
Työsuojelun / Työturvallisuuden jatkokoulutus, Jyväskylä 

Tavoite:  

Osanottaja  

- Osaa vaikuttaa työhyvinvointiin sekä työpaikan ilmapiirin paranemiseen 

- Tuntee työturvallisuuslain ja työterveydenhuoltolain vaatimukset 

- Tuntee yleisimmät henkiset, fyysiset ja sosiaaliset kuormitustekijät työpaikalla 

- Ymmärtää työnantajan ja työntekijän velvollisuudet kuormitustekijöiden vähentämiseksi 

- Osaa toimia työpaikkakiusaamis- ja häirintätilanteessa 

- Tietää miten toimia työntekijöiden välisissä ristiriitatilanteissa 

- Osaa toimia oikein kohdatessaan uhkaavan henkilön  

Kohderyhmä: Työsuojeluvaltuutetut, – varavaltuutetut, työsuojelupäälliköt, esimiehet ja vastuuhenkilöt  

AIKATAULU: 15.11.2017 klo 8.00-16.00.  

08.00 Aamupalatarjoilu + kurssin aloitus  

Työ hyvinvointi / Työpaikan ilmapiiri  

- Työpaikan terveyttä edistävä toiminta 

- Työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain vaatimukset  

- Yksilön työhyvinvointi 

- Työhyvinvoinnin suunnittelu  

Työn henkinen, fyysinen ja sosiaalinen kuormittavuus, työssä jaksaminen  

-Fyysiset, henkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät 

-Työnantajan ja työntekijän yleiset velvollisuudet (työturvallisuuslaki) 

-Kuormitustekijät hallintaan työterveyshuollon avulla 

Työntekijöiden välisten ristiriitatilanteiden sovittelu  

- Työpaikan yleiset ristiriita tilanteet  

- Ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisy  

- Ristiriitatilanteiden ratkaisu ja sovittelu 

11.15 - 12.15 Lounas 

Toiminta työpaikkakiusaamis- ja häirintätilanteissa  

- Mikä on työpaikkakiusaamista, mikä ei ole työpaikka kiusaamista? 

- Häirinnän eri muodot, vaikutukset 

- Lainsäädäntö  

- Toimintaohjeet uhrille ja ennaltaehkäisy 

- Vastuuhenkilön rooli  

14.00 - 14.30 Kahvitauko  

Uhkaavan henkilön kohtaaminen  

- Uhkaavan tilanteen tunnistaminen  

- Uhkaavaan tilanteeseen varautuminen  

- Uhkaavan henkilön kohtaaminen ja toiminta kohtaamistilanteessa 

- Toiminta uhkaavan tilanteen jälkeen  

- Uhkatilanteiden ennalta ehkäisy  

16.00- Koulutus päättyy 



 

Koulutuksen järjestäjä 

Suomen Ensiapukoulutus Oy  

Osallistumismaksu  

390 euroa + alv / osallistuja. Hintaan sisältyy koulutusaineisto sekä kaikki koulutuspäivän ruokatarjoilut  

Koulutuspaikka  

Cumulus Jyväskylä, Väinönkatu 3, 40100 Jyväskylä 

Ilmoittautuminen    

• kurssille@suomenensiapukoulutus.fi   

• puh: 0105251260 / 0456507481  

Osanottovahvistus lähetetään sähköpostilla  

Peruutusehdot   

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua kustannuksitta viimeistään 1.11.2017. 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.  

Lisätiedot  

Suomen Ensiapukoulutus Oy  

- puh: 0105251260, 0456507481. Sähköposti: info@suomenensiapukoulutus.fi  

Koulutuksen järjestäjän yhteystiedot  

Suomen Ensiapukoulutus Oy  

Haapaniemenkatu 16 C 376 00530 Helsinki  

Puh. 0105251260  

kurssille@suomenensiapukoulutus.fi  

www.suomenensiapukoulutus.fi 

mailto:kurssille@suomenensiapukoulutus.fi
http://www.suomenensiapukoulutus.fi/

