
Esimies työturvallisuuden johtajana

Koulutuksen tavoite: 

Osallistuja

• Saa kokonaiskäsityksen, mitkä ovat esimiehen rooli, tehtävät ja vastuut työturvallisuuden johtajana 
ja kehittäjänä työpaikalla

• Ymmärtää myös työntekijöiden tehtävät ja vastuut työturvallisuuden parantamiseksi
• Ymmärtää mitä työturvallisuuslaki edellyttää työnantajalta, esimieheltä ja työntekijöiltä
• Ymmärtää esimiehen roolin työpaikan vaarojen tunnistamisen ja riskien arvioinnin prosessissa
• Tuntee ennakoivan työturvallisuuden hallinnan menetelmät (perehdytys ja työnopastus)
• Osaa toimia työtapaturman sattuessa ja tuntee esimiehen roolin tapaturmien tutkinnassa
• Ymmärtää hyvän työyhteisöviestinnän menetelmät ja merkityksen työturvallisuuden parantamiselle 

työpaikalla
• Ymmärtää työturvallisuuden johtamisen periaatteet mobiili- ja etätyössä

Kohderyhmä: Esimiehet, yrityksen linjajohto, työnjohto
Kouluttajat: Kouluttajamme ovat kokeneita työsuojelun ja työturvallisuuden ammattilaisia
Kesto: 8 oppituntia (á 45 min)
Kurssipaikka: Asiakkaan tiloissa (kouluttajamme tulee paikan päälle työpaikallenne)

Kurssin sisältö:

Kurssin sisältö: 
Työturvallisuus työpaikalla

• Turvallisuusjohtaminen ja työturvallisuuskulttuuri
• Työturvallisuuden jatkuva parantaminen
• Mittaaminen työturvallisuusjohtamisen tukena

Esimiehen rooli, vastuut ja tehtävät työturvallisuuden johtajana
• Mitä työturvallisuuslaki edellyttää työnantajalta, esimiehiltä ja työntekijöiltä
• Esimiehen sekä työntekijöiden rooli ja vastuut työturvallisuuden kehittämiseksi työpaikalla
• Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Ennakoiva työturvallisuuden hallinta
• Perehdyttäminen
• Työnopastus

Työtapaturmat ja niistä oppiminen
• Toiminta työtapaturman sattuessa
• Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkiminen ja tutkinnan vaiheet
• Esimiehen vastuut työtapaturmien tutkinnassa
• Seuranta ja mittaaminen
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Työyhteisöviestintä osana työturvallisuusjohtamista
• Hyvän työyhteisöviestinnän tunnusmerkit ja uudet menetelmät
• Viestintä työturvallisuusjohtamisen tukena
• Johdon ja esimiesten rooli työyhteisöviestinnässä

Työturvallisuuden johtaminen mobiili- ja etätyössä
• Esimiehen tehtävät ja vastuut etä- ja mobiilityössä sekä monipaikkaisessa työympäristössä
• Työntekijän tehtävät ja vastuut etä- ja mobiilityössä

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
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Kurssitilaukset ja tiedustelut
Puhelimitse 010 5251260, Sähköpostilla: kurssille@suomenensiapukoulutus.fi

Lisätietoja kursseista: www.suomenensiapukoulutus.fi
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