Suomen Ensiapukoulutus
Työsuojelupäällikön jatkokurssi (1pv)

Koulutuksen tavoite:
Osallistuja
• Ymmärtää turvallisuusjohtamisen ja jatkuvan parantamisen periaatteet
• Tuntee työturvallisuusmittaristot ja niiden hyödyt työturvallisuuden kehittämisessä
• Ymmärtää hyvän työsuojelun liiketoiminnalliset edut
• Tuntee työsuojelulainsäädännön viimeisimmät muutokset ja päivitykset
• Ymmärtää työsuojelutoiminnan vastuut yhteisellä työpaikalla
• Ymmärtää kuinka hyvällä työyhteisöviestinnällä voidaan parantaa työhyvinvointia
• Ymmärtää työsuojelun merkityksen etä- ja mobiilityössä
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:
Turvallisuusjohtaminen työpaikalla
• Työpaikan turvallisuuskulttuuri
• Työturvallisuusjohtamisen keskeiset elementit
• Työturvallisuuden jatkuva parantaminen
Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista
• Mittaamisen lähtökohtana organisaation strategia
• Mittaamisen hyödyt työturvallisuusjohtamiselle
• Reagoivat ja ennakoivat mittarit
Hyvän työsuojelun liiketoiminnalliset edut
• Työsuojelu osana hyvää liiketoimintaa
• Turvallisen työpaikan tuottavuus
Työsuojelulainsäädännön muutokset ja päivitykset
• Miten pysyä ajan tasalla lakimuutoksista?
• Viimeisimmät muutokset työsuojelun lainsäädännössä
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Työsuojelu yhteisellä työpaikalla
• Toiminta yhteisellä työpaikalla
• Työsuojeluvastuut yhteisellä työpaikalla
Työyhteisöviestinnällä työhyvinvointia
• Hyvän työyhteisöviestinnän tunnusmerkit
• Viestintä on tärkeä osa johtamista
• Johdon rooli työyhteisöviestinnässä
• Työsuojeluhenkilöstön rooli työyhteisöviestinnässä
Työsuojelu etätyössä ja mobiilityössä
• Mobiilin työn vaatimat kompetenssit
• Eri toimijoiden tehtävät ja vastuut etä- ja mobiilityössä
• Etätyöstä sopiminen ja riskien arviointi

Osallistumismaksu: 595 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

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

