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FINNSAFE RY 50-VUOTIS-
JUHLAKOULUTUSPÄIVÄT

25.–26.11.2020, Tampere

TYÖTURVALLISUUS
TYÖELÄMÄN LAATU
HYVÄN PALAUTUMISEN 
AAKKOSET

NOLLA TAPATURMAA
TYÖHYVINVOINNIN 
TUKEMINEN 

Yhteenvetohuipennus Finnsafe ry:n 50-vuotis-
juhlakoulutuspäiville Anna Perhon tyyliin – 
kuulija poistuu tilaisuudesta inspiroituneessa ja 
positiivisiin muutoksiin kurottavassa tilassa.
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50-vuotisjuhla-
koulutuspäivät
25.–26.11.2020
Scandic Rosendahl, Tampere
Hyvä Finnsafen jäsen, tervetuloa Tampereelle koulutuspäiville, jonka yhteydessä 
järjestetään 50-vuotisjuhlavastaanotto illallisella, kutsuvierastilaisuus sekä 
työturvallisuusalan näyttely. Terveisin, Finnsafe ry:n hallituksen puolesta 
puheenjohtaja Tiina Lius

Koulutuspäiville voivat osallistua yhdistyksen jäsenet ja 
jäseninä voivat olla työnantajan nimeämät työsuojelu- ja 
turvallisuusasiantuntijat ja -päälliköt. Jos et ole jäsen,  
voit liittyä Finnsafe ry:n jäseneksi.

Ohjelman mukaisen koulutuksen hinta on 
Lyömätön Early bird -hinta 500 € (1.5. –30.6.2020) 
Hyödynnä hintaporras 550 € (1.7.–31.8.2020) 
Normaali hinta 650 € (1.9.-30.10.2020) 
Huom! Ilmainen peruutus mahdollista 23.9.2020 saakka. 
Yhdistys ei ole arvonlisäverovelvollinen ja hinta ei sisällä 
majoitusta. Muutokset ohjelmaan pidätetään. 

Juhlien ja koulutuksen järjestäjä ei vastaa osallistujien majoituksesta. Osallistujat varaavat ja 
maksavat majoituksensa itse. Majoituskiintiön sopimushinta Scandic Rosendahlissa:
Standard yhden hengen huone 117€/vrk ja kahden hengen huone 137€/vrk. Huoneet 
varataan hotellin nettisivuilta www.scandichotels.fi tai puhelimitse hotellista puh. 0200 81800 
varaustunnus BFIN241120. Huoneet ovat varattavissa 10.11.2020 mennessä tai hotellin 
varaustilanteen mukaan. Huoneiden saatavuutta ei voida taata, varaa majoitus ajoissa!

Ilmoittautumiset: www.finnsafe.net (ilmoittautuminen), 
koulutustunnus 25SCANRO. Ilmoittaudu mukaan viimeistään: 
30.6. (Early bird), 31.8. (hintaporras) ja viimeinen ilmoittautumis-
päivä 30.10. mennessä. 

Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla osallistumisvahvistus ja 
lasku laskutustiedoilla.

Osallistumisen ja huonevarauksen maksuton peruutuspäivä on 
23.9.2020 saakka. ja tämän jälkeen tapahtuneista peruutuksista 
veloitetaan hotellin peruutusehtojen mukaiset kulut.   

Ilmoittaudu heti, 
paikkoja rajoitetusti! 

https://finnsafe.net/fi/liity-jaseneksi/
https://www.scandichotels.fi/
https://finnsafe.net/fi/ilmoittautuminen/


”Työhyvinvointia analysoidaan yleisesti 
väärin, sillä keskiarvolaskenta pimittää 
henkilöstökehittämisen potentiaalia.”

”Työn psykososiaalinen ylikuormitus  
sairastuttaa psyykkisesti ja fyysisesti  
– piittaamattomuus voi viedä työnantajan 
oikeuteen”

“You will become a Jack of all trades but 
master of none”

Loppuhuipennuksena Anna vastaa kysymyk-
siin: Mitä ovat hyvinvoinnin kansalaistaidot? 
Miten työhyvinvointia voidaan parantaa 
ratkaisukeskeisestä näkökulmasta?

Puhujia

Marko Kesti on Lapin yliopiston tutkimusjohtaja hen-
kilöstötuottavuuden tutkimusohjelmassa. Hänellä on pitkä 
kokemus kansainvälisestä teollisuudesta ennen tutki-
jan uraa. Missiona on nostaa tiedolla johtamisen tasoa 
HR-johtamisessa ja -analytiikassa.

Uusi työelämän laadun mittausmenetelmä antaa luotetta-
vamman tiedon työhyvinvoinnista tuotantotekijänä. Lapin 
yliopistossa kehitetty teoria on kansainvälisen tiedeyhteisön 
hyväksymä. Eräs toimittaja kiteytti asian näin “Jos tämä 
olisi keksitty Harwardissa, niin koko maailma tietäisi tästä”.

Paul Basson tuo kansainvälistä väriä yhdistyksen 50-vuotis-
juhlakoulutuspäiville ja juhlaan. Hän on ollut yhdistyk-
semme jäsen vuodesta 2012 ja hänellä on lähes 50 
vuoden kokemus työturvallisuusasioista ja resilienssistä.

“Onko jokapaikan höylä” vahvuus ja tarvitaanko lisäksi 
muuta, jotta voi toimia menestyksekkäästi työsuojelupääl-
likkönä tai muistaa turvallisuusasiantuntijatehtävissä?

Paul kertoo meille, mitä yllä oleva kommentti tarkoittaa, 
jonka hän kuuli uransa alussa. Kuulemme myös, mitkä ovat 
olleet hänen uransa merkittävät käänneköhdat matkalla 
kohti korkeasti arvostettua ammattillisuutta.

Työsuojeluviranomaisen valvontahavainnon mukaan työssä 
kuormittumiseen ei työpaikoilla osata puuttua työturvalli-
suuslain edellyttämällä tavalla. Näin kertoo Merja Kar-
jalainen, Jaksamisen rajat. Psykososiaalinen kuormitus, 
työuupumus ja työsuojelu -kirjan kirjoittaja ja Työ Terveys 
Turvallisuus -lehden entinen päätoimittaja.

Mitä työnantajan ja työsuojelupäällikön tulisi tietää, jotta 
työturvallisuuslain tarkoittamaan liialliseen kuormitukseen 
osattaisiin puuttua oikealla tavalla?

Anna Perho on toimittaja ja ratkaisukeskeinen valmentaja. 
Hän on työskennellyt media-alan yrittäjänä yli 20 vuoden 
ajan. Hänet tunnetaan kolumnistina, radiojuontajana sekä 
tv-esiintyjänä.

Anna on kouluttautunut Lyhytterapiainstituutissa ratkai-
sukeskeiseksi valmentajaksi ja hän soveltaa ratkaisuke-
skeistä psykologiaa erityisesti työhyvinvointia ja ajanhal-
lintaa käsittelevissä puheissaan.

Marko  
Kesti

Paul  
Basson

Merja  
Karjalainen

Anna  
Perho

Finnsafe ry:n 50-vuotisjuhlakoulutuspäivien keskiössä on työ-
hyvinvointi – sitä käsitellään laaja-alaisesti eri näkökulmista.



Quentic Finland Oy
Quentic kehittää EHS-ohjelmistoratkaisuja, joiden yksinkertainen käytet-
tävyys, turvallisuus ja soveltuvuus vaihtuviin tarpeisiin on vakuuttanut jo 
yli 750 asiakasyritystä.
www.quentic.fi

Cederroth Ensiaputuotteet
Tarjoamme tuotteita ja ratkaisuja kaikkien toimialojen riskien mukaisiin 
tarpeisiin ja kehitämme ratkaisuja, joiden avulla jokainen voi antaa ensi-
apua ilman aikaisempaa erityisosaamista.
www.cederroth.com/fi

Gold 50 Years Sponsorit

EcoOnline
EcoOnline on IT-yritys, joka tarjoaa ohjelmistoja työ- ja kemikaaliturvalli-
suuden hallintaan. Palvelutarjontamme kattaa lisäksi koulutus- ja asian-
tuntijapalvelut sekä verkko-oppimisen ratkaisut.
www.ecoonline.fi

Ejendals Suomi Oy
Valmistamme JALAS työ- ja turvajalkineita yli 100 vuoden kokemuksella. 
Valikoimastamme löydät myös laadukkaat TEGERA-työkäsineet. Tavoit-
teenamme on nolla tapaturmaa käsille ja jaloille.
www.ejendals.com/fi

Sievin Jalkine Oy
Sievi on Pohjois-Euroopan suurin jalkinevalmis taja. Sievi-merkki kertoo 
parempien jalkineiden kehittämisestä, käyttömukavuudesta sekä 
uusimman teknologian sekä parhaiden materiaalien soveltamisesta.
www.sievi.com/fi/

https://www.quentic.fi/
https://www.cederroth.com/fi/
https://www.ecoonline.fi/
https://www.ejendals.com/fi
https://www.sievi.com/fi/


08.30–09.00  Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00–09.15 Koulutuspäivien avaus – Finnsafe 50 v jaksaa hyvin, jos tullaan 
tutuiksi, puheenjohtaja Tiina Lius, Finnsafe ry 

Teema I  Hyvinvointi ja turvallisuus

09.15–09.55 Työhyvinvoinnin kehityskaari 
Jaana Aho, riskianalyytikko, If

 Työhyvinvointia tukevat hankkeet 
Kenneth Johansson, toimitusjohtaja, Työsuojelurahasto 

09.55–10.40 Nolla tapaturmaa – miten me sen teimme 
 Mikko Tammihovi, aluejohtaja, Telinekataja Oy

10.40–11.30 Tutustutaan näyttelyyn 

11.30–12.15 Lounas

Teema II  Työyhteisön hyvinvoinnin tukeminen 2020-luvulla

12.15–12.45 Tärkeimmät teknologiatrendit työhyvinvoinnissa ja  
-turvallisuudessa

 Timo Kronlöf, Head of Business Development, Nordics Quentic 
Group, Quentic Finland Oy

 Tauko (taukojumppa)

13.00–13.45 Työelämän laatu – miten sitä ja työhyvinvointia mitataan?
 Marko Kesti, tutkimusjohtaja, Lapin yliopisto

13.45–15.00 Tutustutaan näyttelyyn ja kahvitauko

15.00–16.00 Työsuojeluammattilaisen työnkuva 2020-luvulla
 Marita Hyttinen, johtava asiantuntija, EcoOnline Oy

16.00–16.30  Kehittyminen asiantuntijana 50:50 
Mika Liuhamo, tuotepäällikkö, Työterveyslaitos
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Keskiviikko 25.11.



16.30–17.15 Tutustutaan näyttelyyn  
Majoittuminen

18.00 Verkostoidutaan ja virkistytään näyttelytilassa  
Finnsafe ry 50-vuotisjuhlajulkaisun julkistaminen

20.00  Ohjelmallinen 50-vuotisjuhla ja juhlaillallinen 

08.15–09.00 Yhdistyksen vaalikokous (erillinen neuvotteluhuone)

Teema III  Työhyvinvointi – huolehtimisvelvollisuus 24/7,  
pitäisikö katsoa peiliin

09.00–10.15 Väsymys tapaturmatekijänä?  
 Työpaikkaesimerkki: Sari Vainikkala, työhyvinvointijohtaja ja  

Eija Kupi, työturvallisuuspäällikkö, ISS Palvelut Oy 

 Väsymys, kiire ja työmatka 
Liikenneturva (luennoitsija vahvistetaan myöhemmin) 

10.15–11.00 Hyvän palautumisen aakkoset 
 Pirkko Hakkarainen, verkkopalvelupäällikkö, A-klinikkasäätiö

  Virkistystauko 

11.15–12.00 Työn tuunaaminen – Case: Lidl 
 Sanna Rainio, henkilöstöpäällikkö, Lidl Suomi

12.00–12.45 Oikeudessa tavataan? Työn psykososiaalinen ylikuormitus 
sairastuttaa psyykkisesti ja fyysisesti

 Merja Karjalainen, FM, toimittaja, työyhteisöpedagogi, AMK

12.45–13.30 Lounas 

13.30–15.00 50 v ja yhä jaksaa 
 Anna Perho, ratkaisukeskeinen valmentaja

15.00–15.15 Päivien päätös ja todistusten jako 
 Tiina Lius, puheenjohtaja, Finnsafe ry

Torstai 26.11.

Ohjelma


