
Peruskoulutuksesta kattava valmius 
turvallisuuden varmistamiseen 

hankitayksiköissä ja rakennusprojekteissa.

Heille, jotka tarvitsevat laajan perustiedon, 
mutta eivät tee tarkastuksia. 

Tiiviissä paketissa se, mitä suunnittelijan 
pitää tietää. Paljon tietoa tuotteista 
layout-suunnittelua unohtamatta.

Suunnittelijoille ja huolto- tai 
asennustyötä johtaville. 

Uraa uurtava koulutus, jossa tarkastajat 
oppivat alan suunnannäyttäjältä miten 

riskit arvioidaan kokonaisuutena. 

Heille, jotka tekevät vuosi- ja käyttöönotto- 
tarkastuksia tai haastavaa suunnittelua. 

Tiivis koulutus heille, jotka ovat 
avainasemassa kun uusi tai vanha alue 

tulee ylläpidettäväksi. 

Heille, jotka hallinnoivat sekä erityisesti 
isännöitsijöille. 

S2P on lyhenne koulutuksen kehittäneen ja sertifioinnit VYL:lle toteuttavan yrityksen, Safe to Play Oy:n, nimestä. 
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Safe to Play koulutuskonsepti ja VYL sertifiointi vastaavat 
leikki- ja liikunta-alojen ammattilaisten tarpeisiin. 
Työtehtävämme vaihtelevat, joten koulutuksen on 

mukauduttava. Tarpeesi mukaan alkaen yhden päivän 
yleiskatsauksesta aina raskaan sarjan riskinarviointiin. 

Hinnasto, koulutuskalenteri ja 
ilmoittautuminen osoitteessa www.s2p.fi



Oppikirja ja itseopiskelutehtävät ovat 
suunniteltuja juuri tähän koulutukseen!

Oppikirja ja itseopiskeluutehtävät ovatopiskelu

“Kurssikirja oli loistava itseopiskelua 
varten .”

Anne, Ii

“Hyvä rakenne , jossa ensin käydään 
läpi asiat mustavalkoisesti ja sitten 

sovelletaan .”
Nimetön palaute

Luennot + Itseopiskelu + Sertifiointi + pätevyyden ylläpito = Safe to Play!

Koulutuksen rakenne

Koulutuskokonaisuus sisältää 7 päivää ja 
itseopiskelutehtävät. Näistä muodostuu 6 

kokonaisuutta, joista voit valita tarpeesi mukaisesti.

Yleiskatsaus: Yksi päivä

Jos tarvitset vain pintakatsauksen aihealueeseen. 

Jos kurssilla on tilaa, voit halutessasi jatkaa 
koulutusta siihen laajuuteen kuin näet 
tarpeelliseksi. 

Design: Kolme päivää ja itseopiskelu

Nimensä mukaisesti suunnittelun peruskoulutus. 
Tämä kokonaisuus on kevennetty Project tasosta 
leikkaamalla pois hallinnoinnin asiat. 

Govern: Kolme päivää ja itseopiskelu

Nimensä mukaisesti hallinnoinnin peruskoulutus. 
Tämä kokonaisuus on kevennetty Project tasosta 
leikkaamalla pois suunnitteluun liittyvät asiat. 

Project: 4 päivää ja itseopiskelu

Kattava läpikäynti koko aihealueeseen, mutta ei 
sisällä riskinarviointia. Tämän kokonaisuuden 
käytyäsi tiedät kaikki perusasiat.

Inspect: 7 päivää ja itseopiskelu

Inspect koulutuskokonaisuus on selvästi suosituin 
tarkastajakoulutus. Vaikka olisit käynyt kursseja 
aiemminkin, 4 ensimmäistä päivää antaa sinulle 
varmasti uutta näkökulmaa ja valmistaa tajunnan 
räjäyttävään muutokseen kun aiemmin 
mustavalkoisina näkemäsi turvallisuusasiat 
avautuvat koko väriloistossaan. 

Inspec suppea: 3 päivää ja itseopikelu.  

Jos olet “koulusi käynyt” ja tunnet osaavasi leikki- 
ja liikunta-alueiden turvallisuusasiat hyvin, mutta 
haluat oppia riskinarviointia, voit tulla suoraan 
kolmeen viimeiseen tarkastajan koulutuspäivään. 
Näinä päivinä ei aikaa käytetä perusasioiden 
kertaamiseen, joten tee huolellisesti 
itseopiskelutehtävät. 

“Mielenkiintoinen , oppi ajattelemaan 
kokonaisvaltaisesti .”

Pirjo, Oulu

Hinnasto, koulutuskalenteri 
ja ilmoittautuminen 

osoitteessa www.s2p.fi



“Hyvä kurssi , voin suositella muille .”
Sari, Kempele

Sertifiointi

VYL sertifiointi sisältää sekä kokeen, että 
pätevyyden ylläpidon.  Sertifiointi on myöntäjä- 

tahon vakuutus henkilön pätevyydestä työhönsä!

Ulkoa osattavat asiat

Vaikka tietoa on helposti saatavilla, voi 
sertifioitujen ammattilaisten olettaa muistavan 
perusasiat ulkoa. 

Kokeen ensimmäisessä vaiheessa vastataan 
ennalta jaettuihin kysymyksiin ilman 
apumateriaalia. 

Tiedon soveltaminen

Vaikka tietoa olisi saatavilla, se pitää löytää 
kohtuullisessa ajassa ja tietoa pitää osata soveltaa. 
Jokaiselle erikseen generoitu kokoelma 
monivalintakysymyksiä testaa kykyä etsiä tietoa 
oppimateriaalista ja kykyä soveltaa sitä erilaisiin 
skenaarioihin. 

Jos aikaa jää, voi lisäpisteitä saada kirjoittamalla 
esseen annetusta aiheesta. 

Kuvallinen tarkastajien koe

Edellisten lisäksi tarkastajakokeessa esitetään 
valokuvia joita koskeviin kysymyksiin vastataan  
vapaamuotoisesti. 

FAQ
Onko sertifiointikokeessa näyttökoetta?
Ei, sellainen on vaikea, lähes mahdoton järjestää 
jokaiselle yhtä haastavana ja näytön 
tarkastaminen olisi hyvin subjektiivista. 

Saako kokeen uusia?
Kyllä, pitää vain ilmoittautua uuteen 
koetilaisuuteen. 

Eikö kokeen opi ulkoa? 
Ei, sillä kysymystietokannassa on satoja 
kysymyksiä, joista kullekin kokeen suorittajalle 
generoidaan tiettyjen sääntöjen mukaan 
yksilöllinen koe joka kerta erikseen. 

Kuinka pitkään sertifiointi on voimassa?
Niin kauan kuin henkilö osallistuu vuosittaisiin 
ylläpitokoulutuksiin. 

Vaaditaanko sertifiointiin työkokemusta? 
Ei, pätevyys on eri asia kuin kokemus. Kokemus 
voi toki olla vaatimuksena joihinkin tehtäviin. On 
tärkeintä, että tarkastajat omaavat alusta asti 
riittävät tiedot ja osaavat soveltaa tietoa. 

Kuka sertifioinnista vastaa? 
Sertifiointia ohjaa 12 henkinen ohjausryhmä. 

Voiko sertifioinnin hankkia muista 
koulutuksista? 
Kyllä, koulutuksen sisällön tulee vastata s2p 
koulutusta. 2016 alussa ainoa vastaavuus on 
HAMKin peruskoulutuksen ja s2p Project 
koulutuksen välillä. 

Hinnasto, koulutuskalenteri 
ja ilmoittautuminen 

osoitteessa www.s2p.fi


