
                                Esimies työhyvinvoinnin johtajana 

  

Kurssin tavoite:  

Osanottaja  

 Ymmärtää mistä tekijöistä työhyvinvointi, työtyytyväisyys ja työkyky muodostuu 
 Osaa kehittää työpaikan työhyvinvointia yhdessä koko työyhteisön kanssa 
 Tuntee esimiehen tehtävät ja vastuut työhyvinvoinnin johtajana työpaikalla  
 Osaa sovitella ja ratkaista työntekijöiden välisiä ristiriitatilanteita työpaikalla 
 Osaa toimia työpaikkakiusaamis- ja häirintätilanteissa 
 Osaa johtaa työhyvinvointia muutostilanteissa 
 Osaa toimia yhteistyössä työterveyshuollon kanssa työhyvinvoinnin kehittämiseksi 

 

Kurssin sisältö voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden ja toimialan mukaiseksi 

Kouluttajat: Kouluttajamme ovat kokeneita työsuojelun sekä työturvallisuuden ammattilaisia 
Kohderyhmä: Työsuojelupäälliköt, Työsuojeluvaltuutetut, – varavaltuutetut, esimiehet ja 
vastuuhenkilöt 
Kesto: 8 oppituntia (á 45 min) 
Kurssipaikka: Asiakkaan tiloissa (kouluttajamme tulee paikan päälle työpaikallenne) 
Kurssin järjestäjä: Suomen Ensiapukoulutus Oy 

 

Kurssin sisältö:  

 Työhyvinvointi työpaikalla / Työpaikan ilmapiiri 
o Työhyvinvoinnin osa-alueet 
o Työhyvinvointi, työtyytyväisyys ja tuottavuus 
o Yksilön työhyvinvointi ja työkyky 

 Esimiehen rooli ja tehtävät työhyvinvoinnin kehittäjänä 
o Työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain vaatimukset 
o Esimiehen tehtävät ja toiminta työhyvinvoinnin kehittämiseksi yhdessä 

työntekijöiden kanssa  
o Työhyvinvoinnin tavoitteet ja suunnittelu 
o Työhyvinvoinnin kehittämisen keinoja ja työkaluja 

 Työntekijöiden välisten ristiriitatilanteiden sovittelu 
o Työpaikan yleiset ristiriitatilanteet 
o Ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisy 
o Esimiehen toiminta ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi ja sovittelemiseksi 

 

 



 Esimiehen toiminta työpaikkakiusaamis ja -häirintä tilanteissa 
o Mikä on työpaikkakiusaamista, mikä ei ole työpaikkakiusaamista? 
o Häirinnän eri muodot, vaikutukset 
o Ennaltaehkäisy ja toimintaohjeet uhrille 
o Esimiehen rooli 

 Työterveyshuolto esimiestyön tukena 
o Työterveyshuollon ja esimiesten yhteistyö 
o Työpaikkaselvitykset 
o Fyysisen- ja psykososiaalisen kuormituksen hallinta 
o Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki 
o Päihdetyö ja päihdeohjelma 

 Työhyvinvoinnin johtaminen muutostilanteissa 
o Työelämän muutosvirtoja 
o Muutoksen kolme vaihetta 
o Työhyvinvoinnin varmistaminen muutostilanteissa 

 

Kurssin hinta: 8 tunnin koulutus maksaa 2500 euroa + alv. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali ja 
kouluttajan matkakulut, muita kuluja ei tule. 

Kurssin tilaaminen puhelimitse 010 5251260 tai sähköpostilla valtakunnallisesta kurssivaraamosta: 
kurssille@suomenensiapukoulutus.fi . Tilausvahvistus lähetetään sähköpostilla  

Peruutusehdot: Tilaus on sitova. Tilauksen voi perua kustannuksitta viimeistään kaksi viikkoa 
ennen kurssipäivää. Tämän jälkeen tulevista peruutuksista veloitamme 50 % kurssin hinnasta. Jos 
peruutuksesta ei etukäteen ilmoiteta, veloitamme koko maksun. 

Lisätiedot:  

Suomen Ensiapukoulutus Oy  
puh: 0105251260, 0456507481 
Sähköposti: info@suomenensiapukoulutus.fi  

Koulutuksen järjestäjän yhteystiedot: 
Suomen Ensiapukoulutus Oy  
Hakaniemenranta 28 A 33, 00530 Helsinki  
Puh. 0105251260  
kurssille@suomenensiapukoulutus.fi 
www.suomenensiapukoulutus.fi 


