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Arbetarskyddets grunder inom sjöfartsbranschen 
30.10–1.11.2018 Mariehamn, Hotell Arkipelag 
 
 
Målgrupp 
Arbetarskyddspersonal, förmän och övrig 
personal 
 
Målsättningar 
Kursens mål är att stödja arbetarskyddets 
samarbetspersonal genom att ge grund- 
läggande kunskap om arbetarskydds- 
lagstiftningen, arbetarskyddets samarbete 
och rekommendationer gällande 
arbetssäkerheten. 
 
Kursledare 
Hanna Pratsch, sakkunnig, 
Arbetarskyddscentralen 
 
Pris och rabatter 
370,00 € + moms 24 %,  
tillsammans 458,80 € 
Arbetsgivare med färre än 50 anställda får  
20 procents rabatt på priset. I avgiften ingår 
utbildning, kursmaterial och måltider enligt 
programmet. Avgiften faktureras efter 
kursen. 
 
Inkvartering 
En rumskvot finns reserverad på Hotell 
Arkipelag. Deltagarna bokar och betalar 
själva sin logi. 
• enkelrum 112,00 €/dygn 

dubbelrum 142,00 €/dygn 
• kontaktuppgifter: info@hotellarkipelag.ax, 

tel. 018 240 20 
• bokningarna skall göras senast 1.10 
• vid bokning nämn bokningskod 
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Anmälan senast 30.9 
• Gå till Arbetarskyddscentralens 

utbildningskalender och klicka den kurs  
som du vill anmäla dig till. 

• När din anmälan har kommit in får du ett 
automatiskt bekräftelsemail. 

• En kursbekräftelse skickas cirka två 
veckor innan kursen börjar. 

 
Annulleringsvillkor 
Anmälan är bindande. Om deltagandet i 
utbildningen annulleras senare än 14 dagar 
innan utbildningen börjar, debiteras 50 % av 
deltagaravgiften. Sker annulleringen senare 
än 7 dagar innan utbildningen börjar, 
debiteras hela utbildningsavgiften. Om man 
uteblir utan att anmäla om det på förhand, 
faktureras hela avgiften. Vid förhinder kan 
deltagaren bytas ut kostnadsfritt. 
 
Kursplats 
Hotell Arkipelag 
• Strandgatan 35, 22100 Mariehamn 
• info@hotellarkipelag.aland.fi  
• tel. 018 24 386 
• www.hotellarkipelag.com  
 
Tilläggsuppgifter 
Kursinnehåll: kursledare Hanna Pratsch 
• tel. 050 544 4889, hanna.pratsch@ttk.fi  
Praktiska arrangemang: utbildningsassistent  
Anitta Eskola-Tapiovaara 
• tel. 050 9110 153,  

anitta.eskola-tapiovaara@ttk.fi 
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PROGRAM 
 
 
Tisdag 30.10 
 
08.30– Morgonkaffe 
09.00– Utbildning 
12.00– Lunch 
13.00– Utbildning 
14.15– Kaffe 
14.30– Utbildning 
16.30 Kursdagen avslutas 
 
Kursen öppnas 
• presentation av kursen och deltagarna 
• praktiska arrangemang 
 
Arbetarskyddets förverkligande 
• arbetarskyddslagen  
• arbetsgivarens ansvar och arbetsgivarens 

skyldigheter 
• verksamhetsprogram för arbetarskyddet 
  
Arbetarskyddssamarbetet på 
arbetsplatsen 
• ärenden som behandlas i arbetar- 

skyddssamarbetet  
• samarbetsorganisationens uppgifter  

och sakkunskap 
 
Arbetarskyddet inom sjöfarten 
 
Gemensamma arbetsplatser och speciella 
situationer 
 
Onsdag 31.10 
 
08.00– Morgonkaffe 
08.30– Utbildning 
11.30– Lunch 
12.30– Utbildning 
14.00– Kaffe 
14.30– Utbildning 
16.30 Kursdagen avslutas 
 
Utredning och bedömning av risker  
i arbetet 
• olycksfallsrisker, ordning och städning 
• fysikaliska, kemiska och biologiska 

faktorer 
• arbetsolycksfall och hur de utreds 
• säkerhetsiakttagelser  
 
Sjöfolkets hälsoundersökningar för 
att trygga sjö- och arbetssäkerheten 
 

Torsdag 1.11 
 
08.00– Morgonkaffe 
08.30– Utbildning 
11.30– Lunch 
12.30– Utbildning 
14.00– Kaffe 
14.15– Utbildning 
15.30 Kursen avslutas 
 
Företagshälsovården och stöd för 
arbetsförmågan 
• samarbete för arbetshälsa 
• tidigt stöd 
• rusmedel på arbetsplatsen 
 
Arbetets fysiska och psykosociala 
belastningsfaktorer 
 
Inskolning i arbetet 
 
Utdelning av kursintyg 
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Arbetarskyddscentralen 
 
Vi stöder och inspirerar 
• ledningen och personalen till att tillsammans skapa ett bättre arbete 
• arbetarskydds- och förtroendepersonalen till att utveckla sin arbetsplats 
• cheferna att förstå sitt ansvar och arbetsgemenskapens betydelse då det gäller att förbättra 

välbefinnandet och produktiviteten. 
 
Vi erbjuder utbildning och information för att utveckla arbetsgemenskaperna. 
 
Vi förutser de kommande utmaningarna och beaktar förändringarna i arbetslivet och 
arbetsgemenskapernas behov. 
 
Med våra praktiska tjänster som vi utvecklar och producerar tillsammans med våra kunder vill vi 
underlätta deras vardag.  
 
I våra nätverk och i samarbete med experter från olika branscher skapar vi förutsättningar för 
välbefinnande i arbetet, produktivitet och samarbete. 
 
Vår målsättning är att förbättra välbefinnandet och produktiviteten genom att främja säkerhet 
och hälsa, samarbete och gott förmansarbete. 
 
Bättre arbete – Arbetet löper och vi mår bra! 
 
Tilläggsinformation: www.ttk.fi  
 

http://www.ttk.fi/

