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Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva) on edellytys kaikissa Liikennevi-
raston tilaamissa tai hyväksymissä ratatöissä, kun liikutaan työtehtävissä 
rautatiealueella tai tehdään rautatiejärjestelmän turvallisuuteen tai 
liikenteenohjaukseen liittyviin laitteisiin ja rakenteisiin kohdistuvia töitä. 
Koulutuksessa käsitellään myös Laiturityön erityispiirteet. Koulutuksen 
kesto 1 pv.
Koulutuksen tavoitteena on antaa oppilaalle riittävät perustiedot 
rautatiejärjestelmästä sekä turvallisesta liikkumisesta ja työskentelystä 
rautatiealueella. 

Turvamiespätevyys (T-mies) on edellytys toimittaessa turvamiehenä 
tai tieliikenteen ohjaamisessa tasoristeyksessä. Koulutuksessa käsitel-
lään turvamiestoimintaa ja toimintatapoja painottaen sen vaativaa 
roolia turvallisuuden varmistajana. Koulutukseen osallistuvalta edel-
lytetään ennen koulutukseen tuloa voimassa olevaa Turva-pätevyyttä 
sekä vähintään 3 kk työkokemusta rautatiealueella tehtävistä töistä.  Ta-
soristeyksessä tieliikenteen liikenteenohjaajana toimimisen yhteydessä 
vaaditaan myös voimassa olevaa Tieturva 1- tai Tieturva 2 -pätevyyttä. 
Koulutuksen kesto ½ pv.

Turvamiespätevyyden kertauskoulutus
Koulutuksessa käsitellään turvamiestoimintaa ja toimintatapoja sekä 
viranomaisten määräysten, ohjeiden ja menettelyiden muutoksia. 
Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että nämä asiat ovat sisäistetty 
oikein. Kertauskoulutuksessa käsitellään lisäksi ratatyöturvallisuuspäte-
vyyteen liittyviä aiheita, jolloin se ylläpitää voimassa olevaa Ratatyötur-
vallisuuspätevyyttä (Turva).  Koulutuksen kesto 1 pv.

Työturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnallinen menettelytapa, 
jonka tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen työturvallisuutta. 
Liikennevirasto edellyttää palveluntuottajien henkilöstöltä voimassa 
olevaa työturvallisuuskorttia. Koulutuksen kesto 1 pv.

Tieturva 1 -koulutus on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla 
tai muulla liikennealueella työskenteleville. Sen tavoitteena on lisätä 
työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta 
sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Se pe-
rehdyttää osallistujat teillä tehtävien töiden vaaroihin ja siihen, kuinka 
riskit tunnistetaan ja hallitaan.  
Liikennevirasto edellyttää tie- ja katualueella sekä muilla vastaavilla 
tieliikennealueilla tehtävissä töissä palveluntuottajan henkilöstöltä 
tarvittavia Tieturvapätevyyksiä. Koulutuksen kesto 1 pv.

Tieturva 2 -koulutus on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennea-
lueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa 
oleville henkilöille. Osallistujalta edellytetään voimassa olevaa 
Tieturva 1 -pätevyyttä.  Koulutuksen kesto 2 pv.

Ratatyöstä vastaavalle (RTV) kuuluvat ratatyön rautatiejärjestelmän 
liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tehtävät ja toimenpiteet. Ratatyöstä 
vastaava huolehtii viestinnästä oman ratatyöalueensa ja liikenteen-
ohjauksen kanssa. Peruskoulutuksessa käsitellään monimuotoisesti 
ratatyöstä vastaavan toimenkuvaa ja työtehtäviä sekä viranomaisohjeita 
ja -määräyksiä, jotka säätelevät toimintaa. Ratatyöstä vastaavan tehtävä 

on lakisääteinen liikenneturvallisuustehtävä. Koulutukseen kuuluu 
perehdytys, teoriajakso sekä työnopastus ja sen kesto on (1)+3+1 pv. 
Koulutukseen osallistuvalla tulee olla voimassa oleva Ratatyöturvalli-
suuspätevyys (Turva). 

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutuksen tavoitteena on käsitellä 
liikenneturvallisuustehtävään liittyvien viranomaisten määräysten, 
ohjeiden ja menettelyiden muutokset ja varmistaa, että nämä asiat 
ovat sisäistetty oikein. Tarkoituksena on myös syventää säännöstön 
tietämystä ja käsitellä viranomaisten erikseen ilmoittamat aiheet. 
Kertauskoulutuksessa käsitellään lisäksi ratatyöturvallisuuspätevyyteen 
liittyviä aiheita, ja sen vuosittainen suorittaminen ylläpitää voimassa 
olevaa Ratatyöturvallisuuspätevyyttä (Turva). Tarvittaessa kertauskou-
lutuspäivään voidaan yhdistää myös Turvamiespätevyyden uusiminen. 
Kesto 1 pv. 

SFS6002 Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus on tarkoitettu kaikille 
sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työnjohto-, 
käyttötoiminta-, suunnittelu-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä 
toimivat henkilöt. Koulutuksen kesto 1 pv.

Muu koulutustarjonta

Päällysrakennepätevyys (Pääl) 
Turvalaitepätevyys (Tur/as) 
Vaihdepätevyys (Vaihde)
Ratatyön suunnittelu
Junaliikenteen ennakkotietojärjestelmä (JETI) -koulutus
GSM RAILI -puhelinjärjestelmän koulutus
Alle 1000 V:n jännitetyö -koulutus
Liikkuvan kaluston 1500 V:n kaapelinkytkentä -koulutus

Linja- ja kuorma-autonkuljettajien 
ammattipätevyyden jatkokoulutus (TRAFI)

• Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva)
• Työturvallisuuskortti 
• Tieturva 1 

Koulutusohjelmilla on Tra� n hyväksyntä kuljettajien ammattipätevyy-
den jatkokoulutuspäiväksi.

Tuotamme alihankintana Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n 
Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva) – koulutukset

SAT Koulutuspalvelut Oy on urakoitsijoista riippumaton 
asiantuntija- ja koulutuspalveluja tarjoava yritys. Olemme 
keskittäneet toimintamme radan kunnossapitoon ja rakenta-
miseen liittyviin tehtäviin ja koulutuksiin.

Meillä on Liikenneviraston hyväksyntä rautatiejärjestelmän 
turvallisuuskoulutuksia antavaksi koulutuslaitokseksi sekä 
Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi ) hyväksyntä rautatie-
järjestelmän liikenneturvallisuustehtävien oppilaitokseksi 
ja kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden 
jatkokoulutusta antavaksi koulutuskeskukseksi.

Lisäksi meillä on Työturvallisuuskeskuksen hyväksyntä työtur-
vallisuuskorttikouluttajaksi sekä Henkilö- ja yritysarviointi SETI 
Oy:n auktorisoima sähkötyöturvallisuuskouluttaja.

Henkilöstömme muodostuu osaavista rautatiealan ammat-
tilaisista, joiden vahvuuksia ovat laaja-alainen yli 30 vuoden 
työkokemus, oman ammattitaidon ylläpitäminen sekä innos-
tunut ote työhön. 

Järjestämme koulutuksia kaikkialla Suomessa kaikille avoimina 
sekä tilauksesta, myös iltaisin ja viikonloppuisin.
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Tutustu laajaan koulutustarjontaamme ja ilmoittaudu mukaan www.satkoulutuspalvelut.fi 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.


