
Työsuojelupäällikön peruskurssi (1pv)

Kohderyhmä: Työsuojelupäälliköt, yrityksen johto, esimiehet ja vastuuhenkilöt

Koulutuksen tavoite: 

Osallistuja
• Ymmärtää työsuojelutoiminnan tavoitteet
• Ymmärtää perustiedot työsuojelupäällikön tehtävistä ja vastuista
• Ymmärtää työsuojelun toimintaohjelman merkityksen ja sisällön
• Tuntee työturvallisuuslain vaatimukset
• Osaa arvioida työpaikan vaaroja, riskejä ja tuntee riskien arvioinnin menetelmiä
• Osaa toimia työtapaturman sattuessa
• Tuntee työsuojelun valvontalain ja valvonnan merkityksen
• Tuntee työterveyshuoltolain vaatimukset
• Ymmärtää kuinka toimia yhteistyössä työterveyshuollon kanssa

Kurssin ohjelma: 
08.00 - 08.30 Aamukahvi tarjolla koulutustilassa
08.30 - 11.15 koulutus 
11.15 - 12.15 lounas 
12.15 - 14.00 koulutus 
14.00 - 14.30 iltapäiväkahvi tarjolla koulutustilassa
14.30 - 16.00 koulutus
16:00 Koulutus päättyy

Kurssin sisältö:

Työsuojelutoiminnan tavoitteet

• Työsuojelun tavoitteet

• Työsuojelun lisäarvo

• Työsuojelutoiminnan mittaaminen

Työsuojelupäällikön tehtävät ja yhteistoiminta

• Työsuojelun yhteistoiminta

• Työsuojelupäällikön tehtävät

• Työsuojeluhenkilöiden roolit

Työturvallisuuslaki

• Työturvallisuuslain tarkoitus

• Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite

• Opetus ja ohjaus

• Yhteistoiminta

• Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet
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Riskien arviointi ja hallinta

• Riskien arvioinnin vaiheet

• Vaarojen tunnistaminen

• Riskin suuruuden arviointi ja merkittävyydestä päättäminen

• Toimenpiteet, seuranta ja palaute

Työsuojelun toimintaohjelma

• Työturvallisuuslain vaatimukset

• Nykytilan kartoitus

• Työsuojelun toimintaohjelman sisältö

Työtapaturmat ja niistä oppiminen

• Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkiminen

• Tutkinnan roolit ja vastuut

Työsuojelun valvonta ja valvontalaki

• Työsuojelun valvontalaki

• Työsuojeluviranomaisen tehtävät ja valvonnan tarkoitus

• Työsuojeluviranomaisen ja tarkastajan oikeudet

• Työsuojelutarkastus

Työsuojelutoiminta työterveyshuollon kanssa

• Työterveyshuoltolaki

• Työterveyshuollon sisältö

• Työpaikkaselvitys

• Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

• Tietojenantovelvollisuus

Osallistumismaksu:  595 euroa + alv / osallistuja. Hintaan sisältyy koulutusaineisto sekä kaikki 
koulutuspäivän tarjoilut.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumislomakkeella tai sähköpostilla kurssille@suomenensiapukoulutus.fi tai 
puh: 0105251260 (kurssivahvistus lähetetään sähköpostilla)

Peruutusehdot: Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua kustannuksitta viimeistään 14 vrk 
ennen koulutusta. Tämän jälkeen tulevista peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Jos 
poisjäännistä ei etukäteen ilmoiteta, veloitamme koko maksun. Osallistujan voi vaihtaa veloituksetta ja 
vaihtumisesta tulee ilmoittaa Suomen Ensiapukoulutus Oy:lle puhelimitse tai sähköpostilla.

Koulutuksen järjestäjän yhteystiedot
Suomen Ensiapukoulutus Oy, Puh. 0105251260 
kurssille@suomenensiapukoulutus.fi
www.suomenensiapukoulutus.fi
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