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Merenkulkualan työsuojelun perusteet 
10. – 12.4.2018 Vantaa 

Clarion Hotel Helsinki Airport, Karhumäentie 5 
   



Merenkulkualan työsuojelun perusteet 
10. – 12.4.2018 Vantaa, Clarion Hotel Helsinki Airport 
 
Tiistai 10.4. 
 
09.00–09.30 aamukahvi 
09.30–12.00 koulutus 
12.00–13.00 lounas 
13.00–14.15 koulutus 
14.15–14.30 päiväkahvi 
14.30–16.30 koulutus 
 
Koulutustilaisuuden avaus ja käytännön 
järjestelyt 
 
Työturvallisuuden toteuttaminen 
• työturvallisuuslaki  
• työnantajan vastuu ja työntekijän 

velvollisuudet 
• työsuojelun toimintaohjelma  
  
Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla  
• yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat  
• yhteistoimintaorganisaation tehtävät ja 

asiantuntijuus 
 
Merenkulkualan työsuojelu 
 
Yhteinen työpaikka ja erityiset työn 
teettämisen tilanteet 
 
 
Keskiviikko 11.4. 
 
08.00–08.30 aamukahvi 
08.30–11.30 koulutus 
11.30–12.30 lounas 
12.30–14.00 koulutus 
14.00–14.30 päiväkahvi 
14.30–16.30 koulutus 
 
Työn vaarojen selvittämisen ja 
arvioinnin periaatteet 
• tapaturmavaarat, siisteys ja järjestys  
• fysikaaliset, kemialliset ja biologiset 

tekijät 
• työtapaturmat ja niiden tutkinta 
• turvallisuushavainnot  
  
Laivaväen terveystarkastukset meri – ja 
työturvallisuutta varmistamassa 
Päivi Miilunpalo, ylilääkäri, Työterveyslaitos 
 
 
 

Torstai 12.4. 
 
08.00–08.30 aamukahvi 
08.30–11.30 koulutus 
11.30–12.30 lounas 
12.30–14.00 koulutus 
14.00–14.15 päiväkahvi 
14.15–15.30 koulutus 
 
Työterveyshuolto ja työkyvyn hallinta 
• työterveysyhteistyö 
• varhainen tuki 
• päihteet työssä 
 
Työn fyysiset ja psykososiaaliset 
kuormitustekijät 
 
Työhön perehdyttäminen ja 
työnopastus 
  
15.30 Todistusten jako 
 
 
 
 
 
 

 



Merenkulkualan työsuojelun perusteet –kurssi 
 
 
Kohderyhmä 
Työsuojeluhenkilöstö, esimiehet, tarvittaessa 
muu henkilöstö 
 
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on tukea työsuojelun 
yhteistoimintahenkilöstöä antamalla perustietoa 
työsuojelusäädöksistä, työsuojelun 
yhteistoiminnasta ja työturvallisuuteen liittyvistä 
suosituksista. 

Kurssin vetäjä 
Asiantuntija Hanna Pratsch, 
Työturvallisuuskeskus TTK 
 
Osallistumismaksu 
370 € + alv. 24 %, yhteensä 458,80 €. 
Alle 50 palkansaajan yritykset saavat 
20 %:n alennuksen osallistumismaksusta. 
Hintaan sisältyy kurssimateriaali sekä lounaat ja 
kahvit. Osallistumismaksu laskutetaan 
jälkikäteen. 
 
Ilmoittautuminen viimeistään 11.3. 
• valitse kurssi TTK:n koulutuskalenterista ja 

klikkaa linkkiä 
• saat ilmoittautumisen rekisteröinnistä 

vahvistusviestin sähköpostiisi 
• kurssivahvistus 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 koulutusassistentille. 

 
Kurssipaikka 
Clarion Hotel Helsinki Airport 
• Karhumäentie 5, 01530 Vantaa 
• p. 010 8503810 
• cl.helsinkiairport@choice.fi  

 
Majoitus 
Kurssihotellista on varattu huonekiintiö, josta 
osallistujat varaavat itse majoituksensa.  
• 1-hh 138 €/vrk, 2-hh 153 €/vrk 
• varaukset hotellin Inhouse Sales toimiston 

kautta: 
reservations.cl.helsinkiairport@choice.fi tai 
puhelimitse 010 850 3810. Toimisto on 
avoinna arkipäivisin klo 8-18. 

• varaukset viimeistään 7 vrk ennen tilaisuutta 
• varausta tehdessäsi mainitse kiintiönimi 

”Työturvallisuuskeskus TTK” 
 

Lisätietoja 
Koulutuksen sisältö:  
• asiantuntija Hanna Pratsch,  

p. 050 544 4889 
Käytännön järjestelyt: 
• koulutusassistentti Anitta Eskola-Tapiovaara,  

p. 050 911 0153 
Sähköposti etunimi.sukunimi@ttk.fi 
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https://ttk.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=197
https://www.nordicchoicehotels.fi/clarion/clarion-hotel-helsinki-airport/
mailto:cl.helsinkiairport@choice.fi
mailto:reservations.cl.helsinkiairport@choice.fi
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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
 
 

http://www.ttk.fi/
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