Kemikaalit työssä
-verkkovalmennus
Kemikaaliturvallisuuden kulmakivi työpaikalla on johdon ja
työntekijöiden riittävä osaaminen. Kemikaalitiedon määrä lisääntyy
kaiken aikaa, ja sen tulkitseminen muuttuu yhä monimutkaisemmaksi.
Koulutuksessa kemikaaliturvallisuuden kannalta keskeiset tiedonlähteet
ja perustyökalut on koottu yhteen paikkaan. Opiskelu on sujuvaa, ja
opittuja asioita voi helposti soveltaa käytännön arjessa työpaikalla.
Osaaminen varmistetaan erilaisten tehtävien avulla. Koulutus sisältää
valikoitua tutkimukseen perustuvaa, ajankohtaista ja merkityksellistä
tietoa, jota muuten voi olla vaikea löytää.
Kenelle verkkovalmennus on tarkoitettu?
Koulutus soveltuu työsuojeluhenkilöstölle, esimiehille ja kemikaalivastaaville. Paljon kemikaaleja käyttäville yrityksille suosittelemme koko
henkilöstön kouluttamista. Opintokokonaisuus vastaa hyvin myös
työterveyshoitajien ja -lääkäreiden tiedontarpeeseen.
Koulutuksen sisältö

Koulutuksen hyödyt

1.

Mikä kemikaali?

2.

Vaaraominaisuudet

• Kemikaaliriskien arviointi ja
hallinta paranevat.

3.

Käyttöturvallisuustiedote
tutuksi

4.

Kemikaalitiedonlähteet

5.

Säädökset ja vastuut

6.

Kemikaalitiedolla
turvallisuutta

• Yhteistyö riskien hallitsemiseksi
helpottuu, kun kaikilla on
yhteinen osaaminen.
• Kemikaalialtistuminen vähenee.
• Vastuut ja roolit kirkastuvat.

Paikka: Oppimisympäristö
verkossa
Työmäärä: 1 h/osio
Aloitus: Milloin vain
Suoritusaika: Suositus
2 osiota/viikko eli 2 h/viikko
3 viikon ajan
Käyttöoikeus: 2 kk tai
sopimuksen mukaan
Laitevaatimukset: tietokone
tai mobiililaite, verkkoyhteys,
kuulokkeet
OTA

YHTEYTTÄ

Milja Koponen
erikoistutkija
+358 44 720 1771
Reetaleena Rissanen
erikoistyöhygieenikko
+358 30 474 3235
Riikka Pajala
erityisasiantuntija
+358 43 8255 474
sähköpostiosoitteet:
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O P I S K E L E O M A S S A TA H D I S S A

Opiskele silloin
kun ehdit.

FAKTAT

Laita
hyödyllisimmät
linkit talteen.

Pohdi tehtäviä
yksin ja
yhdessä.

www.ttl.fi/koulutus

Hyödynnä
lisätiedonlähteet
ja työkalut.

Sisältökuvaukset
Osio 1: Mikä kemikaali?
Ota haltuun kemikaaliturvallisuuden faktat ja peruskäsitteet. Osion jälkeen tiedät, mistä puhutaan, kun
puhutaan kemikaaleista.
Osio 2: Vaaraominaisuudet
Millaisia vaaraominaisuuksia kemikaaleihin liittyy ja miten niistä viestitään esim. pakkausmerkinnöissä?
Opi tunnistamaan vaarallinen kemikaali.
Osio 3: Käyttöturvallisuustiedote tutuksi
Tässä osiossa tutustut työpaikan keskeisimpään kemikaalitiedonlähteeseen eli käyttöturvallisuustiedotteeseen.
Osio 4: Kemikaalitiedonlähteet
Opi löytämään muutakin luotettavaa ja ajantasaista tietoa sekä yleisesti että omalta toimialaltasi.
Osio 5: Säädökset ja vastuut
Mitkä ovat lainsäädännön keskeiset velvoitteet ja minkälainen rooli työpaikan eri toimijoilla on
kemikaaliturvallisuuden varmistamisessa.
Osio 6: Kemikaalitiedolla turvallisuutta
Miten hyödynnän kemikaalitietoa oman työpaikkani turvallisuuden kehittämiseksi?

Koulutuksen myötä riskinarviointi ja -hallinta on mahdollista
toteuttaa kustannustehokkaasti lain edellyttämällä tavalla.
Koulutuskokonaisuus on räätälöitävissä organisaation tarpeisiin
Koulutuksen käytyäsi tiedät, mistä puhutaan kun puhutaan työpaikan
kemikaaliriskeistä, navigoit vaivattomasti kemikaalitiedon parissa ja osaat
soveltaa erilaisia kemikaalitiedonlähteitä kemikaaliturvallisuuden
kehittämisessä.
Opintokokonaisuus toimii sellaisenaan, mutta yhteinen webinaari tai
työpaja voivat joskus olla hyödyllisiä opitun työstämiseksi.
Materiaaleihin on mahdollista lisätä yrityksesi omia toimintaohjeita, tärkeitä
käyttöturvallisuustiedotteita, kuvia tms. Työterveyslaitoksen asiantuntija voi
myös fasilitoida valmennusta kannustaen, kommentoiden ja vastaillen
kysymyksiin.
Ota yhteyttä - räätälöidään kokonaisuudesta oman näköinen!

www.ttl.fi/koulutus

Pyydä
lisätietoja
tai tarjous!

