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Työturvallisuuskorttikoulutuksen ostajan opas
Miksi Työturvallisuuskortti?
Työturvallisuuskortti® on valtakunnallinen yhdenmukainen koulutus yhteisen työpaikan työturvallisuusasioiden perehdyttämiseksi. Työturvallisuuskortti on luotu alun perin rakentamisen ja teollisuuden tarpeisiin, mutta soveltuu nykyisessä muodossaan kaikkien toimialojen yhteisille työpaikoille.
Koulutuksia on järjestetty vuodesta 2003.
Koulutuksen tavoitteena on yhteisen työpaikan työturvallisuuden kehittäminen turvallisuusosaamista lisäämällä ja päällekkäisen työturvallisuuskoulutuksen poistaminen. Työpaikoilla säästetään aikaa, kun yhteisen työpaikan
perusasioita ei tarvitse perehdyttää joka työpaikalla erikseen vaan voidaan
siirtyä suoraan kohdeperehdytykseen.
Työturvallisuuskorttikoulutuksen kesto on kahdeksan tuntia ja kortti uusitaan viiden vuoden välein.
Työturvallisuuskorttia hallinnoi, kehittää ja sen laatua valvoo Työturvallisuuskeskus (TTK).
Kehittämistä ohjaavat järjestelmän luoneet tilaajayritykset ja kehittämisyhteistyössä ovat mukana myös mm. kouluttajat, työalatoimikunnat, alakohtaiset ryhmät ja oppilaitokset.

Koulutustavan ja kouluttajan valinta
Kaikki työturvallisuuskorttikouluttajat ovat läpäisseet kouluttajakriteerit ja
suorittaneet kaksipäiväisen kouluttajakoulutuksen. Kouluttajat uusivat kouluttajaoikeutensa viiden vuoden välein päivän mittaisessa täydennyskoulutuksessa. Kouluttajille suositellaan myös lisäkoulutuksen hankkimista oman
osaamisen ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi eri aihealueista.
Työturvallisuuskorttikoulutus voidaan järjestää yrityksen omana tilauskoulutuksena tai osallistumalla avoimeen koulutukseen. Yrityksen oma työturvallisuuskorttikouluttaja on myös perusteltu ratkaisu useissa tapauksissa.
Tilauskoulutuksen etuna on mahdollisuus tuoda koulutuspäivä joustavasti
osaksi oman henkilöstön työsuojeluosaamisen ja organisaation työsuojelutoiminnan kehittämistä. Koulutukseen on helppo kytkeä perusasioiden lisäksi ala- ja yrityskohtaiset tai tilaajakohtaiset käytännöt sekä työpaikkakohtaiset tarpeet.
Avoimessa koulutuksessa ryhmät ja niiden kokoonpano sekä kurssilaisten
edustamat alat vaihtelevat. Osallistujien erilainen tausta ja kokemus työelämästä voivat olla myös koulutusta rikastava ja monipuolistava tekijä erilaisten näkökulmien johdosta.
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Kuorma- ja linja-autonkuljettajille, jotka tarvitsevat ammattipätevyyden
jatkokoulutuspäiviä, Työturvallisuuskorttikoulutus on yksi mahdollisuus.
Tarkista kouluttajalta, että hänellä on Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi)
myöntämä koulutuskeskuslupa ja että päivä toteutetaan ammattipätevyyspäivänä. Ohjelmana käytetään Trafin hyväksymää koulutusohjelmaa ”Kuljettajana yhteisellä työpaikalla”, diaarinumero
TRAFI/387151/05.03.07/2016. Hyväksytyistä koulutuskeskuksista löydät
listan Trafin sivuilta.
Kouluttajan valintaan kannattaa panostaa. Osaava ja oman alanne hyvin
tunteva ammattitaitoinen kouluttaja pystyy tuomaan koulutukseen mukaan
juuri ne asiat, joita kurssilaiset tarvitsevat oman ammattitaitonsa ja osaamisensa tueksi ja käyttämään alakohtaisesti painotettua lisämateriaalia
koulutuksen tukena.
Tilauskoulutuksissa kouluttajalta kannattaa pyytää koulutuspalaute kurssilaisilta päivän jälkeen tai kerätä se itse.

Vieraskielisen koulutuksen toteuttaminen
Koulutuksen tavoitteena on oppiminen, joten sen varmistamiseksi koulutusta tarjotaan eri kielillä. Koulutus voidaan järjestää millä kielellä tahansa
tai tulkattuna. Optimaalisin vaihtoehto on aina se, että kurssilainen saa
koulutuksen omalla kielellään.
Tyoturvallisuuskortti.fi-sivulta voit hakea koulutuksia myös koulutuskielen
mukaan.
Tulkatuissa koulutuksissa on syytä varata aikaa koulutuksen toteuttamiseen
reilummin kuin kahdeksan tuntia ja käyttää osaavaa, työsuojelutermit hallitsevaa sekä alan tuntevaa, tulkkia.
Suomalaiseen työsuojelutoimintaan voi tutustua myös etukäteen verkkokurssilla viidellä eri kielellä osoitteessa http://register.gimletlms.com/ttk/ .

Koulutuksen hinta
Kouluttajat ovat yksittäisiä koulutusorganisaatioita ja yrittäjiä, jotka hinnoittelevat koulutuspäivänsä itse markkinaehtoisesti. Koulutuspäivän hinnat
vaihtelevat alueellisesti. Käsityksen hintatasosta saa tyoturvallisuuskortti.fi
-sivun koulutushaun kautta alueellisesti hakien.
Tilauskoulutuksen osalta kannattaa pyytää kouluttajalta tarjous koulutuspäivän toteuttamisesta.
Kouluttaja päättää myös sisältääkö hänen tarjoamansa koulutus kahvi- tai
lounastarjoiluja.
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Koulutuksen osalta kiinteitä kustannuksia kouluttajalle ovat kaikille kurssilaisille jaettava työkirja 5 € sis. alv./kurssilainen ja kortti 5 € sis. alv./kurssilainen, sekä korttien toimittamisesta aiheutuvat kulut ja mahdollinen koulutustilan vuokra.
Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutusmerkinnästä kouluttaja voi veloittaa Liikenteen turvallisuusviraston voimassaolevan maksuasetuksen mukaisen rekisteröintimaksun, joka on viranomaismaksu josta ei peritä arvonlisäveroa. Maksut löydät Trafin sivuilta
(www.trafi.fi).

Koulutuksen toteuttamistavat ja mahdollisuudet
Työturvallisuuskorttikoulutukselle on määritelty selkeät oppimistavoitteet,
jotka antavat mahdollisuuden lisätä osaamista perustasolta ylöspäin jatkuvasti aina korttia uusittaessa.
Oppimistavoitteet vuonna 2016 uudistuneessa koulutusmallissa ovat seuraavat:
Osallistuja
•
•
•
•
•

tuntee nolla tapaturma -periaatteen
tuntee työturvallisuusvastuut
tuntee yhteisen työpaikan määritelmän ja toimijoiden roolit
osaa tunnistaa yhteisen työpaikan kuormitustekijöitä
osaa tunnistaa yhteisen työpaikan vaaroja.

Koulutuksen kesto on kahdeksan tuntia, mutta se voi olla myös pidempi,
jos niin halutaan. Työturvallisuuskorttikoulutus voidaan toteuttaa yhdessä
osassa tai jakaa kurssi sopiviksi kokonaisuuksiksi. Koulutuspäivään voidaan
kytkeä toiminnallisia harjoituksia ja tehtäviä, jotka tukevat oppimista. Koulutuksessa voi myös hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä. Koulutusta järjestetäänkin mm. Turvapuistoissa ja rastikoulutuksina usean kouluttajan
vetämänä.

Koulutusmateriaali
Kurssin perusmateriaalina käytetään työkirjaa, jossa on muun muassa lomakkeet turvallisuushavainnoille ja kohderiskinarvioinnille, joiden tekemistä
voidaan harjoitella missä ympäristössä tahansa. Työkirjassa on muiden tehtävien lisäksi myös itsearviointitaulukko, jolla voidaan arvioida työpaikan
työturvallisuuden nykytilaa ja sekä löytää kehittämisen kohteita. Taulukkoa
voidaan hyödyntää erityisesti yrityskohtaisessa koulutuksessa
esimerkiksi ennakkotehtävänä ennen kurssia ja saada kurssipäivänä koottua yhteenveto kurssilaisten näkemyksestä työturvallisuuden nykytilasta ja
kehittämisen suunnista oman työturvallisuuden kehittämistyön tueksi.
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Materiaali ja tentit on tehty myös ruotsin-, englannin-, viron ja venäjänkielisenä.
Koulutusmateriaalin perusrunko on aina sama, ja sitä täydentämään on
tehty alakohtaista syventävää lisämateriaalia, jonka hyödyntäminen on
suositeltavaa erityisesti silloin, kun koulutuksen kohderyhmä toimii samalla
alalla. Lisämateriaalilla voi myös avoimessa koulutuksessa havainnollistaa
eri alojen haasteita yhteisillä työpaikoilla.
Alakohtaista lisämateriaalia on tehty seuraaville aloille:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autoliikenne
Rakennusala; talonrakennus, rakennustuoteteollisuus ja infra-ala
Metsäala
Kaivosala
Kiinteistöpalveluala (siivous, kiinteistöhuolto, vartiointi)
Satamaoperointi
Metsäteollisuus*
Kumi- ja autonrengasala*
Metallinjalostus- ja valimoteollisuus (tulossa)
Kemikaaliturvallisuus, yleismateriaali

(* merkityt vaativat oman kouluttajakoulutuksen materiaalin saamiseksi)
Alakohtaisten lisämateriaalien osalta on tulossa käännöksiä eri kielille.
Alakohtaisen lisämateriaalin lisäksi voidaan hyödyntää yrityskohtaista materiaalia oppimistavoitteita tukemaan, esimerkiksi yrityksen omat tapaturma- ja sairauspoissaolotilastot, turvallisuushavaintokäytännöt, riskinarvioinnit, turvallisuusstandardit, omien tilaajayritysten turvallisuusvaatimukset
jne.
Koulutuksessa kouluttaja voi käyttää myös apukouluttajaa, maksimissaan
yhteensä kaksi tuntia, joka tuo oman erityisosaamisensa oppimistavoitteiden saavuttamisen tueksi. Apukouluttajana on käytetty esimerkiksi työsuojeluhenkilöstöä, turvallisuus- ja suojainasiantuntijoita, työterveyshuollon
henkilöstöä ja viranomaisia kohderyhmän tarpeiden mukaan.
Koulutuksen tavoitteena on osaaminen, ei kortti.
Tentti
Koulutukseen kuuluu kirjallinen tentti, joka voidaan suorittaa yhdessä tai
kahdessa osassa.
Jos kurssilaisella on lukemiseen tai oppimiseen liittyviä vaikeuksia, tentti on
mahdollista toteuttaa suullisesti, mistä kannattaa sopia kouluttajan kanssa
etukäteen.
Jos tenttiä ei läpäise, sen voi uusia kaksi kertaa.
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Kortti on todistus suoritetusta koulutuksesta
Työturvallisuuskortti® on todistus suoritetusta koulutuksesta. Kurssilainen
voi 2017 alkusyksystä alkaen ladata myös itselleen sähköisen mobiilikortin
heti kun kurssinjohtaja on tallentanut suoritustiedon Työturvallisuuskorttirekisteriin.
Kouluttaja voi tarvittaessa kirjoittaa kurssin suorittamisesta määräaikaisen
todistuksen, jonka voimassaoloaika on maksimissaan kaksi viikkoa.
Todistuksesta pitää selvitä seuraavat asiat:
•
•
•
•
•
•

koulutuksen nimi: Työturvallisuuskorttikoulutus 8 h.
koulutetun nimi ja syntymäaika
koulutuksen järjestäneen organisaation ja kouluttajan nimi
koulutuksen paikka ja ajankohta
todistuksen voimassaoloaika, maksimi kaksi viikkoa
kurssinjohtajan omakätinen allekirjoitus.

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyskoulutuksen suorittamisesta on annettava aina kirjallinen todistus kurssin suorittaneelle Liikenteen
turvallisuusviraston vaatimusten mukaisesti.

Korttitietojen luovuttaminen
Työturvallisuuskortin suorittaneista voidaan luovuttaa tietoa itse kortin suorittaneelle ja työnantajille.
Alkusyksystä 2017 kortinhaltijat voivat antaa luvan suoritustietojensa luovuttamisesta myös kolmansille osapuolille, esimerkiksi Valtti-korttijärjestelmälle. Luvan myöntäminen tapahtuu mobiilikorttiapplikaation kautta.

Palautteen antaminen
Työturvallisuuskorttikoulutuksista on mahdollisuus antaa palautetta osoitteella kortti@ttk.fi tai suoraan Työturvallisuuskeskuksen työturvallisuuskortin asiantuntijoille, joiden yhteystiedot löytyvät tyoturvallisuuskortti.fisivulta.
Alkusyksystä 2017 alkaen palautetta kouluttaja- ja kurssikohtaisesti kerätään myös kurssilaisen ladatessa itselleen mobiilikortin.
Tietoa järjestelmästä
Tietoa Työturvallisuuskorttijärjestelmästä, sen kehittämisestä ja ajankohtaisista asioista saat tyoturvallisuuskortti.fi-sivun ja sen tiedotteiden sekä Työturvallisuuskortin Facebook-sivun kautta (facebook.com/tyoturvallisuuskorttikoulutus).
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