Pyydä
esittely tai
tarjous!

Työturvallisuuden johtaminen
-verkkovalmennus
Verkkovalmennus auttaa esihenkilöä tunnistamaan lakisääteiset
työsuojeluvastuunsa ja antaa työkaluja työturvallisuuden ja
työhyvinvoinnin edistämiseen. Esihenkilöt huolehtivat
organisaationsa työturvallisuudesta ja tarvitsevat siihen osaamista.
Kenelle koulutus on tarkoitettu?

FAKTAT

Koulutus sopii kaikille esimiestyötä tekeville, eri toimialoilla ja erityyppisissä
organisaatioissa. Verkkovalmennuksessa käsitellään lakiin perustuvan
työturvallisuusvastuun eri osa-alueita käytännön esimerkkien avulla. Se
antaa hyvät valmiudet henkilöstön työturvallisuudesta huolehtimiseen.

Paikka: Oppimisympäristö
verkossa

Koulutuksen hyödyt

Koulutuksen sisältö

TYÖTURVALLISUUSVASTUIDEN
TUNTEMUS Esihenkilöt oivaltavat heille
kuuluvan työturvallisuusvastuun.

Verkkovalmennuksessa on 8
moduulia, joista organisaationne voi valita kaikki tai osan:

Käyttöoikeus: 2 kuukautta tai
sopimuksen mukaan

KÄYTÄNNÖN TYÖKALUJA Esihenkilöt
saavat tehokkaita työkaluja
työturvallisuuden edistämiseen.

1. Työturvallisuuden vastuut
2. Turvallisuusviestintä
3. Riskien arviointi
ROOLIEN SELKEYTYMINEN Esihenkilöt 4. Vahingoista oppiminen
hahmottavat eri toimijoiden roolit
5. Työmatkaliikenteen
työturvallisuuden edistämisessä.
turvallisuus
6. Työhyvinvointi
VUOROPUHELUN VAHVISTAMINEN
7. Henkilönsuojaimet
Esihenkilöiden, työntekijöiden ja
8. Kemikaaliturvallisuus
työsuojelupäällikön vuoropuhelu
lisääntyy.
O P I S K E L E O M A S S A TA H D I S S A

Varaa noin tunti
yhden moduulin
opiskeluun

Työmäärä: 1 tunti/moduuli
Aloitus: Milloin vain

Laitevaatimukset: Tietokone,
verkkoyhteys, kuulokkeet
OTA

YHTEYTTÄ

Riikka Pajala
erityisasiantuntija
riikka.pajala@ttl.fi
+358 30 474 2080

Tilaa verkossa:

http://www.ttl.fi/koulutus/
verkkovalmennus/tyoturvallisuudenjohtaminen-verkkovalmennus

KO U LU T U S S I S Ä LTÄ Ä

Aikatauluta työyksikkösi kanssa suoritettavat tehtävät

Tallenna
moduulin
lisämateriaalit

Käytössäsi on teoriaa ja vinkkejä
sekä valmiita työkaluja, tarkistuslistoja ja runsaasti erilaisia tehtäviä

Moduuli 1: Työturvallisuuden vastuut
Esihenkilöllä on merkittävä rooli turvallisen työpaikan rakentajana. Moduulin tehtyäsi ymmärrät
työturvallisuuden merkityksen ja opit, miten lakisääteiset turvallisuusvastuut jakautuvat työpaikalla.
Tunnistat oman roolisi ja yhteistyömahdollisuudet.
Moduuli 2: Turvallisuusviestintä
Johtamisesta on jopa 90 % viestintää. Tässä moduulissa perehdyt tärkeimpiin työturvallisuuteen
vaikuttaviin viestintäkäytäntöihin ja siihen, miten saat niistä enemmän irti. Tutustut mm.
turvallisuuskierroksiin, turvallisuusasioihin osana kehityskeskusteluja, turvallisuustuokioihin ja riskien
arvioinnin hyödyntämiseen.
Moduuli 3: Riskien arviointi
Riskien arviointi on perusta työpaikan turvallisuus- ja terveystoimille ja turvallisuusjohtamisen
perustyökalu esimiehille kaikilla tasoilla. Vaarojen kattavan tunnistamisen ja riskien arvioinnin pohjalta
kehitetään työyhteisön riskitietoutta ja varmistetaan, että kehittämistoimenpiteillä puututaan
turvallisuuden kannalta merkittävimpiin puutteisiin. Moduulin läpikäytyäsi tunnet riskien arvioinnin
roolin organisaation turvallisuuden edistämisessä sekä arviointiprosessin eri vaiheet.
Moduuli 4: Vahingoista oppiminen
Kuinka ottaa opiksi työtapaturmasta tai vaaratilanteesta ja kehittää turvallisuutta? Tässä moduulissa
opit esimerkkitapauksen kautta tutkimaan työtapaturmia: selvittämään tapahtumaan johtaneet tekijät
ja määrittämään tehokkaat korjaavat toimenpiteet. Lisäksi perehdyt siihen, kuinka
turvallisuushavaintojen avulla voidaan poistaa turvallisuuspuutteita ja -ongelmia jo paljon ennen
vahingon sattumista.
Moduuli 5: Työmatkaliikenteen turvallisuus
Tapaturmista suuri osa tapahtuu työmatkoilla. Saat ideoita hyvistä keinoista vaikuttaa
työmatkaliikenteen turvallisuuteen työpaikalla: Mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota? Miten
otat asiat esihenkilönä luontevasti puheeksi yksikkösi kanssa? Aiheet kattavat autoilun, pyöräilyn ja
jalankulun. Moduulin 5 ovat rakentaneet yhdessä Liikenneturva ja Työterveyslaitos.
Moduuli 6: Työhyvinvointi
Hyvinvoiva esihenkilö ja henkilöstö ovat tärkeä voimavara ja kilpailuvaltti yritykselle. Tässä moduulissa
opit miten voit huolehtia omasta jaksamisestasi esihenkilötyössä ja miten voit esihenkilönä tukea
henkilöstösi työhyvinvointia. Harjoitusten avulla peilaat oppimaasi arjen työympäristösi tapahtumiin.

Moduuli 7: Henkilönsuojaimet
Henkilönsuojaimet ovat välttämätön ja välitön, mutta viimeinen suojautumiskeino työn vaaroja vastaan.
Suojainten käyttö ehkäisee terveyshaittoja ja tapaturmia, ja pelastaa parhaimmillaan ihmishenkiä.
Kuitenkin vain oikein valittu, käytetty ja huollettu suojain suojaa sairaudelta tai tapaturmalta.
Esihenkilönä oma roolisi työpaikan suojainkulttuurin ja -käytäntöjen rakentamisessa on merkittävä, ja
tässä moduulissa saat siihen eväitä.
Moduuli 8: Kemikaaliturvallisuus
Kemikaaleja käytetään lähes jokaisella työpaikalla. Kemikaaliturvallisuus on viime vuosina parantunut
merkittävästi, mutta kemikaalit aiheuttavat edelleen erilaisia terveyshaittoja, sairauksia ja tapaturmia.
Moduulia opiskellessasi pohdit kemikaaliturvallisuutta omassa työyksikössäsi sekä sitä, miten hyvin
käytettyihin kemikaaleihin liittyvät riskit tunnetaan ja hallitaan.
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

PYYDÄ ESITTELY TAI TARJOUS
Koulutus voidaan räätälöidä työpaikan omien tarpeiden mukaan. Pyydä tarjous työyhteisöllesi tilauskoulutuksesta ja saat tietoa, miten koulutus sopii parhaiten työpaikallesi. Asiantuntijamme vastaavat
mielellään kysymyksiisi.
www.ttl.fi/koulutus

koulutusinfo@ttl.fi

p. 030 4741 (vaihde)

