
Master of SafetyTM

Askeleen edellä työturvallisuudessa



Master of SafetyTM

Vuosittain syyskuussa alkava Master of Safety™ -koulutusohjelma on suunnattu eri toimialojen työturvallisuuteen  
ja työhyvinvointiin liittyvissä johto- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville, jotka hakevat tietotaidollista lisäarvoa 
ja valmennusta strategisessa johtamisessa, turvallisuusjohtamisessa, työturvallisuuden, -terveyden  
ja -hyvinvoinnin edistämisessä sekä riskienhallinnassa. 

80 opintopisteen laajuinen Master of Safety™ -ohjelma sisältää 21 päivää lähiopetusta, kirjallisia töitä, case-
esimerkkejä ja -työskentelyä sekä etäopiskelua. Ohjelmaan osallistuminen ja sen suorittaminen edellyttää 
hakijalta aikaisempaa alan koulutustaustaa sekä työkokemusta (=AHOT-osa). Nämä arvioidaan yliopiston 
hyväksymien asiantuntijoiden toimesta ennen ohjelmaan hyväksymistä.

Master of Safety™ -ohjelman kehittämisessä ovat olleet aktiivisesti mukana Finnsafe ry, Oulun yliopiston 
teknillisen tiedekunnan tuotantotalouden yksikkö sekä työhyvinvointi ja tuottavuus -tutkimustiimi.

TYÖORGANISAATIO SYSTEEMINÄ  
JA SOSIAALISENÄ JÄRJESTELMÄNÄ

TYÖHYVINVOINTI JA  
TYÖKYKYJOHTAMINEN

TURVALLISUUSJOHTAMINEN  
JA ESIMIESTYÖ

•  Kaksi seminaaripäivää syyskuussa
•  Oppimistehtävä
•  Laajuus 3 op

•  Kolme seminaaripäivää marraskuussa 
•  Oppimistehtävä
•  Laajuus 4 op

•  Kolme seminaaripäivää lokakuussa 
•  Oppimistehtävä
•  Laajuus 4 op



TURVALLISUUSRISKIEN  
HALLINTA

•  Kolme seminaaripäivää joulukuussa
•  Oppimistehtävä
•  Laajuus 4 op

•  Yhteensä viisi seminaaripäivää  
   helmi-maaliskuussa
•  Oppimistehtävä
•  Laajuus 6 op

VASTUULLINEN JOHTAMINEN  
JA JOHTAJANA KEHITTYMINEN

UUDISTAVA JOHTAJUUS 
ORGANISAATIOSSA

•  Yhteensä viisi seminaaripäivää 
   maalis-huhtikuussa
•  Oppimistehtävä
•  Laajuus 6 op

OHJELMAN RAKENNE

1.  Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, AHOT-osa 50 op
2.  Turvallisuusjohtamisen moduulin kurssit yhteensä 15 op
3.  Executive Education -koulutusosa, johtamisen kurssit yhteensä 12 op
4.  Turvallisuusjohtamisen online-oppimispaketti 3 op

HAKEUTUMINEN OHJELMAAN

Koulutukseen voi hakea osoitteessa www.mai.fi/koulutus. Hakijan tulee täyttää myös AHOT-hakemus, joilla 
hän osoittaa aiemman pätevöitymisensä ja koulutuksensa turvallisuusalalla. Hyväksymisestä Master of Safety™ 
-ohjelmaan ilmoitetaan osallistujalle sähköpostitse ennen 1. seminaaria. 

HINTA

Master of Safety™ -ohjelman hinta on 9 000 euroa (+ alv 24 %). Turvallisuusjohtamisen moduuli on mahdollista 
suorittaa erikseen hintaan 4 600 euroa ja jatkaa myöhemmin Master of Safety™ -ohjelmaan. Jatkamisen 
tapahtuessa välittömästi koko hinta hyvitetään Master of Safety™ -ohjelman hinnasta. Molemmista ohjelmista  
on mahdollista jatkaa edelleen EMBA in Safety Management -ohjelmaan.
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Arto Reiman, TkT, tutkijatohtori, Oulun yliopisto
Juhani Tarkkonen, FT, johtava konsultti, Innosafe
Riitta Viitala, KTT, professori, Vaasan yliopisto
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