Työsuojelupäällikkökurssi TSPK®
Työsuojelupäällikkökurssi on työsuojelun asiantuntijan
tehtäviin valmentava koulutus.
Tule päivittämään osaamisesi ajan tasalle ja verkostoitumaan
muiden toimijoiden kanssa TSPK-koulutuksessa!
Koulutuksen tavoite

FAKTAT

Koulutuksen päämääränä on muodostaa kokonaisvaltainen näkemys
omasta roolistasi työsuojelun ja organisaation muun toiminnan
kehittämisessä. Koulutus antaa sinulle valmiudet
• arvioida työn terveellisyyttä, turvallisuutta ja erilaisia työympäristön
riskitekijöitä
• kehittää työyhteisön toimintakulttuuria sekä terveellistä, turvallista ja
hyvinvointia tukevaa työtä
• organisoida työpaikan yhteistoimintaa ja yhteistyötä työterveyshuollon
kanssa sekä
• parantaa työsuojelun vaikuttavuutta työpaikalla.

Aika: 9.5.-20.1.2023

Kenelle koulutus on tarkoitettu

Ilmoittautuminen suljetaan jo
aiemmin, mikäli koulutuspaikat tulevat täyteen.

Koulutus valmentaa päätoimisen tai muun toimen ohella toimivan
työsuojelu- tai työturvallisuuspäällikön tehtäviin. Se ohjaa sinua
kehittymään työpaikan työsuojelun asiantuntijaksi. Koulutus soveltuu
hyvin myös muille työnantajan edustajille (johtajat, esimiehet),
päätoimisille työsuojeluvaltuutetuille, työsuojelun ja työturvallisuuden
asiantuntijoille sekä viranomaisille. Koulutus käyttää European
Occupational Safety and Health Manager (EurOSHM) –spesifikaation
koulutusta koskevat vaatimukset.
Suositeltavat esitiedot
Sinun odotetaan hallitsevan perustiedot työsuojelusta, kuten työsuojelun
peruskoulutuksen tai vastaavan oppimäärän.

Paikka: Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41b, Helsinki
Hinta: 4500 eur + alv 24%
Osallistumismaksu sisältää
opiskeluoikeuden, materiaalin
ja ohjelman mukaisen
toteutuksen.
Ilmoittautuminen: 14.4.2022
mennessä
www.ttl.fi/koulutuskalenteri

OTA

YHTEYTTÄ

Mika Liuhamo
tuotepäällikkö
mika.Liuhamo@ttl.fi
+358 30 4741 (vaihde)
Tiina-Mari Monni
tuotepäällikkö
tiina-mari.monni@ttl.fi
+358 30 4741 (vaihde)

Toteutus
Työsuojelupäällikkökurssi TSPK® on yhtenäinen kokonaisuus, jonka osia et voi korvata muilla
opinnoilla. Koulutuksen kokonaislaajuus on 250 tuntia. Se muodostuu neljästä lähijaksosta, jaksoihin
liittyvistä oppimistehtävistä, itseopiskelusta sekä henkilökohtaisesta kehittämistyöstä. Koulutuksen
päätteeksi saat suomen- ja englanninkielinen todistuksen sen suorittamisesta.
Lähiopinnot
Lähiopinnot järjestetään Työterveyslaitoksen toimipisteessä Helsingissä tai Tampereella. Lähiopinnot
sisältävät asiantuntijaluentoja, ryhmäkeskusteluja, tehtäviä ja työpaikkavierailuja. Kouluttajina toimivat
Työterveyslaitoksen ja muiden organisaatioiden asiantuntijat sekä työpaikkojen edustajat.
Jaksokohtaiset ohjelmat julkaistaan ennen kunkin jakson alkamista. Edellytämme lähiopinnoissa
vähintään 80 % läsnäoloa.

Jaksot

82.TSPK Helsinki

Orientaatio

19.4.-6.5.2022

1. Lähijakso
2. Lähijakso
3. Lähijakso
4. Lähijakso

9.-11.5.2022
29.-31.8.2022
1.-3.11.2022
17.-20.1.2023

Teemat
Yleiset asiat, ennakkotehtävät,
esittäytyminen (Moodlessa)
Vaikuttava työsuojelu
Toimiva työyhteisö
Turvallinen työympäristö
Tuottava työ

83. TSPK
13.9.2022-7.4.2023
Tampere

Etäopinnot
Etäopinnot suoritetaan omalla tietokoneella Moodle verkko-oppimisympäristössä lähiopintojen välillä.
Kirjautumisohjeen saat vahvistuskirjeen mukana ennen ensimmäistä jaksoa. Etäopinnot sisältävät
itseopiskelua, yksilöllisiä tai ryhmäkohtaisia tehtäviä.

Kehittämistyö
Kehittämistyö on omaan työhösi ja työpaikan tarpeisiin liittyvä työsuojelun soveltamisharjoitus.
Työn tarkoituksena on mm. tukea oppimista ja omassa roolissa kehittymistä sekä syventää osaamista
valitun aiheen alueella. Kehittämistyön aiheeksi sopii periaatteessa mikä tahansa työpaikan
työsuojelussa ajankohtainen aihe. Kehittämistyötä tehdään koko koulutuksen ajan ja se raportoidaan
neljännellä jaksolla.

Osallistujien antamaa palautetta
”Osallistavat menetelmät ja tehtävät eivät sallineet vapaamatkustelua
- koen että osasin hyödyntää tehtävät oman osaamiseni kehittämiseksi.”
”TSPK-kurssista jäi käteen paljon innostusta, käytännöllisiä oppeja,
mukavia kokemuksia ja uusia kontakteja!”
”Hyvä kokonaisuus, ihanat uudet tuttavuudet, huippuluokan
asiantuntijaluennoitsijat, ja ennen kaikkea osaavat ja sitoutuneet ohjaajat.”
”Olen ylpeä todistuksestani kun sain tämän tehtyä ja
opista on iso hyöty työlleni.”
”Suosittelen koulutusta lämpimästi kaikille.”

