
                                                                                                           
 

 

Laaja-alaiseen kehittämistyöhön teollisuustoimialojen kesken verkostoseminaari  

11.11.2020 Helsinki 

 

Työsuojelurahasto järjestää kutsuseminaarin teollisuustoimialojen ja näiden alihankkijayritysten 

tuotannosta, työhyvinvoinnista, työturvallisuudesta, työsuojelusta sekä henkilöstötuottavuudesta 

vastaaville toimihenkilöille ja esimiehille.  

Finnsafe r.y. on mukana seminaarin järjestelyissä ja tarjoaa jäsenilleen ja heidän edustamilleen yrityksille 

mahdollisuuden tulla mukaan innovatiiviseen ja uudenlaiseen seminaariin.  

Verkostoseminaarin taustaa ja tavoite 

Työelämän tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat usein kapea-alaisia ja tarkasti rajattuja jonkin yksittäisen 

osion kehittämiseen tai ongelman ratkaisuun. Eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöiden palvelut ja 

kehittämistuki rajaavat myös kehittämistyötä selkeästi. Laaja-alainen kehittämistyö perustuu 

työturvallisuuden, työhyvinvoinnin, henkilöstötuottavuuden kehittämiseen kokonaisuutena. Kehitystyöhön 

liitetään myös vakuutusten optimointi. Vaikka toimialat ovat täysin erilaisia, kaikilta löytyy kuitenkin 

yhteneviä, erityisesti henkilöstöön, työn sujumiseen sekä alihankintayhteistyöhön liittyviä haasteita. 

Verkostoseminaarin tavoitteena on käynnistää useita, rinnakkaisia kehittämishankkeita teollisuuden 

toimialojen henkilöstötuottavuuden ja työelämän laaja-alaiseksi kehittämiseksi. 

Toteutusmalli 

Työpajamuotoisena toteutettavan seminaarin pääaiheina ovat:  

• Henkilöstötuottavuus ja tiedolla johtaminen  

• Terveyden ja työkyvyn edistäminen 

• Työturvallisuus, yhteistyö ja vakuuttaminen 

Työpajojen kautta saamme hyödynnettyä osallistujien erityisosaamista ja eri toimialojen yritysten hyvät 

käytännöt tulevat myös esille. Työpajojen tulokset kootaan, minkä jälkeen suunnitellaan toisiaan tukevien 

hankkeiden sisältö ja hankekumppaneiden rooli.  Ennen seminaaria osallistujille lähetetään esitietokysely, 

jossa jokainen osallistuja voi kertoa organisaationsa rakenteen lisäksi yrityskohtaisista kehittämishaasteista. 

Näin jokainen osallistuja voi vaikuttaa seminaarin sisältöön ja toteutukseen. 

Seminaaripaikkana Helsinki 

Kutsuseminaarin tapahtumapaikkana on historiallinen Glo Hotel Art Helsingin keskustassa Lönnrotin-

kadulla. Majoitusvaraukset jokainen osallistuja tekee itsenäisesti. Yllä olevasta linkistä voit varata 

majoituksen hotellista. Huomaa kuitenkin, että seminaarilla ei ole majoituskiintiötä, joten kannattaa toimia 

nopeasti. 

 

https://www.glohotels.fi/hotellit/glo-art


                                                                                                           
 

Ilmoittautuminen 

Seminaari rajataan teollisuustoimialojen ja aliurakoitsijayritysten henkilöstöön. HR-, työturvallisuus-, 

työsuojelu- ja kehitysorganisaatioiden lisäksi toivotaan mukaan myös tuotannon esimiehiä ja -johtoa.  

Ilmoittautua voi joko Finnsafen kautta tai seminaarin koordinaattorille suoraan. 

Ilmoittaudu pian, kutsuseminaarin osallistujamäärä on rajoitettu enintään 30 osallistujaan. 

 

Kustannukset 

Seminaari on osallistujille maksuton 

 

Seminaariohjelma 

Seminaarin ohjelma avautuu tästä linkistä.  

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 

 

Tapani Tohka    Tiina Lius 

Koordinaattori   Puheenjohtaja 

BPM-Palvelut Oy   Finnsafe r.y. 

+358415251726    +358 9 507 1410 

tapani.tohka@bpmpalvelut.fi                                                    toimisto@finnsafe.net   

 

 

 

”Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa työoloja sekä 

työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Lisäksi rahasto rahoittaa 

Työturvallisuuskeskuksen toimintaa.” 

 

https://laatupolku.fi/treenit/wp-content/uploads/sites/29/2020/06/TSR-Seminaari-ohjelma.pdf
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