Autoliikennealan työsuojelun peruskurssi
1. jakso 19.–21.5.2015 ja 2. jakso 10.–11.6.2015 Tampere
Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12
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Kuorma- ja linja-autonkuljettajan
ammattipätevyys
Laki ja asetus kuorma- ja linja-autonkuljettajan
ammattipätevyydestä tulivat voimaan 1.8.2007.
EU-direktiiviin perustuva lainsäädäntö sisältää
vaatimuksen ammattipätevyyden hankkimisesta ja
säännöllisestä jatkokoulutuksesta. Ammattipätevyyden
tarkoitus on edistää kuljetusalan työntekijöiden ja tiellä
liikkujien terveyttä ja turvallisuutta sekä edistää
ympäristöystävällisyyttä. Ammattipätevyyskoulutuksen
kautta kuljettajien asiantuntemus lisää kuljetusten ja
palvelujen laatua sekä tarjoaa heille mahdollisuuden
parantaa työturvallisuutta.
TTK on hyväksytty antamaan kuorma- ja linjaautonkuljettajien ammattipätevyyslainsäädännön
mukaista jatkokoulutusta
TTK tekee ilmoituksen rekisteriin merkittävistä
koulutuspäivistä ja antaa todistuksen koulutuspäivien
käymisestä. Tästä kurssista hyväksytään kuorma- ja
linja-autonkuljettajan ammattipätevyyteen
oikeuttavaksi jatkokoulutukseksi ohjelman mukainen
kurssin toinen ja kolmas päivä kestoltaan 7h.
Ilmoita kurssi-ilmoittautumisen kohdassa
lisäkysymykset, haluatko koulutuspäivästä
ammattipätevyyslainsäädännön mukaisen
todistuksen ja ilmoitetaanko sinut Liikenteen
turvallisuusvirasto Trafin rekisteriin.

Kurssipaikka
Holiday Club Tampereen Kylpylä
•
Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere
•
p. 03 06 870 000
•
hotellimyynti.tampere@holidayclub.fi
Majoitus
Holiday Club Tampereen Kylpylästä on varattu
huonekiintiö, josta osallistujat varaavat itse
majoituksen.
•
yhden hengen huone 99 €/vrk,
kahden hengen huone 109 €/vrk
•
varaukset hotellin myyntipalveluun
p. 03 06 870 000,
hotellimyynti.tampere@holidayclub.fi
•
varaus viimeistään 21 vrk ennen tilaisuutta
•
varaustunnus: Työturvallisuuskeskus
Lisätietoja
Ohjelman sisältö
•
asiantuntija Petri Pakkanen, m. 040 844 6112
Käytännön järjestelyt:
•
kurssisihteeri Anitta Eskola-Tapiovaara,
p. 09 6162 6217
Sähköposti etunimi.sukunimi@ttk.fi
11.12.2014, ID3120

Autoliikennealan työsuojelun peruskurssi
1. jakso 19.–21.5. ja 2. jakso 10.–11.6.2015
Kohderyhmä
Työsuojeluhenkilöstö, esimiehet, tarvittaessa muu
henkilöstö
Tavoitteet
Osanottaja

ymmärtää työsuojelutoiminnan merkityksen osana
työpaikan perustehtävän, tuottavuuden ja laadun
kehittämistä

saa perustiedot työsuojelusta ja omasta
työsuojelutehtävästään

saa valmiuksia yhteistyöhön työyhteisön jäsenten
kanssa turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

saa tukea jatkuvaan tiedon hankintaan ja sen hyödyntämiseen.
Kurssin vetäjä
Asiantuntija Petri Pakkanen, Työturvallisuuskeskus TTK
Osallistumismaksu
465 € + alv. 24 %, yhteensä 576,60 €.
Alle 50 palkansaajan pienyritykset saavat 20 %:n
alennuksen osallistumismaksusta. Hintaan sisältyy
kurssimateriaali sekä lounaat ja kahvit.
Osallistumismaksu laskutetaan jälkikäteen.
Ilmoittautuminen
viimeistään 19.4.2015
•
http://ttk.etapahtuma.fi palvelutunnus: ID3120
•
http://www.ttk.fi/koulutus
Osanottovahvistus lähetetään noin kaksi viikkoa ennen
tilaisuutta.
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua
kustannuksitta viimeistään 14 vrk ennen tilaisuutta.
Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta. Jos poisjäännistä ei ilmoiteta
viimeistään 7 vrk ennen tilaisuutta, veloitetaan koko
maksu. Osallistujan voi vaihtaa veloituksetta,
vaihtumisesta tulee ilmoittaa kurssisihteerille

Ohjelma I jakso
Tiistai 19.5.
Aamukahvi
09.30–

Kurssin avaus ja esittely
•
työskentelytavat ja pelisäännöt
•
kurssiodotukset
Asiantuntija Petri Pakkanen,
Työturvallisuuskeskus TTK

10.30–

Mitä työsuojelu on?
Petri Pakkanen

11.30–

Lounas

12.30

Työsuojelulainsäädäntö ja
turvallisuuden toteuttaminen työpaikalla
•
työturvallisuuslaki
•
työnantajan vastuu ja työntekijöiden
velvollisuudet
•
turvallisuusjohtaminen
•
työsuojelun toimintaohjelma
Petri Pakkanen

14.00–

Kahvi

14.30–

Työsuojeluvastuut, yhteinen työpaikka ja
erityiset työn teettämisen tilanteet
Petri Pakkanen

15.30–

Työsuojelutoiminta työpaikalla
•
työsuojeluyhteistoiminta
•
ulkopuoliset asiantuntijat ja
viranomaiset
Petri Pakkanen

17.00

Keskiviikko 20.5.

10.30–

Kuljetusalan tapaturmat, niiden
tunnistaminen ja ehkäiseminen
•
oman työn tapaturmariskien
tunnistaminen
•
miten tapaturmariskit voidaan poistaa
tai ehkäistä
•
yleisimmät kuljetusalan tapaturmat
tilastoissa
Petri Pakkanen

11.15–

Lounas

12.15–

Kuljetusalan tapaturmat, niiden
tunnistaminen ja ehkäiseminen; aihe jatkuu
Petri Pakkanen

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyspäivä, työturvallisuusriskien hallinta ja
työhyvinvoinnin kehittäminen kuljettajan työssä,
päivä 1
Dnro Trafi/3054/05.03.07/2011
Aamukahvi
08.30–

Työn kuormittavuuden arviointi
•
miten työn kuormittavuutta arvioidaan
•
kuormituksen seuranta ja vähentäminen
Asiantuntija Hanna Pratsch,
Työturvallisuuskeskus TTK

09.30–

Työn fyysinen kuormittavuus
•
työn sisältö
•
yksilölliset ominaisuutemme
Hanna Pratsch

13.15–

Fysikaaliset vaara- ja haittatekijät työssä
•
melu, tärinä, valaistus, veto ja lämpöolot
•
fysikaalisten tekijöiden arviointi
Petri Pakkanen

10.30–

Ergonomia
•
työliikkeet
•
asennot
•
raskaat nostot
•
ammattitaudit ja työperäiset sairaudet
Hanna Pratsch

14.00–

Kahvi

14.30–

Kemialliset ja biologiset vaara- ja
haittatekijät
•
kemiallisten ja biologisten tekijöiden
tunnistaminen ja riskien arviointi
Petri Pakkanen

15.30–

Kuormien käsittely ja trukkiturvallisuus
•
nostot ja sidonta
•
trukkiturvallisuus
•
liikenne lastauspaikoilla
Petri Pakkanen

16.15

Ammattipätevyyspäivä päättyy

16.15

Välitehtävän anto
Petri Pakkanen

11.15–

Lounas

12.15–

Ergonomia; aihe jatkuu
Hanna Pratsch

13.15–

Fyysisen kunnon merkitys ja työkyvyn
ylläpitäminen
•
työkyvyn seuranta
•
työkyvyn ylläpitäminen
Hanna Pratsch

14.00–

Kahvi

14.30–

Työn psyykkinen kuormittavuus
•
häirintä, kiusaaminen
•
väkivallan uhka
•
yksin työskentely
•
oman työn hallinta
•
päihteet
Hanna Pratsch

16.15

Keskiviikko 10.6.
Aamukahvi
09.15–

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolojen
hallinta
Hanna Pratsch

12.00–

Lounas

13.00–

Perehdytys ja työnopastus
Petri Pakkanen

14.30–

Kahvi

15.00–
16.30

Kone- ja laiteturvallisuus
Petri Pakkanen

Ammattipätevyyspäivä päättyy

Torstai 21.5.
Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyspäivä, työturvallisuusriskien hallinta ja
työhyvinvoinnin kehittäminen kuljettajan työssä,
päivä 2
Dnro Trafi/3054/05.03.07/2011
Aamukahvi
08.30–

Ohjelma II jakso

Riskien arviointi ja vaarojen tunnistaminen
•
lainsäädäntö
•
oman työn vaarojen tunnistaminen
•
riskien arviointi, periaatteet ja
menetelmät
•
toimenpiteet riskin poistamiseksi tai
pienentämiseksi
Petri Pakkanen

Torstai 11.6.
Aamukahvi
08.30–

Välitehtävien käsittely
Petri Pakkanen

12.00–

Lounas

13.00–

Työsuojeluhenkilöstön roolit ja toiminta
työpaikalla
Yhteistyö työpaikalla
Suunnitelmallinen työsuojelutyö työpaikalla
Petri Pakkanen

15.00–

Todistusten jako ja päätöskahvi

Työturvallisuuskeskus, p. (09) 616 261, www.ttk.fi

Työturvallisuuskeskus TTK – Parempi työ
Tuemme ja innostamme
•
johtoa ja henkilöstöä yhdessä rakentamaan parempaa työtä
•
työsuojelu- ja luottamushenkilöstöä työpaikkansa kehittämisessä
•
esimiehiä ymmärtämään vastuunsa ja työyhteisön merkityksen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden
parantamisessa.
Tarjoamme työyhteisöjen kehittämiseen tietoa ja osaamista kouluttamalla ja tiedottamalla.
Ennakoimme tulevaisuuden haasteita ja huomioimme työelämän muutokset sekä työyhteisöjen tarpeet.
Käytännönläheisillä palveluillamme pyrimme aidosti helpottamaan asiakkaidemme arkea, ja kehitämme ja
tuotamme niitä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
Luomme työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja yhteistyön valmiuksia ja toimintatapoja yhteistyössä parhaiden
asiantuntijoiden kanssa.
Tavoitteemme on parantaa työhyvinvointia ja tuottavuutta edistämällä turvallisuutta, terveellisyyttä,
yhteistyötä ja hyvää esimiestyötä.
Parempi työ - Työ sujuu, voidaan hyvin!
Lisätietoja: www.ttk.fi
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