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Turvallisuus hallintaan -oppimisverkoston seminaari ja
webinaari
Aika
Paikka

torstai 11.5.2016 klo 12-16.00
Kuntatalo, Toinen Linja 14, 00530 Helsinki

Ohjelma
11.40

Ilmoittautuminen

12.00

Seminaarin avaus
Seminaarin puheenjohtaja Taija Hämäläinen, KT Kuntatyönantajat

12.10

Turvallisuusjohtamisen perusasiat
- mitä se on?
- mitä tietoja – mistä tietoja
o on olemassa, karttuu jatkuvasti
o tarvitaan
o miten tietoja analysoidaan -> tulokset -> johtopäätökset
o miten tiedolla johdetaan?
Erikoistutkija Marinka Lanne, VTT

12.50

Keskustelu

13.10

Mistä työturvallisuus työpaikalla syntyy tai vaarantuu?
- työn hallinta
- inhimillisen toiminnan hallinta
o mitä merkitystä näillä on päivittäiseen työn tekemiseen
o turvallisuuden vaje = jäävuoriteoria eli vain isot asiat näkyvät – pienet
esiin
Erikoistutkija Virpi Kalakoski, Työterveyslaitos

14.00

Kahvitauko

14.20

Mistä työturvallisuus työpaikalla syntyy tai vaarantuu?
- kuormittumisen hallinta - mitä merkitystä tällä on päivittäisen työn tekemiseen
Erityistutkija, Anna-Maria Teperi, Työterveyslaitos

15.00

Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä
- Riihimäen kaupunki hallitsee työturvallisuutta näin
Työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja työsuojeluvaltuutettu Kari Masalin,
Riihimäen kaupunki

16.00

Kun näin on, niin… kuinka eteenpäin?
Tilaisuuden päätös

Seminaaria voi seurata webinaarissa internetin kautta klo 12.00–16.00.
Webinaariin ilmoittaudutaan erikseen.

Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -oppimisverkoston seminaari
Työsuojelun ajankohtaisseminaari -iltapäivän aikana keskitymme kunta-alan työpaikkojen
toiminnan kannalta keskeisiin aiheisiin:
 turvallisuusjohtamisen perusasioihin
 toimintoihin, joista turvallisuus muodostuu tai vaarantuu.
Turvallisuus hallintaan oppimisverkoston toimintavuosi 2016 on hyvässä vauhdissa.
On aika keskittyä käytännön toimiin turvallisuuden hallinnan varmistamiseksi työpaikoilla.
Päivittäinen johdettu työskentely perustuu aiemmin syntyneeseen runsaaseen tietoon ja
tietämykseen, joka täydentyy ja lisääntyy kaiken aikaa itse kunkin työntekijän työskennellessä
päivittäisissä tehtävissään hallitulla ja ammattimaisella työotteellaan.
Työssä karttuneen tietouden lisäksi Työturvallisuuskeskus on laatinut työpaikkojen käyttöön
aineistoa, jossa käsitellään käytännönläheisesti turvallisuuden hallintaan liittyviä asioita
julkisten palvelujen, erityisesti kunta-alan näkökulmasta. Tällaista aineistoa voidaan käyttää
hyväksi työpaikoilla tehtävän turvallisuustyön kehittämisessä.
Hyödynnä turvallisuuslehtisiä ja muuta aineistoa. Löydät tuoreen ja monipuolisen näkökulman
työpaikan turvallisuuden johtamiseen ja kehittämiseen mm. Kunnat turvallisiksi -lehtisistä.
Lue lisää: http://www.ttk.fi/toimialat/kuntaala_ja_seurakunnat/turvallisuus_hallintaan_kuntatyossa_-hanke.
Voit tilata lehtisiä myös painettuina TTK:n julkaisumyynnistä
(ks. http://www.ttk.fi/julkaisut/julkaisuhaku, hae: Kunnat turvallisiksi, 2 euroa/kpl ja
20 kpl tilaus – 1 euro/kpl).
Yhteistyöllä ja käytännön tarpeisiin pohjautuvalla toiminnalla voimme edistää Turvallisuus
hallintaan -oppimisverkoston alkuperäisiä päämääriä – turvallisuuden hallinnan juuritekijöitä –
terveyden ja turvallisuuden edistämistä – työtapaturmien ja ammattitautien määrän laskua
niin kunta-alan kuin seurakuntienkin työpaikoilla.

Kohderyhmä
Kuntien ja kuntayhtymien sekä seurakuntien
 työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin
asiantuntijat
 työsuojelupäälliköt, työsuojeluvaltuutetut
 esimiehet
 muut asiasta kiinnostuneet

Ilmoittautuminen webinaariin
viimeistään 4.5.2016
 http://ttk.etapahtuma.fi
palvelutunnus: ID4810

Tavoite
Ennakoivan turvallisuuden hallinnan,
työturvallisuus- ja työhyvinvointiajattelun
ja -toiminnan virittäminen päivittäiseen
työtoimintaan ja jokaiselle työpaikalla
työskentelevälle.

Tilaisuus on maksuton.

Tilaisuuden vetäjä
Asiantuntija Timo Suurnäkki,
Työturvallisuuskeskus TTK

Koulutuspaikka
 Kuntatalo, hallituksen
kokoushuone: B 3.8.
 Toinen Linja 14, 00530 Helsinki

Ilmoittautuminen seminaariin
viimeistään 4.5.2016
 http://ttk.etapahtuma.fi
palvelutunnus: ID4811
Tilaisuuteen otetaan läsnäolijaksi 60
osanottajaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Osanottovahvistus lähetetään noin viikkoa
ennen tilaisuutta.

Ohjeet webinaariin osallistumista varten
lähetetään etukäteen sähköpostitse.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksesta
tulee ilmoittaa etukäteen, jotta jonossa
olevat voivat osallistua tilaisuuteen.

Lisätietoja
Seminaaripäivän sisältö
 asiantuntija Timo Suurnäkki
 p. 0400 706 193
Seminaarijärjestelyt
 Kirsi Kataja, p. 09 6162 6240
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ttk.fi
29.3.2016, H24308

Työturvallisuuskeskus, p. (09) 616 261, www.ttk.fi

Työturvallisuuskeskus TTK – Parempi työ
Tuemme ja innostamme
 johtoa ja henkilöstöä yhdessä rakentamaan parempaa työtä
 työsuojelu- ja luottamushenkilöstöä työpaikkansa kehittämisessä
 esimiehiä ymmärtämään vastuunsa ja työyhteisön merkityksen työhyvinvoinnin ja
tuottavuuden parantamisessa.
Tarjoamme työyhteisöjen kehittämiseen tietoa ja osaamista kouluttamalla ja tiedottamalla.
Ennakoimme tulevaisuuden haasteita ja huomioimme työelämän muutokset sekä
työyhteisöjen tarpeet.
Käytännönläheisillä palveluillamme pyrimme aidosti helpottamaan asiakkaidemme arkea,
ja kehitämme ja tuotamme niitä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
Luomme työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja yhteistyön valmiuksia ja toimintatapoja
verkostoissa ja yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa.
Tavoitteemme on parantaa työhyvinvointia ja tuottavuutta edistämällä turvallisuutta,
terveellisyyttä, yhteistyötä ja hyvää esimiestyötä.
Parempi työ - Työ sujuu, voidaan hyvin!
Lisätietoja: www.ttk.fi
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