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TOIMITSIJOIDEN TYÖSUOJELUKOULUTUS 
 
Aika 13.-15.3. + 23.- 24.5.2018  
 
Kohderyhmä 
 

Työpaikkatason työsuojelun perusasioiden ymmärtämisessä on kyse laajasta edun-
valvonnasta. Koulutus suunnataan edunvalvonta- ja järjestötehtävissä työskentelevil-
le toimitsijoille ja aloitteleville työympäristötoimitsijoille. 

 
Tavoitteet Koulutuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva työsuojelutoiminnasta ja vahvistaa 

käsitystä laajassa edunvalvonnassa. Koulutus lisää valmiuksia käsitellä jäsenten työ-
hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, antaa oikeansuuntaisia neuvoja ja ohjeita sekä oh-
jata jäsenen oikean tahon puoleen asiansa kanssa. 
 

Osanottaja  
- hahmottaa työsuojelun ulottuvuudet; fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset riskit   
-  tuntee työsuojelutoimintaa ohjaavan lainsäädännön periaatteet 
- tietää, miten työnantajan työturvallisuusvastuu jakautuu työpaikalla, ketkä ovat 

työsuojelutoimijat ja mitkä ovat eri osapuolten oikeudet ja velvollisuudet 
- ymmärtää työsuojeluyhteistoiminnan tuomat oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet 

sekä työntekijätasolla että edustuksellisessa työsuojeluyhteistoiminnassa 
- tietää työsuojeluviranomaiset ja tuntee heidän toimintansa 
- tietää työterveyshuollon ja työterveysyhteistyön periaatteet 
- saa kokonaiskuvan työn ja työympäristön vaaroista ja vaarojen arvioinnista 
- tietää, mitkä ovat juridisesti oikeat menettelytavat tapaturma- ja ammattitautiti-

lanteissa 
- tietää menettelytavat ja eri tahojen vastuut epäasiallisen kohtelun tilanteissa 
- ymmärtää, miten sopimustoiminnan kautta voidaan kehittää työsuojelumääräyk-

siä ja työsuojelutoimintaa 
- eri toimialojen hyvien käytäntöjen tunnetuksi tekeminen ja jakaminen. 

 
 
Keskeiset sisällöt 

- työsuojelutoimintaa ohjaava lainsäädäntö 
- laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta 
- työturvallisuuslaki 
- työsuojelulla työhyvinvointia 
- työterveyshuolto 
- työtapaturmat ja toimenpideohjeet. 
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OHJELMA I-OSA   13. - 15.3.2018 
 
tiistai 13.3. 
  
9:00 Aamiainen ruokasalissa klo 9.30 asti 
 
9:45 Koulutuskokonaisuuden avaus  Marja-Liisa Marjamäki, 

- tavoitteet, sisältö, työskentelytapa ja aikataulu SAK:n Kehittämiskeskus 
- tutustuminen 

 
10:15 TYÖSUOJELUTOIMINTAA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ  Sari Jokinen, JHL 

- yleiskuva ohjaavasta lainsäädännöstä     

- omat yhteistoimintasopimukset 

 
12:00 Lounas 

 
13:00 LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN   Sari Jokinen, JHL 

TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA 
- työpaikkatason toimijat, oikeudet ja velvollisuudet  

          (työsuojeluvaltuutetun valinta, asema, ajankäyttö, korvaukset ja koulutusoikeus) 
- yhteisen työpaikan työsuojeluvaltuutettu (asema, valtuudet) 
- viranomaisvalvonta (ketkä, miten) 

 
14:30 Kahvi 
 
14:45 Edellinen aihe jatkuu…     
 
16:30 Päivällinen 
 
keskiviikko 14.3. 
 
7:00- Aamiainen 
 
8:30 Päivän avaus: mahdollisesti ensimmäisestä päivästä vielä jotain ja suuntaaminen tä-

män päivän teemaan 
 
8:45 TYÖTURVALLISUUSLAKI      Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija  

- työsuojelun toimintaohjelma    
- vaaran arviointi (pääkategoriat ja niiden sisältö) 

 

12:00 Lounas 
 
13:00 TYÖSUOJELULLA TYÖHYVINVOINTIA    Sari Jokinen, JHL 

- työsuojelulla ja työhyvinvoinnilla tuottavuutta ja työn laatua 

- epäasiallinen kohtelu ja väkivalta työssä 
- työperäinen stressi ja työaikojen terveysvaikutuksia 
-  

14:30 Kahvi 
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14:45 Edellinen aihe jatkuu …     
 
16:30 Päivällinen 

 
torstai 15.3. 

7:00- Aamiainen 
 
8:30 Päivän avaus: eilisen päällimmäiset ja suuntaaminen päivään 
 
9:30 TYÖTERVEYSHUOLTO      Erika Kähärä, PAM           
    

- lakisääteisen työterveyshuollon sisältö, ennakoiva työterveyshuolto 
   (työterveyshuoltosopimus ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma) 

- hyvä työterveyshuoltokäytäntö 
- vapaaehtoisen työterveyshuollon osuus – sairaudenhoito (tasapuolisen kohtelun vaati-

mus) 
- työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö 
- varhainen tukeminen (työkyvyn arviointi) 
- osatyökykyisen tukimuodot (työn muokkaaminen, osasairaspäiväraha, kuntoutus) 
- yksityisyyden suoja terveystietojen osalta (miten hoidetaan: kuka käsittelee  

sairaspoissaoloasioita, missä poissaolotietoja säilytetään yrityksen sisällä, työter-
veyshuollossa) 

12:00 Lounas 
 
13:00 Edellinen aihe jatkuu …     
 
-15:00 Suuntaaminen seuraavalle jaksolle: Välitehtävä 
 Kahvi 
 
OHJELMA II-OSA   23.- 24.5. 
 
Koulutuspäivien tavoitteena on, että osanottaja 

 tietää, mitkä ovat juridisesti oikeat menettelytavat tapaturma- ja ammattitautitilanteissa 

 tietää työsuojeluviranomaiset ja tuntee heidän toimintansa 

 ymmärtää, miten sopimustoiminnan kautta voidaan kehittää työsuojelumääräyksiä ja 
työsuojelutoimintaa. 

 
keskiviikko 23.5. TYÖTAPATURMAT JA TOIMENPIDEOHJEET 
 
9:00 Aamiainen ruokasalissa klo 9.30 asti 
 
9:45 Koulutusjakson avaus: ohjelma, aikataulut 
 
10:00 Työtapaturma, sen tutkiminen ja vastuiden määrittely     AVIn asiantuntija 
 
12:00 Lounas 
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13:00-16:30 Välitehtävien käsittelyyn 
 
(14:30 Kahvi kokoustilassa) 
 
16.30 Päivällinen 

 

torstai 24.5. 
 
9:00 Avaus  

 edellisen päivän päällimmäiset ajatukset 

 
 Työtapaturmien ja ammattitautien korvaaminen  

Marjut Lumijärvi, Teollisuusliitto ry 
 
12:00 Lounas 
 
13:00 Vakava tapaturma ja vahinkojen korvaus 
 
14:15 Kahvi kokoustilassa 
  
14:30 edel. asiankäsittely jatkuu 
  
15:15 Mitä tästä opin, miten toimin jatkossa? 
 Koulutuskokonaisuuden arviointi 
 
15:30 Hyvää kotimatkaa 
 

 

PAIKKA Molemmat jaksot järjestetään Kiljavalla. 
 
HINTA 600 euroa/hlö (sisältäen kahvit ja ruokailut; yöpymisestä laskutetaan erikseen) 
 
 
 

ILMOITTAUTUMISET koulutukseen 16.2.2018 mennessä 
 

https://kio.fi/kehittamiskeskus/ilmoittaudu-henkilostokoulutukseen/ 
 

tai 
 

riitta.karjalainen@kio.fi. 
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