Suomen Ensiapukoulutus
Vaarojen tunnistaminen ja riskien
arviointi (1pv)
Koulutuksessa saat valmiudet tunnistaa työpaikan vaaroja, suunnitella ja toteuttaa riskien
järjestelmällistä arviointia, ymmärrät riskien arvioinnin prosessin sekä harjoittelet vaarojen
tunnistamista ja riskien suuruuden arviointia käytännönläheisesti asiantuntijan johdolla.
Kokonaisvaltainen arviointi antaa perustan riskien hallintatoimien järkevään ja tehokkaaseen
kohdentamiseen työpaikalla. Koulutuksessa painotetaan käytännönharjoittelua, jotta kurssin jälkeen
osallistujat osaavat toteuttaa riskien arvioinnin prosessin ja toimenpiteet omalla työpaikallaan.
Koulutuksen tavoite:
Osallistuja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ymmärtää riskien arvioinnin merkityksen työpaikalla
Tuntee riskien arviointiin liittyvän lainsäädännön
Osaa tunnistaa ja kuvata työpaikan vaaratekijät
Osaa toteuttaa riskien arvioinnin työpaikalla
Osaa arvioida riskien seuraukset ja todennäköisyydet
Osaa suunnitella ja toteuttaa riskien pienentämiseksi vaadittavat toimenpiteet
Ymmärtää toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannan merkityksen
Osaa viestiä riskien arvioinnin tuloksista omassa organisaatiossaan
Osaa hyödyntää riskien arvioinnin tuloksia oman työpaikkansa työturvallisuuden jatkuvaan
parantamiseen

Kohderyhmä: Työsuojelupäälliköt, työsuojeluvaltuutetut, Turvallisuuspäälliköt, linjaesimiehet sekä
työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat
Webinaarin osallistumislinkki lähetetään osallistujille sähköpostilla kurssivahvistuksen yhteydessä.
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:
Riskien arviointiin valmistautuminen
• Mitä riskien arviointi on
• Lainsäädäntö
• Arvioinnin suunnittelu
Vaarojen tunnistaminen
• Vaaratekijöiden tunnistaminen ja kuvaaminen
• Altistumisen yksilöinti

Suomen Ensiapukoulutus
Vaarojen tunnistaminen ja riskien
arviointi (1pv)
Riskien arviointi
• Seuraukset ja todennäköisyys
• Nykyiset hallintakeinot
• Riskin suuruus
Toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus
• Toimenpiteiden hierarkia
• Vaihtoehdot ja vaikuttavuuden arviointi
• Toimenpiteiden vastuut ja resurssit
Seuranta
• Toimenpiteiden toteutuminen ja vaikuttavuus
• Viestintä
• Päivittäminen
Tulosten hyödyntäminen
• Johtamiskäytännöt ja mittarit
• Käytännön toiminnan kehittäminen
• Perehdyttäminen ja työohjeet
• Työterveyshuolto
• Onnettomuusvalmius
Koulutuksen aikana heränneet kysymykset ja niiden käsittely
Osallistumismaksu: 345 euroa + alv / osallistuja. Hintaan sisältyy koulutusaineisto
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

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

