Tervetuloa kuulemaan
ajankohtaisia aiheita
työturvallisuudesta!

POHTOn työsuojelun ajankohtaisseminaari

Työsuojelupäivät 2018
4. - 5.10.2018, Oulu

Työsuojelupäivien teemoina ovat
ihmisten toimintamallit erilaisissa tilanteissa,
tapahtuneesta oppiminen ja osaamisen
kehittäminen. 

TERVETULOA TYÖSUOJELUPÄIVILLE!
POHTOn perinteiset Työsuojelupäivät 4. - 5.10.2018
Työsuojelupäivien teemoina tänä vuonna ovat ihmisten toimintamallit erilaisissa tilanteissa,
tapahtuneesta oppiminen ja osaamisen kehittäminen.
Työsuojelupäivät 2018 avaa johtaja Liisa Hakala Sosiaali- ja terveysministeriön Työsuojeluosaston
puheenvuorolla työsuojelun ajankohtaisista aiheista Suomessa ja Euroopassa.
Tapaturmavakuutuskeskuksen esityksessä käsitellään teollisuudessa tapahtuneita tapaturmia sekä
johtopäätöksiä TOT-tutkinnassa olleista tapauksista.
Työturvallisuuskeskus julkaisee Työsuojelupäivillä oppaan Lean Safety -toimintamallista.
Toimintamallissa esitellään keinoja yhdistää turvallisuus kiinteästi Lean-mallin mukaiseen jatkuvaan
parantamiseen ja päivittäiseen työhön. Jokainen seminaarin osallistuja saa oppaan mukaansa
ensimmäisten joukossa!
Onnettomuuksista ja tapaturmista oppimiseen keskitytään Onnettomuustutkintakeskuksen johtavan
tutkijan Ismo Aaltosen sekä muiden viranomaisten johdolla. Pohdimme myös miten voimme
hyödyntää lento-onnettomuuksien tutkinnassa käytettyjä toimintamalleja arkisemmassa ympäristössä.
Harri Gustafsberg kertoo omassa puheenvuorossaan miten ihminen toimii haastavissa tilanteissa ja
myös siitä, miten jokaisen edellytyksiä voidaan kehittää.
Perjantaina teollisuuden puheenvuoroissa esitellään onnistumisia ja haasteita edelliseltä vuodelta
2017 sekä vuodelta 2018.
Työsuojelupäivien päätteeksi kuulemme Tom Pöystin hajatuksia ihmisten välisestä yhteiselosta
työpaikoilla!
Työsuojelupäivät on tarkoitettu yritysten ja julkisten organisaatioiden työsuojelun kehittämisestä
vastaaville henkilöille sekä käytännön toteuttamisesta vastaaville esimiehille ja henkilöstön edustajille
sekä viranomaisille.
Tervetuloa!
Pertti Kortejärvi
Kehittämispäällikkö, turvallisuusasiantuntija
POHTO Oy

Torstai 4.10.

Perjantai 5.10.

08.30

Ilmoittautuminen ja tervetulokahvit

09.00

Seminaaripäivän avauspuheenvuoro

09.00

Työsuojelupäivien avaus
Kehittämispäällikkö Pertti Kortejärvi, POHTO Oy

09.15

09.15

Ajankohtaista työsuojelusta Suomessa
ja Euroopassa
Johtaja Liisa Hakala, Sosiaali- ja terveysministeriö

09.45

Teollisuuden työtapaturmat - tilastoja ja
onnettomuustutkintojen johtopäätöksiä
Työturvallisuusasiantuntija Otto Veijola,
Tapaturmavakuutuskeskus

Teollisuuden ajankohtaisia aiheita ja
hyviä ratkaisuja - yritysten parhaat käytännöt
Agnico-Eagle Finland
Metsä Group Oyj
Outokumpu Tornio Works Oy
Stora Enso Oyj
SSAB Oyj

11.00

Ajatuksia turvallisuuden kehittämisestä
Pertti Kortejärvi

10.15

Jaloittelutauko ja kahvia tarjolla

11.30

10.30

Positiivinen vahvistaminen turvallisuuden
kehittämisessä

Työpaikan avoin ja positiivinen keskustelukulttuuri sekä palautteen antaminen
haastavissa tilanteissa työpaikalla
Tom Pöysti

11.30

Lounas ja majoittuminen

12.30

Seminaarin päätös

12.30

Onnettomuustutkinnan kehittäminen
Johtava tutkija Ismo Aaltonen,
Onnettomuustutkintakeskus

14.00

Kahvitauko Ravintola Ruffissa

14.30

Work Right, Fail Safe; Lean safety -toimintamallin esittely ja Lean Safety Design -oppaan
julkaisu
Pertti Kortejärvi

15.30

Ihmisten toimintamallit vaarallisissa tilanteissa
ja ympäristöissä
Valmentaja Harri Gustafsberg, Rokmind

16.15

Yhteenveto seminaaripäivän annista

Yhteinen ohjelmallinen illallinen
18.0022.00 n. Illan ohjelmassa mukana stand up -koomikko
Joonas Nordman.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lounas

Harri Gustafsberg
Harri Gustafsberg on henkisen ja fyysisen
valmentamisen rautainen ammattilainen.
Hän on aikaisemmin toiminut valmiusyksikkö Karhun kouluttajana ja operatiivisena johtajana.

Tom Pöysti
Näyttelijä Tom Pöysti on paljon positiivista palautetta saanut esiintyjä ja
valmentaja. Tomin mukaan jokaisen tulee
itse löytää motivaatio työhönsä. Virheistä oppimisen avulla voimme saavuttaa
paremman tuloksen. Esityksessään Tom
antaa käytännön eväitä, kuinka jokainen
meistä voi kehittää itseään.
Ismo Aaltonen
Ismo Aaltonen on johtava ilmailuonnettomuuksien tutkija. Hän lähtee asiantuntijatiiminsä kanssa mihin tahansa päin
maailmaa, jos suomalaiselle liikennekoneelle tapahtuu vakava onnettomuus.
”Pahinta on, jos kuvittelee tietävänsä
onnettomuuksista kaiken. Sitten ei olisi
sopiva tähän tehtävään.”

Hinta

Koulutuspaikka

Ilmoittaudu jo nyt! Kun ilmoittaudut 20.6.
mennessä seminaarin hinta on 660 € / hlö
Tämä jälkeen 21.6. lähtien seminaarin hinta on
780 € / hlö.
Hinta sisältää materiaalin ja ohjelmassa
mainitut tarjoilut. Hintaan lisätään alv.
Osallistumismaksu laskutetaan vahvistuksen
yhteydessä.
Seminaarin materiaali on osallistujien käytettävissä sähköisenä. Osallistujat saavat linkin
materiaaliin seminaarin vahvistuksen yhteydessä.

POHTO Oy
Vellamontie 12, 90510 OULU

Peruutusehdot
Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään viikkoa
ennen kurssiaikaa, palautetaan hinnasta 50 %.
Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ei
maksua palauteta. Paikan voi tarvittaessa
luovuttaa toiselle henkilölle.

www.pohto.fi

Ilmoittautuminen
Edullinen hinta - ilmoittaudu 20.6.2018
mennessä. Ilmoittautua voit seminaarin nettisivuilta, asiakaspalvelu@pohto.fi tai
puh. 010 8434 600.

Lisätietoja
Kehittämispäällikkö Pertti Kortejärvi,
puh. 050 5676 522 tai pertti.kortejarvi@pohto.fi

Majoitus
Yöpyminen POHTOn Kortteeri-hotellissa
Majoituksen voit varata ilmoittautuessasi nettisivuillamme tai sähköpostilla luotsi@pohto.fi ja
puhelimella numerosta 010 8434 500.
Hinnat sisältävät aamiaisen
2 hh 98 € / hlö / vrk (sis. alv:n)
1 hh 84,50 € / hlö / vrk (sis. alv:n)
Yhteystiedot: Kortteeri-hotelli, Vellamontie 12,
90510 Oulu (Hietasaari).
Majoitusvarauksen muutoksista ja peruutuksista
tulee ilmoittaa Kortteeri-hotelliin mielellään vuorokausi ennen saapumistasi klo 16.00 mennessä.
Peruuttamatta jätetyistä varauksista veloitamme
yhden vuorokauden 1-hh huonehinnan.
Lisätietoja löydät www.pohto.fi -sivuiltamme ja
ajo-ohjeen www.pohto.fi/Toimipisteet.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tulossa ajankohtaisseminaareja mm.

19.-20.9. Laboratorioalan teemapäivät 2018
Lisää koulutuksia löydät www.pohto.fi .

