
Työsuojelun / Työturvallisuuden jatkokoulutus, Rovaniemi 

Tavoite:  

 

Osanottaja  

• Ymmärtää terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön vaikuttavat tekijät ja niiden vaikutukset 
työyhteisöön 

 
• Tuntee työympäristöä koskevat säädökset 

• Tuntee ennakoivan työsuojelun menetelmät (perehdytys, työnopastus) 

• 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: 28.2.2018 klo 8.00-16.00.  

08.00 Aamupalatarjoilu + kurssin aloitus  

Turvallinen ja terveellinen työympäristö  

- Sisäympäristön terveellisyyden hallinta (vedon tunne, tunkkainen ilma, pöly, sisäilman laatu) 

- Fysikaalisten tekijöiden hallinta (melu, tärinä, sopimaton valaistus, lämpötila, säteily)  

- Kemiallisten/Biologisten tekijöiden hallinta (ilman epäpuhtaudet, homeitiöt, bakteerit) 

- Työympäristöä koskevat säädökset 

Ennakoiva työsuojelu  

- Perehdytys osana ennakoivaa työsuojelua 

- Työnopastuksella työn tekeminen turvalliseksi 

- Arviointi, seuranta ja kehittäminen 

11.15 - 12.15 Lounas 

Työntekijöiden välisten ristiriitatilanteiden sovittelu  

- Työpaikan yleiset ristiriita tilanteet  

- Ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisy  

- Ristiriitatilanteiden ratkaisu ja sovittelu 

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 Pohjanhovi, Pohjanpuistikko 2, Rovaniemi 

Ilmoittautuminen    

• kurssille@suomenensiapukoulutus.fi   

• puh: 0105251260 / 0456507481  

Osanottovahvistus lähetetään sähköpostilla  

Peruutusehdot   

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua kustannuksitta viimeistään 14.2.2018. 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  

Hakaniemenranta 28 A 33, 00530 Helsinki  

Puh. 0105251260  

kurssille@suomenensiapukoulutus.fi  

www.suomenensiapukoulutus.fi 

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

