
Työsuojelupäällikön peruskurssi 
(1pv)

Koulutuksen tavoite: 

Osallistuja

• Ymmärtää työsuojelutoiminnan tavoitteet
• Tietää työsuojelupäällikön ja työsuojeluhenkilöstön tehtävät ja yhteistoiminnassa 

käsiteltävät asiat
• Tuntee työnantajan ja työntekijän lakisääteiset vastuut
• Tietää tärkeimmät työsuojeluun liittyvät keskeiset lait ja säädökset
• Ymmärtää vaarojen tunnistamisen ja riskien arvioinnin periaatteet
• Tuntee työsuojelun toimintaohjelman merkityksen
• Ymmärtää työtapaturmien ennaltaehkäisyä ja toimintaa tapaturmatilanteissa sekä 

tapaturmatutkinnan vaiheet
• Tuntee työsuojelun valvontalain, työsuojeluviranomaisen ja työsuojelutarkastuksen 

käytännöt
• Tuntee lakisääteisen työterveyshuollon sisällön sekä yhteistyön työterveyshuollon kanssa

Kohderyhmä: Työsuojelupäälliköt, yrityksen johto, esihenkilöt, henkilöstöhallinto

Kouluttajat: Kouluttajamme ovat kokeneita työsuojelun ja työhyvinvoinnin ammattilaisia
Kesto: 8 oppituntia (á 45 min)
Kurssipaikka: Asiakkaan tiloissa (kouluttajamme tulee paikan päälle työpaikallenne)

Kurssin sisältö:

Työsuojelutoiminnan tavoitteet
• Työsuojelun tavoitteet
• Työsuojelun lisäarvo
• Työsuojelutoiminnan mittaaminen
Työsuojelupäällikön tehtävät ja vastuut
• Työsuojelupäällikön tehtävät ja rooli
• Työsuojeluhenkilöiden roolit
• Työsuojelupäällikön tehtäväkenttää
Työsuojelun toimintaohjelma
• Työturvallisuuslain vaatimukset
• Nykytilan kartoitus
• Työsuojelun toimintaohjelman sisältö
Työturvallisuuslaki
• Työturvallisuuslain tarkoitus
• Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite
• Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet
• Yhteistoiminta
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Riskien arviointi ja -hallinta
• Riskien arvioinnin vaiheet
• Vaarojen tunnistaminen , riskin suuruuden arviointi ja merkittävyydestä päättäminen
• Toimenpiteet, seuranta ja palaute
Työtapaturmat ja niistä oppiminen
• Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkiminen ja tutkinnan vaiheet
• Tutkinnan roolit ja vastuut
• Seuranta ja mittaaminen
Työsuojelun valvonta ja valvontalaki
• Työsuojelun valvontalaki
• Työsuojeluviranomaisen tehtävät ja valvonnan tarkoitus
• Työsuojeluviranomaisen/Tarkastajan oikeudet
• Työsuojelutarkastus
Työsuojelutoiminta työterveyshuollon kanssa
• Työterveyshuoltolaki
• Työterveyshuollon sisältö
• Työterveyshuollon järjestäminen
• Tietojenantovelvollisuus
• Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja työpaikkaselvitys

Kurssin hinta: 8 tunnin koulutus maksaa 2900 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.

Koulutuksen järjestäjän yhteystiedot
Suomen Ensiapukoulutus Oy 
Toinen Linja 14, 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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