Rakennusprojektien turvallisuus ja
turvallisuuskoordinaattori

Tietoa täydennyskoulutuksesta

Livewebinaari
Koulutuksessa keskitytään rakennuttajan ja turvallisuuskoordinaattorin lakisääteisiin turvallisuusvastuisiin ja -tehtäviin. Koulutuksen
yhteydessä osallistuja saa konkreettisia neuvoja ja työkaluja rakennus- ja asennustyömaiden turvallisuuden kehittämiseen. Koulutuksessa
yhdistyvät asiantuntijatieto ja käytännönläheisyys.

Sisältö
Työturvallisuuslain ja rakennustyön turvallisuusasetuksen (205/2009) keskeinen sisältö
Rakennus- ja asennusprojektien riskit ja riskienhallinta
Esimerkkejä sattuneista vahingoista
Rakennus- ja asennustyömaiden turvallisuuskokonaisuus
Turvallisuussuunnitelmat ja muut turvallisuusasiakirjat
Rakennuttajan, suunnittelijan, päätoteuttajan vastuut ja tehtävät
Urakoitsijoiden esimiesten turvallisuusvastuut ja -tehtävät
Turvallisuuskoordinaattorin rooli, vastuut ja tehtävät
Turvallisuuskoordinaattorin pätevyys ja pätevöityminen
Turvallisuustehtävät rakennushankkeen eri vaiheissa
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu ja turvallisuusnäkökohtien huomioiminen suunnittelussa
Työmaan yleiset turvallisuusjärjestelyt
Työt, joihin liittyy erityisiä vaaroja
Tarkastukset ja muu valvonta
Muut huomioitavat turvallisuusasiat
Vakuutukset
Työmaaturvallisuuteen liittyvää turvallisuusmateriaali

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka toimivat rakennuttajina tai rakennuttajien edustajina, rakennustöiden suunnittelijoina, päätoteuttajina,
työmaiden turvallisuuskoordinaattoreina tai rakennuttajaorganisaatioiden turvallisuuden kehittäjinä.

Ohjelma
8.45 Osallistujien yhteyksien tarkistus
9.00 Koulutus alkaa
12:00 Lounastauko (noin 60 min)
16.00 Koulutus päättyy
Taukoja pidetään noin 45 minuutin välein.

Koulutus toteutetaan verkossa
Koulutus toteutetaan livewebinaarina Teamsilla. Osallistujille lähetetään sähköpostilla osallistumisohjeet ennen tilausuuden alkua. Tarvitset
osallistumista varten tietokoneen, tabletin tai puhelimen nettiyhteydellä. Saat osallistumislinkin sähköpostiisi ilmoittautumisen jälkeen
lähempänä koulutusta.

Kouluttaja
Kouluttaja on riskienhallinta-, turvallisuus- ja laatuasiantuntija Kari Helislahti, joka on toiminut useissa eri organisaatioissa vastuullisissa
turvallisuuden johtamis- ja kehittämistehtävissä.
Koulutuksen toteuttaa Keuda Koulutuspalvelut Oy.

Hinta
480 €/hlö (387 €+alv 24%).
Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 355 euroa/hlö (+alv 24%), kolme tai useampi osallistuja: 315 euroa/hlö (+alv 24 %).

Ilmoittautuminen
Koulutus maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. Mikäli haluat, että laskutamme koulutusmaksun, olethan yhteydessä
hakeutumiskoordinaattori Elina Vesalaiseen p. 040 174 4463 / elina.vesalainen@keuda.fi. Laskulla maksettaessa veloitamme laskutuslisän
6,50 €. Laskutusmahdollisuus vain yrityksille. Mikäli samasta yrityksestä osallistuu useampia henkilöitä, ilmoittauduthan laskuasiakkaana,
niin huomioimme alennuksen. Ilmoittautuminen on sitova (katso peruutusehdot).
Saat ilmoittautumisajan päätyttyä viestin antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Viesti sisältää koulutuksen osallistumislinkin. Tiedotamme
sähköpostilla myös mahdollisista muutoksista tai peruutuksista.

Tutustu myös muihin riskienhallinnan ja turvallisuuden koulutuksiin
Päivän kestävät täydennyskoulutukset pureutuvat kukin eri aihealueeseen. Teemat liittyvät turvallisuuslainsäädäntöön, turvallisuusuhkien
tunnistamiseen ja niiden hallintaan sekä turvallisuuden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Kaikki koulutukset toteutetaan livewebinaareina
kokonaan verkossa. Koulutukset on suunnattu johto-, päällikkö- ja esihenkilötehtävissä toimiville sekä erilasille kehittämisen, turvallisuuden
ja riskienhallinnan asiantuntijoille. Tutustu tarkemmin täällä.
21.10.2021, Rakennusprojektien turvallisuus ja turvallisuuskoordinaattori, verkkokoulutus 480,00 € (sis. ALV 24 %) Hakuaika päättyy
14.10.2021
Ilmoittaudu
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