteyttä oman alueesi vastuuhenkilöön, yhteystiedot
löydät osoitteesta www.finnsecurity.fi > Yhdistys ja
toiminta > Työryhmät ja aluetoiminta.
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 alan yhteistyöverkoston
 hyödyllisiä kontakteja muihin alan toimijoihin
tietoa alan kehityksestä – kanavan vaikuttaa
alan kehitykseen
 tietoiskuja ja luentoja yrityksille ja
niiden asiakkaille
 suoran yhteyden alan oppilaitoksiin ja
niistä valmistuviin
 harjoittelijoita ja opinnäytetyön tekijöitä alan
oppilaitoksista
 mahdollisuuden hyödyntää alan opiskelijoita
erilaisten projektien tekemisessä.

”

POHJOIS-SUOMI

”

Kokoonnumme muutaman kerran vuodessa keskustelemaan
ajankohtaisista
turvallisuuteen
liittyvistä aiheista ja etsimään
keinoja
verkostoitumiseen.
Järjestämme joka vuosi turvallisuusasioihin pureutuvan seminaarin jäsenillemme ja muille turvallisuusalalla toimiville. Lisäksi
järjestämme vierailuja alueemme
yrityksiin ja organisaatioihin.
On hienoa päästä tutustumaan
ja vaihtamaan ajatuksia muiden
turvallisuusalan ihmisten kanssa.
Finnsecurityn toimintaan osallistuminen avaa hyviä mahdollisuuksia oman osaamisen ja kontaktiverkoston kehittämiseen. Halutessaan pääsee vaikuttamaan
jopa koko alan tulevaisuuteen.
Petri Tomperi
Finnsecurity ry:n
Pohjois-Suomen aluevastaava

ITÄ-SUOMI

”

Itä-Suomen ryhmän toiminta on
käynnistynyt vuonna 2017. Tarkoitus on järjestää säännöllisesti
tilaisuuksia verkostoitumiseen ja
saada lisää aktiivisia jäseniä mukaan ryhmään. Itä-Suomessa on
paljon erilaista turvallisuusalan
osaamista ja toimijoita. Piirit ovat
melko pienet, joten on mukavaa päästä tekemään yhteistyötä
ajankohtaisten asioiden ympärillä
ja järjestämään toimintaa kaikkien alalla olevien kesken.
Jyri Paasonen
Finnsecurity ry:n
Itä-Suomen aluevastaava

LÄNSI-SUOMI

Olemme järjestäneet tapahtumia
ja seminaareja jäsenillemme ja
muille kiinnostuneille. Tiedossa on myös tutustumiskäyntejä
eri kohteisiin ja pientapahtumia
vaihtelevien teemojen ympärille.
Tavoitteena on kehittää yhteistyöverkostoja ja jakaa ajatuksia.
On tärkeää, että Finnsecurityllä
on toimintaa myös Länsi-Suomessa. Siten tilaisuudet ovat helposti
saavutettavissa eivätkä vaadi pitkää matkustamista. Lisäksi täällä
on monenlaisia kiinnostavia ympäristöjä tutustumiskäynneille.
Parasta ryhmässä on laaja asiantuntijaverkosto, joka tarjoaa mahdollisuuden keskustella turvallisuudesta myös vapaamuotoisemmissa tilaisuuksissa. Mitä enemmän aktiiveja ryhmässä on, sitä
helpompaa on järjestää toimintaa
ympäri Länsi-Suomea. Ryhmä tarjoaa hyvän alustan verkostoitumiselle ja oman osaamisen kehittämiselle.
Niko Reinvall
Finnsecurity ry:n
Länsi-Suomen aluevastaava
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RYHMÄTOIMINTA

Vuonna 1978 perustettu Finnsecurity
on Suomen vanhin turvallisuusalan yhdistys.
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Finnsecurity voi perustaa tarvittaessa myös
ad hoc -teemaryhmiä ajankohtaisia
turvallisuuskysymyksiä varten.

Yritysryhmä
Finnsecurityn yritysryhmä on yhdistyksen yritysjäsenistä valikoitunut yhteistyötä painottava foorumi,
jossa toimii lähes kymmenen turva-alan yritystä. Ryhmän tehtävänä on kehittää turvallisuusalaa ja tukea
sen koulutusta Suomessa, tehdä ennaltaehkäisevää
valistustoimintaa ja lisätä alan tuntemusta, kohottaa
jäsentensä ammatillista osaamista sekä toimia alan
arvostuksen parantamiseksi. Ryhmä pyrkii myös tuottamaan jäsenyrityksilleen lisäarvoa edesauttamalla
niiden liiketoimintaa. Yritysryhmällä on suuri vastuu
Finnsecurityn messujen järjestämisestä.
Oppilaitosryhmä
Oppilaitosryhmä kokoaa yhteen Finnsecurityyn kuuluvat turvallisuusalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset ja luo yhteyksiä myös Finnsecurityn ulkopuolisiin oppilaitoksiin ja turva-alan opiskelijoihin.

Ryhmässä on keskusteltu muun muassa oppilaitosten yhteisen opetusmateriaalin tuottamisesta, turvallisuusalan koulutusväylistä ja turvallisuusalan opettajien pätevyyden lisäämisestä. Oppilaitosryhmä
järjestää vuosittain muun muassa kouluttajapäivät
turvallisuusalan kouluttajille.
Opiskelijaryhmä
Finnsecurityn opiskelijajäseniksi voivat liittyä kaikki
turvallisuusalaa tutkintoon saakka opiskelevat täysi-ikäiset henkilöt. Aktiivisimmat ovat tervetulleita
mukaan myös opiskelijaryhmän toimintaan. Opiskelijaryhmä on saanut alkunsa turvallisuusalan opiskelijoiden halusta vaikuttaa oman alansa kehitykseen.
Ryhmän tavoitteena on lisätä yhteistyötä turvallisuusalan opiskelijoiden, oppilaitosten, yritysten ja
viranomaisten välillä.

Laurea EduGATE kehittää turvallisuus- ja rikosseuraamusalan asiantuntijoiden ammattitaitoa ja osaamista turvallisuuden eri osa-alueilla.
Koulutustarjontamme kattaa sekä riskienhallinnan, turvallisuusjohtamisen, inhimillisen ja fyysisen turvallisuuden että kyber- ja tietoturvallisuudenjatkuvuuden hallinnan, häiriötilanteiden ja rikosseuraamuksen osa-alueet.
Tulevaisuuden turvallisuusuhat tulevat olemaan aiempaa monipuolisempia ja niihin on reagoitava entistä nopeammin. Kouluttaudu turvallisuusalan osaajaksi Laurea-ammattikorkeakoulussa.
www.laurea.fi/katakri
www.laurea.fi/riskmanager
www.laurea.fi/varmista-liiketoimintasi-jatkuvuus
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”

OPPILAITOSRYHMÄ

Oppilaitosryhmä on koko olemassaolonsa ajan pyrkinyt edistämään turvallisuusalan tutkimusta sekä
oppilaitosten ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä
sekä vuorovaikutusta. Tavoitteena on ollut myös turvallisuusalan koulutusta antavien tahojen yhteistyön
lisääminen.
Ryhmä on perinteisesti järjestänyt vuosittain Finnsecurityn jäsenille maksuttoman ajankohtaispäivän turvallisuusalan kouluttajille. Lisäksi on tutustumiskäyntejä
turvallisuusalan koulutusta antaviin oppilaitoksiin.
Ryhmä mahdollistaa yritysten ja oppilaitosten vuoropuhelun ja tarjoaa ajankohtaista tietoa muutoksis-
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Timo Hakkarainen
Finnsecurity ry:n oppilaitosryhmän puheenjohtaja
ta. Suora edustus Opetushallituksen turvallisuusalan
koulutus- ja tutkintotoimikunnissa tuo ensi käden
tietoa uudistuksista. Oma edustaja Finnsecurity ry:n
hallituksessa takaa mutkattoman tiedonvälityksen
oppilaitosten ja yhdistyksen välillä.
Parasta ryhmään kuulumisessa ovat tiedon jakaminen ja verkostot. Turvallisuusalan oppilaitosten
kannattaa ehdottomasti liittyä Finnsecurityn jäseniksi, sillä jo maksuttomat ajankohtaispäivät tekevät liittymisestä kannattavaa. Otamme jatkuvasti
vastaan myös hyviä ehdotuksia uusien tutustumiskäyntien kohteiksi ja miniseminaarien aiheiksi.

”

YRITYSRYHMÄ

Yritysryhmä toimii turvallisuusalan yritysten yhteistyöfoorumina ja toimialan kehittäjänä. Parannamme turvallisuusalan yritysten toimintaedellytyksiä lisäämällä ja edistämällä yhteistyötä ja verkostoitumista alan
yritysten, turvallisuusalan järjestöjen, viranomaisten
ja muiden tahojen kanssa. Osallistumme myös lausuntopyyntöjen käsittelyyn aiheesta riippuen.
Yritysryhmän toimintaa ohjaa vuosittainen toimintasuunnitelma, jossa pääpaino vuonna 2017 on osallistuminen Finnsec-messujen järjestämiseen, turvallisuusalan opiskelun kiinnostavuuden ja tunnettuuden
lisääminen, turvallisuusalan yritysten suhdanne- ja
toimialaraportin laatiminen sekä opinnäytetyöpalkintojen myöntäminen.
Ryhmä tarjoaa näköalapaikan turvallisuusalaan ja
mahdollisuuksia vaikuttaa sen kehitykseen.
Juha Uskali
Finnsecurity ry:n yritysryhmän puheenjohtaja

Nosta valvontasi
seuraavalle tasolle
DeepinView IP-kamera- ja DeepinMind
palvelinmallisto auttavat sinua ottamaan
täyden hyödyn irti Hikvisionin Deep
Learning konseptista jossa kamera
toimii järjestelmän “silmänä” ja palvelin
“aivoina” analysoiden, tallentaen ja
raportoiden tapahtumia.
www.hikvision.com

ROHKEA OTE
TURVALLISUUTEEN

www.ariki.fi
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JÄSENEDUT

Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti
Finnsecurityn jäsenenä saat Turvallisuus & Riskienhallinta
-lehden suoraan kotiisi tai työpaikallesi. Kuudesti vuodessa
ilmestyvä lehti on tuhti tietopaketti ajankohtaisista turvallisuuteen liittyvistä asioista. Finnsecurity on Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden yhteistoimintajärjestö, ja sillä on joka
lehdessä oma palsta.
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SOL Turvallisuuspalvelut
Finnsecurityn jäseneksi kannattaa
liittyä jo opiskeluaikana!

VARTIOINTI

Finnsecurity on yhdistys kaikille turvallisuusalasta
kiinnostuneille kokemuksen pituudesta ja paikkakunnasta riippumatta. Jäsenenä pääset seuraamaan
turvallisuusalan kehitystä aitiopaikalta ja vaikuttamaan siihen myös itse. Lisäksi saat nauttia monista
hyvistä jäseneduista.

Olemme Suomalainen perheyritys, joka tarjoaa Turvallisuuspalveluita aurinkoisella otteella. Tarjoamme palvelua hyvän asiakaspalvelun
nimissä. Kauttamme onnistuu niin vartiointi, järjestyksenvalvontaa,
aulapalvelut, vahtimestarit, myymälävartiointi, turvatarkastukset kuin
valvomopalvelut.

Muita jäsenetuja ovat muun muassa:
 alennus FinnSec-messujen näyttelypaikkamaksusta (yritysjäsenille)
 vuosittainen (yritys)jäseniä palveleva
turvallisuusalan suhdanne- ja toimialakatsaus,
jossa vaihtuvia teemoja ja erityiskysymyksiä
 jäsenyys turvallisuusalan yritysten ja
ammattilaisten verkostossa
 jäsentiedotteet
 omat pysyvät työryhmät yritys- ja
opiskelijajäsenille
 yhdistyksen edistämät ja järjestämät
ajankohtaiset turvallisuusalan tilaisuudet
sekä tapahtumat
 jäsenalennukset maksullisiin tilaisuuksiin.

HÄLYTYSKESKUS
Hälytyskeskus yhdistää etähallinnan, kiinteistövalvonnan ja asiakaspalvelun yhdeksi kokonaisuudeksi. Kutsumme sitä Aurinkovoimalaksi.
Näin kykenemme keräämään ja tuottamaan tietoa keskitetysti ja siten
palvelemaan asiakkaitamme entistä monipuolisemmin, nopeammin ja
tarkkaan dataan pohjaten.

Pasi Perkiömäki
SOL Palvelut Oy
Puh. +358 407 409 278
pasi.perkiomaki@sol.fi
www.sol.fi
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TURVA-ALAN MONET MAHDOLLISUUDET

TURVALLISUUSALAN
AMMATTILAISIA OVAT
ESIMERKIKSI
 Arvokuljettaja
 Henkivartija
 Hälytyskeskuspäivystäjä
 Järjestyksenvalvoja
 Myymäläetsivä
 Tietoturva-ammattilainen
 Turvalaiteasentaja
 Turvallisuusjohtaja
 Turvallisuuskonsultti
 Turvallisuuspäällikkö
 Turvallisuusvalvoja
 Turvamies
 Turvatarkastaja
T
 urvatekniikan myyjä/
toimittaja
 Vahtimestari
 Vartija
V
 astaanottovirkailija/
kulunvalvoja
 Yksityisetsivä

Turvallisuusala tarjoaa mielenkiintoisia työmahdollisuuksia hyvin erilaisten tehtävien parissa.
Kasvava ala myös työllistää erittäin hyvin.
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Turvallisuusala on kasvava tulevaisuuden ala, joka
tarjoaa monipuolisesti työmahdollisuuksia. Suurin
osa alalla työskentelevistä toimii valtion, kuntien tai
yritysten palveluksessa. Viime vuosina on kasvanut
erityisesti yksityinen turvallisuusala, joka työllistää
jo yli 15 000 ihmistä. Alan yleinen työllisyystilanne
onkin hyvä.

Merkittävä osa turvallisuusalaa ovat myös turva-alan
laitetoimittajat ja alan tekniikan ammattilaiset. Alati
vahvistuvana sektorina näkyvät erityisesti tietoturva
ja verkko-osaaminen, niin yhdistyksen jäsenistössä
kuin yhteistoimintakumppaneina.

Turvallisuusalan ammattilaiset voivat työskennellä
esimerkiksi tapahtumaturvallisuuden, järjestyksenvalvonnan, vartioinnin tai erityisturvallisuuden parissa tai asiantuntijatehtävissä. Moni työllistyy myös
pelastustoimen tehtäviin, vastaanotto- tai vahtimestaripalveluihin, turvatarkastuksiin tai turvasuojauksen pariin.

Teemme päivästäsi
turvallisemman

—

Olemme paikalla, jotta sinä voit työskennellä, matkustaa tai
lomailla rauhallisin mielin. Pidämme huolta työntekijöistäsi,
asiakkaistasi ja vieraistasi. Kun sinä nukut, me valvomme.

•

avarn.fi
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KOULUTTAUTUMINEN

TURVALLISUUSALAN
KOULUTUSOHJELMIA
OVAT MUUN MUASSA
T
 urvallisuusalan tradenomi
T
 urvallisuusalan
perustutkinto
T
 urvallisuusjohdon
koulutusohjelma
T
 urvallisuusneuvonantajakoulutus
T
 urvallisuusvalvojan
erikoisammattitutkinto
V
 artijan ammattitutkinto
V
 irastomestarin
ammattitutkinto
V
 äliaikaisen vartijan
koulutus

Turvallisuusalaa voi opiskella myös aikuiskoulutuksessa. Ala on hyvä valinta aikuisopiskelijalle,
sillä elämänkokemus tuo hyvän lisän koulutuksessa hankittuun ammattitaitoon.
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Turvallisuusalalle voi kouluttautua useissa oppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Tarjolla on sekä toisen
asteen että AMK-tason koulutusohjelmia ja myös
työn ohessa ja/tai aikuisopiskeluna toteutettavia
koulutuksia. Myös alalla jo työskentelevillä on hyvät
mahdollisuudet syventää osaamistaan täydennyskoulutuksissa.

Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneen ammattinimike on turvallisuusvalvoja. Turvallisuusvalvoja osaa tehdä yritysturvallisuuteen liittyviä perusmuotoisia uhka- tai riskikartoituksia ja ennalta
ehkäiseviä turvallisuussuunnitelmaluonnoksia. Turvallisuusvalvoja toimii yhteistyössä alan keskeisten
viranomaisorganisaatioiden ja yhteisöjen kanssa.

Laajalle turvallisuusalalle järjestetään
myös ns. maisteriohjelmia, joiden
kautta voi avautua tutkintopolku aina
tohtorin arvoon saakka.

AEL:ssä on Suomen monipuolisin

turvallisuuskoulutustarjonta
(Safety/Security)

AEL:n turvallisuuskoulutukset ovat tehtäväkohtaisia.
Asiat käsitellään konkreettisesti ja kursseilla
tehdään käytännön harjoituksia. Esimerkiksi
turvallisuusjärjestelmien asennuksia kokeillaan
käytännössä. Korkeanpaikan työskentely -koulutuksessa
harjoitellaan valjaiden käyttöä tositilanteessa, eikä vain
esitellä diasarjoja. Tarjonnassa myös alan tutkintoihin
valmistavaa koulutusta.

Katso lisää
ael.f

i/
Tässä osa AEL:n turvallisuuskoulutuksista
turvallisuus
• Korkeanpaikan työskentely
• Käytönvalvojien ajankohtaispäivät
• Lukkosepän ammattitutkinto
• Nostot, nostoapuvälineiden käyttö ja tarkastukset
• Palavat nesteet ja kaasut
• Riskianalyysin vetäjien pätevöityskoulutukset 1, 2 ja 3
• Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
• Työskentely säiliöissä ja suljetuissa tiloissa
• Vartijan ammattitutkinto

Meiltä koulutusta myös turvalliseen esimiestyöskentelyyn
• Johtamisen erikoisammattitutkinto
• Lähiesimiestyön ammattitutkinto turvallisuusalalle

Kaarnatie 4, 00410 Helsinki • 09 530 71 • Seuraa meitä somessa aelkoulutus
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