Kemianteollisuuden työsuojelun ajankohtaispäivä

Esimies ja työyhteisön johtaminen
1.10.2015 Vantaa
Rantasipi Airport Congress Center
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Kemianteollisuuden työsuojelun
ajankohtaispäivä

Työturvallisuuskeskus TTK –
Parempi työ

Tilaisuuden vetäjä
Asiantuntija Petri Pakkanen,
Työturvallisuuskeskus TTK

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.

Osallistumismaksu
185 € + alv. 24 %, yhteensä 229,40 €
Alle 50 palkansaajan pienyritykset saavat 20 %:n
alennuksen osallistumismaksusta. Hintaan
sisältyy kurssimateriaali sekä lounas ja kahvit.
Osallistumismaksu laskutetaan jälkikäteen.
Ilmoittautuminen
viimeistään 1.9.2015
•
http://ttk.etapahtuma.fi
palvelutunnus: ID4432
•
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. Osallistujan
voi vaihtaa veloituksetta, vaihtumisesta tulee
ilmoittaa kurssisihteerille.
Kurssipaikka
Rantasipi Airport Congress Center
•
Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa
•
p. 09 4157 7100
•
airport.rantasipi@restel.fi
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
26.8.2015
ID4432

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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OHJELMA
Klo
8:30

Aamukahvi

9:00

Tilaisuuden avaus, työalatoimikunnan lyhyt esittely

9:15

Työturvallisuus, työhyvinvointi ja tuottavuus osana työpaikan
johtamisjärjestelmää
• kuvaus johtamisjärjestelmästä sekä esimiesten asemasta sekä roolista siinä
• työturvallisuus ja työhyvinvointi organisaation menestystekijänä
Johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisen asiantuntija Risto Tanskanen

11:00

Tauko

11:15

Esimiesten vastuut, tehtävät ja roolit
• työturvallisuus- ja työhyvinvointivastuun jakautuminen johdon, esimiesten ja
työntekijöiden kesken
• työsuojeluvastuun edellyttämä käytännön toiminta
Aluehallintovirasto edustaja

12:00

Lounas

13:00

Esimiesten vastuut, tehtävä ja roolit, jatkuu
• esimiesten rooli ja käytännön toiminta työsuojelu- ja työhyvinvointiasioiden
kehittäjänä
• perehdytys ja työnopastus
• etäesimiesten työsuojeluvastuut ja työsuojelun toteuttaminen käytännössä
Toimialapäällikkö Jukka Soukkanen, Elintarviketeollisuusliitto ETL

13:45

Kahvi

14:15

Työturvallisuusjohtamisen ja työhyvinvoinnin arviointi, mittaaminen ja
kehittäminen
Turvallisuusasiantuntija Antti Ilvonen, Inspecta Sertifiointi Oy

15:30

Päätös

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