
Työsuojelutarkastus ja -valvonta (1pv)

Kurssin tavoite:

Osallistuja

• Ymmärtää työsuojeluvalvonnan merkityksen ja tavoitteet
• Osaa valmistautua työsuojelutarkastukseen
• Tietää miten työsuojelutarkastus toteutetaan työpaikalla
• Tietää mitä asioita työpaikoilta edellytetään – vaatimusten läpikäynti
• Osaa laittaa lain edellyttämät paperit kuntoon työsuojelutarkastusta varten
• Tuntee työsuojelutarkastuksen ja valvonnan perusteena olevan lainsäädännön
• Tietää eri osapuolten tehtävät ja korvausvastuut
• Tuntee tilaajavastuulain vaatimukset ja ymmärtää markkinavalvonnan merkityksen
• Tuntee keskeisimmät työsuojelu menettelyt ja osaa toimia niiden mukaan

Kohderyhmä: Työsuojeluvaltuutetut, – varavaltuutetut, työsuojelupäälliköt, työsuojeluasiamiehet,  
esimiehet, vastuuhenkilöt ja muu henkilöstö 

Kurssin ohjelma: 
07.45 - 08.00 aamukahvi tarjolla suolaisella kahvileivällä (koulutustila)
08.00 - 11.15 koulutus 
11.15 - 12.15 lounas
12.15 - 14.00 koulutus 
14.00 - 14.30 iltapäiväkahvi makealla kahvileivällä (koulutustila)
14.30 - 16.00 koulutus
16:00 Koulutus päättyy

Kurssin sisältö:

Työsuojelun valvonta työpaikalla
• Työsuojeluvalvonnan kohteet ja laajuus työpaikoilla
• Mitä työsuojelun valvontalailla säädetään?
• Työsuojeluviranomaisen tehtävät
• Mihin työsuojeluvalvonnalla pyritään vaikuttamaan työpaikoilla
• Muut työsuojelutoimintaa tukevat viranomaistahot
Muut valvonnan osa-alueet
• Markkinavalvonta
• Harmaan talous ja työsuojelu
• Tilaajavastuun valvonta
• Tilaajan selvitysvelvollisuuden sisältö

Suomen Ensiapukoulutus



Työsuojelutarkastus ja -valvonta (1pv)

Työsuojelutarkastuksen peruste
• Työoloihin ja työturvallisuuteen liittyvät lait ja säädökset
• Mitä työturvallisuuslaki edellyttää
• Suomen sosiaali- ja terveyspoliittinen strategia
• Työsuojelutarkastajan oikeudet ja velvollisuudet
Työsuojelutarkastuksen sisältö ja kulku
• Työsuojelutarkastukseen valmistautuminen työpaikalla
• Tarkastuksessa tarvittavat asiakirjat ja dokumentit
• Tarkastuksessa käsiteltävät asiat
• Tarkastuskertomus
• Työsuojelutarkastuksen seuraamukset
• Työsuojelutarkastusten fokus-alueet 2017-2019
Työsuojelun vastuut ja tehtävät
• Eri osapuolten roolit ja vastuut
• Oikeudellisen vastuun seuraukset ja arviointi
• Case esimerkkejä työsuojelurikkomuksista ja niiden seurauksista
Keskeisimmät työsuojelumenettelyt ja niiden haltuunotto
• Riskien arviointi työpaikalla
• Vaara- ja tapaturmatilanteista oppiminen
• Havainnointi kehittämisen välineenä
Koulutuksen aikana heränneet kysymykset ja niiden käsittely

Osallistumismaksu:  585 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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