Master of Safety

TM

Askeleen edellä työturvallisuudessa

Master of Safety™
Excellence in Occupational Safety
Syksyllä 2019 alkava, uudistettu Master of Safety™ koulutusohjelma on suunnattu eri
toimialojen työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä johto-, päällikkö- tai
vaativissa asiantuntijatehtävissä työskenteleville, jotka hakevat tietotaidollista lisäarvoa
ja valmennusta strategisessa johtamisessa, turvallisuusjohtamisessa, työturvallisuuden,
-terveyden ja -hyvinvoinnin edistämisessä sekä riskienhallinnassa.
Ohjelman viitekehyksenä on yhdistetty laatukokonaisuuden johtamismalli (IMS) sekä
Corporate Social Responsibility -laatujärjestelmä (ISO 26000). Ohjelma täydentää
mm. Turvallisuustutkintoa (TUT) ja Ylempää turvallisuustutkintoa (YTU).
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 Työsuojelu-päälliköt ry. (Finnsafe Institute, joka myös omistaa ko. tuotemerkin) ja Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan työtieteen yksikkö sekä työhyvinvointi ja tuottavuus
-tutkimustiimi.

OHJELMAN RAKENNE
1. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT-osa, 50 op.)
2. Turvallisuusjohtamisen moduulin lähiopetusjaksot (15 op.):
• Työorganisaatio ysteeminä ja sosiaalisena järjestelmänä		
19. - 20.9.2019
• Turvallisuusjohtaminen ja esimiestyö				
9. - 11.10.2019
• Työhyvinvointi ja työkykyjohtaminen				
6. - 8.11.2019
• Turvallisuusriskien hallinta					2. - 4.12.2019
3. Executive Education -koulutusosa (15 op.):
• Vastuullinen johtaminen ja johtajana kehittyminen, 6 op
• Uudistava johtajuus organisaatiossa, 6 op			
• Turvallisuusjohtamisen online-oppimispaketti, 3 op		

helmi-maaliskuu 2020
maalis-huhtikuu 2020
toukokuu 2020

Seminaareissa on pakollinen läsnäolo. Kuhunkin seminaariin liittyy oppimistehtävä, jonka aihe määräytyy
seminaarin aihepiirin kannalta merkityksellisten teemojen mukaisesti.

HAKEUTUMINEN OHJELMAAN
Ilmoittautumislomake löytyy osoitteesta: www.mai.fi kohdasta ”Koulutus”. Ohjelman hakuaika päättyy
9.9.2019. Ilmoittautumisen yhteydessä hakija täyttää myös AHOT-hakemuksen, 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 9.000,00 € (+ alv 24 %).
Osallistuja voi myös suorittaa ensin ohjelmaan sisältyvän turvallisuusjohtamisen moduulin hintaan 4.600,00 €
ja jatkaa Master of Safety™ -ohjelmassa myöhemmin (AHOT-osan hyväksymisen jälkeen). Jatkamisen
tapahtuessa välittömästi, hyvitetään koko erikoistumisohjelman hinta Master of Safety™ -ohjelman hinnassa.
Myöhemmin hyvitetään 50 % erikoistumisohjelman maksetusta hinnasta.
Molemmista ohjelmista on mahdollista jatkaa EMBA in Safety Management -ohjelmaan.

Master of Safety™
-ohjelman asiantuntijaryhmä
Marita Hyttinen, FT, johtava asiantuntija, EcoOnline
Jouni Kivistö-Rahnasto, Professori,Tampereen teknillinen yliopisto
Arto Reiman,TkT, tutkijatohtori, Oulun yliopisto
Antti Leino,TkL, varapuheenjohtaja,Työsuojelupäälliköt ry.
Juhani Tarkkonen, FT, johtava konsultti, Innosafe
Riitta Viitala, KTT, professori,Vaasan yliopisto
Anne Keränen, KTT, projektitutkija, Oulu Business School

Lisätietoja
Antti Kauppila, ohjelmajohtaja
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
puh. 0294 487 355
s-posti: antti.kauppila@oulu.fi
www.mai.fi

