Autoliikennealan työsuojelun perusteet
20.–21.4.2016 Vantaa

Break Sokos Hotel Flamingo, Tasetie 8
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Autoliikennealan työsuojelun perusteet
20.–21.4.2016 Vantaa
Tilaisuuden vetäjä/kouluttaja
Asiantuntija Petri Pakkanen,
Työturvallisuuskeskus TTK
Osallistumismaksu
310 € + alv. 24 %, yhteensä 384,40 €.
Alle 50 palkansaajan pienyritykset saavat 20 %:n
alennuksen osallistumismaksusta. Hintaan
sisältyy kurssimateriaali sekä lounaat ja kahvit.
Osallistumismaksu laskutetaan jälkikäteen.
Ilmoittautuminen
viimeistään 21.3.2016
•
http://ttk.etapahtuma.fi
palvelutunnus: ID4546
•
http://www.ttk.fi/koulutus
Osanottovahvistus lähetetään noin kaksi viikkoa
ennen tilaisuuden alkua.
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.
Kurssipaikka
Break Sokos Hotel Flamingo
•
Tasetie 8, 01510 Vantaa
•
p. 020 1234 605
•
flamingo.vantaa@sokoshotels.fi
Majoitus
Break Sokos Hotel Flamingosta on varattu
huonekiintiö, josta osallistujat varaavat itse
majoituksensa.
•
yhden hengen huone 122 €/vrk,
kahden hengen huone 142 €/vrk
•
varaukset keskitettyyn myyntipalveluun:
Sokos Hotels Myyntipalvelu, yksittäiset
huonevaraukset, p. 020 1234 600,
sokos.hotels@sok.fi
•
varaukset viimeistään 14 vrk ennen
tilaisuutta
•
varaustunnus: Työturvallisuuskeskus TTK
Lisätietoja
Ohjelman sisältö:
•
asiantuntija Petri Pakkanen,
m. 040 844 6112
Käytännön järjestelyt:
•
kurssisihteeri Anitta Eskola-Tapiovaara,
p. 09 6162 6217
Sähköposti etunimi.sukunimi(at)ttk.fi
19.1.2016
ID 4546

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

Autoliikennealan työsuojelun perusteet
20.–21.4.2016 Vantaa, Break Sokos Hotel Flamingo
Keskiviikko 20.4.

Torstai 21.4.

Aamukahvi
09.30– Mitä työsuojelu on?
Työsuojelun yhteistoiminta
työpaikalla
• yhteistoiminnassa käsiteltävät
asiat
• yhteistoimintaorganisaation
tehtävät ja asiantuntijuus
• toiminnan edellytyksiä ja
oikeuksia
Työsuojelulainsäädäntö ja
turvallisuuden toteuttaminen
työpaikalla
• työturvallisuuslaki
• työnantajan vastuu ja
työntekijöiden velvollisuudet
• turvallisuusjohtaminen
• työsuojelun toimintaohjelma

Aamukahvi
08.30– Henkinen hyvinvointi työssä
• mikä työssä kuormittaa
• työyhteisön ilmapiiri ja
johtaminen
• työn henkisen kuormittavuuden
arviointi ja työn kehittäminen
11.00– Lounas
11.45– Fyysinen hyvinvointi työssä
• työn järjestelyt, työasennot ja
työmenetelmät
• kuormituksen hallinta ja
ennakointi
Työterveyshuolto
Työnopastus ja perehdyttäminen
• suunnittelu, toteutus ja seuranta
• työsuojeluhenkilöstön rooli
• opastusaineisto
• työohjeet

12.00– Lounas
12.45– Työn vaarojen selvittäminen ja
arviointi
• haitta- ja vaaratekijöiden
tunnistaminen
• riskien arviointi
Työtapaturmat
• tapaturmavaarat ja niiden
torjunta
• tapaturmien tutkiminen
• tapaturmailmoitukset ja
tilastointi
Kone- ja laiteturvallisuus
Fysikaaliset tekijät
• sisäilmasto
• valaistus
• melu
• työ kylmässä ja kuumassa
• vaarojen ja haittojen torjunta ja
suojautuminen
Kemialliset tekijät
• työssä käsiteltävät vaaralliset
aineet
• vaarojen ja haittojen torjunta ja
suojautuminen
17.00

Päivän päätös

15.00

Kurssin päätös ja todistusten jako

Iltapäiväkahvit ohjelman lomassa

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