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Turva Arvi –palvelun koulutus ja konsultointi -hinnasto
Turva Arvi -palvelun koulutus ja konsultointi toteutetaan verkkokoulutuksena pääasiassa asiakkaan
verkkoyhteistyösovelluksilla. Koulutusvaihtoehtoina ovat valmiit koulutuspaketit tai sopiva koulutus
voidaan koota moduuleista. Koulutuksen lisäksi voidaan järjestää asiakaskohtaista työsuojelukonsultointia.

Koulutuspaketit
1. TEKNINEN KÄYTTÖKOULUTUS
Kesto: 2h
Sisältö: Pääkäyttäjän koulutus; ohjelman ryhmien luominen ja hallinta

2. TYÖSUOJELUN STARTTIPAKETTI
Kesto: 1 PV (7 h)
Painopisteitä räätälöidään yrityskohtaisesti asiakkaan tarpeisiin.
Starttipaketti voidaan jakaa useampaan osaan.
Työsuojelun perusteet, työsuojelun organisointi ja vastuut
- Mitä on työsuojelu ja mihin sillä pyritään?
- Työsuojelun kehittämisen prosessi
- Työsuojelun yhteistoiminta, roolit ja vastuut
- Lakisääteiset työsuojeluasiat
- Turva-arvin osastojen määrittely, käyttäjätasot, vastuut
Yrityksen nykytilan arviointi
- Yrityksen toimintatapojen, vastuiden, toimintaohjeiden ja mittaridatan läpi käyminen
Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
- Vaarojen tunnistamisen tarkoitus ja tavoitteet, työkalut
- Erilaiset vaaratekijät, esimerkkejä
- Riskien arvioinnin perusteet
- Tunnistettujen riskien arviointi
- Riski-arvin työkalujen käyttö
- Yrityskohtainen tai esimerkki case, esimerkkiosasto
KOULUTUSMODUULIT
Kesto: á2h:
Kaikkiin moduuleihin sisältyy ohjelman käyttö kyseisen moduulin osalta.
3. VAAROJEN TUNNISTAMINEN JA RISKIEN ARVIOINTI
- Vaarojen tunnistamisen tarkoitus ja tavoitteet, työkalut
- Erilaiset vaaratekijät, esimerkkejä
- Riskien arvioinnin perusteet
- Tunnistettujen riskien arviointi
- Riski-arvin työkalujen käyttö
- Yrityskohtainen tai esimerkki case, esimerkkiosasto
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4. SYVENTÄVÄ KOULUTUS VALITUISTA VAARATEKIJÄLUOKISTA
- Tunnistaminen, esimerkkejä ja työkaluja hallintakeinojen suunnitteluun
- Yrityskohtainen case, vaaratekijän hallintakeinot
5. TURVALLISUUSHAVAINTOJEN TEKEMINEN JA KÄSITTELY
- Turvallisuushavaintojen tarkoitus, esimerkkejä
- Turvallisuushavaintojen kirjaaminen Turva-Arviin
- Turvallisuushavaintojen käsittely
- Yrityskohtainen tai esimerkki case, esimerkkitapaus ja sen käsittely Turva-Arvissa
6. Työsuojelun jatkuva kehittäminen; hallintakeinojen suunnittelu ja seuranta
- Riskiarvioinnin käyttäminen toimintasuunnittelun pohjana
- Esimerkkejä hallintakeinoista
- Jäännösriskin käsite
- Toimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta
- Yrityskohtaien tai esimerkki case havaittu riski – hallintakeino - menettelytavat

Hinnat
Koulutus veloitetaan valittujen koulutuspakettien ja moduulien yhteenlasketun keston perusteella.
2h koulutus, 400€.
4h koulutus, 800€
1pv (7h) koulutus, 1600€.
Asiakaskohtaiset koulutus ja konsultointityöt sekä muut työt veloitetaan tuntityönä á180€/h.

Laskutus ja maksuehto
Hintoihin lisätään alv 24%.
Koulutus ja konsultointi laskutetaan työn suorittamisen jälkeen.
Laskujen maksuehto on 30 päivää netto.
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