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AVEKKI -KOULUTUKSET
AVEKKI on koulutus ja toimintatapamalli väkivallan ennaltaehkäisyyn ja hallintaan.
Toimintatapamalli on kehitetty yhteistyössä lukuisten organisaatioiden ja asiantuntijoiden kesken,
ja se on sovellettavissa eri aloille. Aggressio, väkivalta ja työnstressi uhkaavat yhä useamman
työssä käyvän hyvinvointia: väkivalta voi aiheuttaa vammoja, ja pelko, ahdistuneisuus ja
epätietoisuus väkivallan uhkan vuoksi heikentävät työhyvinvointia. AVEKKI-toimintatapamalli
lisää työn turvallisuutta, työyhteisöjen yhteisöllisyyttä ja asiakkaiden turvallisuudentunnetta.
Toimimme
koko Suomen
alueella
Toteutustapa
Tavoite
Luoda turvallinen työyhteisö asiakkaille ja
työntekijöille. Koulutuksen kantava teema on
ammatillinen asiakkaan kohtaaminen, varhainen
ennaltaehkäisy sekä yhtenäisen toimintatapamallin
sisäistäminen haasteellisiin tilanteisiin.
Kenelle
Väkivallan ennaltaehkäisyä ja hallintaa tarvitseville
työyhteisöille, jotka hyötyvät ja tarvitsevat etenkin
väkivaltaa ennakoivia menetelmiä.
Hinta			

4t
Kuopio ja 100 km säteellä Kuopiosta 485 €
101-200 km Kuopiosta 		
595 €
201-300 km Kuopiosta		
1345 €
Yli 301 km Kuopiosta		
1815 €

6t
720 €
860 €
1435 €
1905 €

AVEKKI-koulutus antaa perustiedot ja
taidot väkivaltaisen henkilön ammatilliseen
ja turvalliseen kohtaamiseen sekä itsensä
suojaamiseen. Koulutukset toteutetaan usein
8, 12 tai 24 tunnin laajuisina. Suppeampi koulutus
painottuu ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn.
Laajempi koulutus soveltuu työympäristöihin, joissa
tarvitaan myös tietoa ja taitoa asiakkaan fyysiseen
hallintaan. Koulutuksen sisältöjen laajuus voidaan
räätälöidä tilaajan tarpeiden mukaan.

8t
985 €
1275 €
1525 €
1995 €

12t
1460 €
1765 €
1895 €
2785 €

16t
1860 €
2125 €
2240 €
2985 €

24t
2520 €
3050 €
3360 €
3995 €

AVEKKIKoulutustemme
kokonaisarvosana

Hinnat edellyttävät peräkkäisiä päiviä yli 12 t koulutuksissa. Hintoihin lisätään ALV 24%. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi.

Kysy lisää ja pyydä tarjous:

4,54 *

Koulutamme

220
koulutusta
vuodessa
noin

Seija Taattola 044 785 6471
seija.taattola@savonia.fi

http://bit.ly/taydennyskoulutus
Terveysalan täydennyskoulutus
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