Turvapätevyyspäivä
Tuotenumero: 421318
470,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
295,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta
Kurssilla käsitellään kamera- ja kulunvalvonta-, murtoilmaisu- ja
paloilmoitinjärjestelmien toteutusta koskevia ajankohtaisasioita sekä tilaja paloturvallisuutta koskevien säädösten, standardien ja ohjeiden
muutoksia ja muutosten käytännön vaikutuksia.
Turvapätevyyspäivän ohjelma täyttää SETIn
TU-asiantuntijasertifikaatin ylläpitokoulutuksen vaatimukset.
Kurssin järjestää Turva-alan yrittäjät ry yhdessä Sähköinfo Oy:n kanssa.
Jo perinteeksi muodostunut Turvapätevyysbuffet pidetään
Turvapätevyyspäivän päätteeksi. Tilaisuuteen voi tulla myös
osallistumatta koulutuspäivään. Tilaisuus on maksuton.
Ilmoittautumiset Turvapätevyysbuffettiin 9.10. mennessä
birgitta.pessi@turva-alanyrittajat.fi tai p. 09 5476 1603.

Hinta vuodelle 2018: 480€ (+24% alv) ja jäsenhinta 300€ (+24% alv)

Lisätietoja
Voit ilmoittautua kurssille valitsemalla Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin.
Voit ilmoittautua myös koulutus@sahkoinfo.fi tai 09 54761422/Maija Aspelin.
Kurssin sisällöstä saat lisätietoja Kimmo Areniukselta, kimmo.arenius@sahkoinfo.fi
PERUUTUS
Jos et pääse kurssille, jolle olet ilmoittautunut, peruutathan osallistumisesi viimeistään kolme työpäivää ennen kurssia. Muussa tapauksessa
laskutamme 50 % kurssin hinnasta.

Kenelle
Kurssi soveltuu kaikille amma laisille, joiden tulee tuntea turvallisuusjärjestelmien suunni elua, asennuksia ja ylläpitoa
koskevat velvoi eet ja vaa mukset.

Sisältö
8.30–9.00
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Avaus

9.10
Puheenjohtajan puheenvuoro
Puheenjohtaja Kettil Stenberg, Turva-alan yrittäjät ry
9.40
Mihin turva-ala on menossa?
Johtaja Risto Karhunen, Finanssiala
10.15 Tauko
10.30
IoT – uhka vai mahdollisuus?
Toimitusjohtaja Veli-Matti Luukkanen, Mirasys Oy
11.15
Turvallisuustekniikka verkossa – järjestelmät, palvelumallit ja vastuut
Sampo Jokinen
12.00 Lounas
13.00
Suomen Turvaurakoitsijaliiton puheenvuoro
Puheenjohtaja Peter Östman, Suomen Turvaurakoitsijaliitto ry
13.30
Turvallisuusalan elinkeinolupa – kokemuksia ensimmäiseltä vuodelta
Poliisitarkastaja Jani Hämäläinen, Poliisihallitus, Turvallisuusalan valvonta
14.30 Tauko
14.45
EU:n tietosuojauudistus
Lakimies Roger Lehtonen, STUL
15.30
Turvasuunnittelun ja turvaurakoinnin hyvät käytännöt -opas
Timo Rasimus
15.45–16.00 Kurssin päätös
16.00–18.30 Turvapätevyys-buffet
Holiday Inn Messukeskus

Hyödyt
Kurssin tavoi eena on au aa sähköistys- ja turvallisuusalan amma laisia ylläpitämään ja kehi ämään amma taitoaan
turvallisuusjärjestelmien suunni elussa ja turvaurakoinnissa.

Palaute
Kurssilaiset ovat arvioineet tilaisuuden kokonaisuutena 3,27 (asteikko 1-4) ja vastanneista 100% arvioi saaneensa uutta
tietoa kurssilta. (10/2016)
Kurssipalautteita:
"Hyödyllinen kurssi työni kannalta" 10/2016
Anna palautetta kurssista palautelomakkeella

