Esimiesten työturvallisuuskoulutus
Verkkokoulutuksen avulla esimiehet oivaltavat
heille kuuluvat työturvallisuusvastuunsa.
Esimiehet saavat tehokkaita työkaluja
tapaturmien vähentämiseen ja
työhyvinvoinnin edistämiseen. Verkkoopiskelu tapahtuu itsenäisesti ja joustavasti
opiskelijan itse määrittelemään aikaan.

?

Verkkokoulutus toteutetaan
Moodle-ympäristössä.

Valitse työpaikallenne sopivat moduulit

Mitä vaatii käyttäjältä?
• Tietokone (PC, kaikki
tehtävät eivät toimi tabletilla
tai mobiilissa)
• Verkkoyhteys
• Kuulokkeet

1.

Valittavana on seitsemän moduulia, joista voitte valita osan tai kaikki:
Työturvallisuuden vastuut

Suositellaan kaikille!

2. Turvallisuusviestintä
3. Vahingoista oppiminen
4. Työhyvinvointi
5. Työmatkaliikenteen turvallisuus
6. Riskien arviointi

€

!

Hinta:
Kysy tarjous.
Kerro tarjousta pyytäessäsi
mistä moduuleista olette
kiinnostuneet ja kuinka monta
esimiestä on tarkoitus
kouluttaa.

Kysy esittely tai tarjous:
Asiantuntija Vuokko Puro
p. 043 824 8463
Asiantuntija Riikka Pajala
p. 043 825 5474
esimieskoulutus@ttl.fi

www.ttl.fi/verkkokoulutus

OSAAMISELLA
HYVINVOINTIA
OSAAMISELLA
HYVINVOINTIA

7. Henkilönsuojaimet
Yhden moduulin suorittaminen kestää noin yhden tunnin.
Verkko-opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja joustavasti opiskelijan itse
määrittelemään aikaan. Moduulit ovat suoritettavissa valitsemananne
ajankohtana 3 kk ajan.
Verkkokoulutus on suunniteltu parantamaan yrityksen toimintatapoja,
tukemaan esimiehiä arjen työssä ja vahvistamaan erityisesti
työsuojelupäällikön, esimiesten ja työntekijöiden välistä vuoropuhelua.
Tehosta oppimistulosta työpajalla
Verkkokoulutuksen jälkeen esimiehet osaavat perusasiat
työturvallisuudesta. Yrityksen omien työtapojen vahvistamiseksi
suosittelemme verkkokoulutuksen jälkeen ½ päivän työpajaa, joka
räätälöidään yrityksellenne sopivaksi verkkokoulutuksesta tulleen
palautteen perusteella. Työpaja on lisämaksullinen.
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Esimiesten työturvallisuuskoulutus
M O D U U L I 1 : Työturvallisuuden vastuut
Esimiehellä on merkittävä rooli turvallisen työpaikan rakentajana. Moduulin tehtyäsi
ymmärrät työturvallisuuden merkityksen ja opit, miten lakisääteiset turvallisuusvastuut
jakautuvat työpaikalla. Tunnistat oman roolisi ja yhteistyömahdollisuudet.
M O D U U L I 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.

TEORIAA JA
VINKKEJÄ
ESIMIESTYÖHÖN

M O D U U L I 3 : 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.
M O D U U L I 4 : Työhyvinvointi
Hyvinvoiva esimies ja henkilöstö ovat tärkeä voimavara ja
kilpailuvaltti yritykselle. Tässä moduulissa opit miten voit
huolehtia omasta jaksamisestasi esimiestyössä ja miten voit
esimiehenä tukea henkilöstösi työhyvinvointia. Harjoitusten
avulla peilaat oppimaasi arjen työympäristösi tapahtumiin.

OSA
HARJOITUKSISTA
TEHDÄÄN
ARKIPÄIVÄN
TILANTEISSA

M O D U U L I 5 : Työmatkaliikenteen turvallisuus
Tapaturmista suuri osa tapahtuu työmatkoilla. Saat ideoita hyvistä keinoista vaikuttaa
työmatkaliikenteen turvallisuuteen työpaikalla: Mihin asioihin kannattaa kiinnittää
huomiota? Miten otat asiat esimiehenä luontevasti puheeksi yksikkösi kanssa? Aiheet
kattavat autoilun, pyöräilyn ja jalankulun. Moduulin 5 ovat rakentaneet yhdessä
Liikenneturva ja Työterveyslaitos.

M O D U U L I 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. Esimiehenä oma roolisi työpaikan suojainkulttuurin
ja -käytäntöjen rakentamisessa on merkittävä, ja tässä moduulissa saat siihen eväitä.

www.ttl.fi/verkkokoulutus

Pidätämme oikeudet muutoksiin

M O D U U L I 6 : 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.
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