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TYÖTURVALLISUUSKULTTUURI

SATAMA YHTEISENÄ TYÖPAIKKANA
Satama on yhteinen työpaikka, jossa työntekijät edustavat monia eri
organisaatioita, jopa eri kansallisuuksia ja kulttuureita. Siellä on siksi myös
työturvallisuuden kannalta kriittisiä rajapintoja, joiden sujuvuus on tärkeä
osa turvallista työympäristöä. Työturvallisuus on henkilöstöön kohdistuvien
riskien hallintaa ja työnteon turvallisuuden ylläpitoa ja kehittämistä. Yhteisellä
työturvallisuuskulttuurilla on suuri merkitys työturvallisuuden saavuttamisessa.
Erityisesti satamien työturvallisuuteen ja työturvallisuuskulttuuriin keskittyvän
vuorovaikutteisen päivän aikana perehdytään lainsäädäntöön ja vastuisiin,
työturvallisuuskulttuuriin,
hyviin
käytänteisiin
ja
vertaisoppimiseen.
Työturvallisuuteen liittyviin haasteisiin ja niihin vaikuttamiseen syvennytään
teemallisissa työpajoissa asiantuntijoiden johdolla.
Tilaisuus on suunnattu kaikille satamassa toimiville tahoille ja erityisesti
työturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä työskenteleville.
Tilaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen ovat osallistuneet

http://mkk.utu.fi

OHJELMA
OHJELMA
Puheenjohtajana työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen,
Liikennevirasto
9:30

Ilmoittautuminen ja kahvi

10:00

Tilaisuuden avaus
Erikoissuunnittelija Anne E. Suominen,
Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

10:15

Lainsäädäntö, velvoitteet ja vastuut yhteisellä työpaikalla
Lakimies Anna Tiainen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

11:15

Työturvallisuuskulttuuri ja sen luominen
Dosentti, psykologian tohtori Teemu Reiman

12:00

Lounas

13:00

Satama yhteisenä työpaikkana
– yhteistyö ja sen kehittäminen eri toimijoiden kesken
Työsuojelupäällikkö Arto Kauppila, Steveco Oy

13:30

Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla – Case Meyer Turku
Safety Manager Matti Tuimala, Meyer Turku Oy

14:00
Työturvallisuuteen liittyvät haasteet ja niihin vaikuttamien
		
Kahvi ryhmätyöskentelyn aikana
15:45

Tilaisuuden yhteenveto
Työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen, Liikennevirasto

16:00

Tilaisuus päättyy

Ohjelmamuutokset mahdollisia

TYÖTURVALLISUUSKULTTUURI

SATAMA YHTEISENÄ TYÖPAIKKANA
Ajankohta		

Maanantai 28.9.2015

Paikka		
Pasilan virastokeskus, Opastinsilta 12 B 2 krs., Helsinki
Hinta 		
75 €
Lisätiedot
erikoissuunnittelija Anne E. Suominen
		
puh. (02) 333 8185, 040 779 9494
		
anelsu@utu.fi
Ilmoittautumiset 		
viimeistään 21.9. http://ty.fi/28092015 tai
sähköpostitse marika.tervevuori@utu.fi
		
Osallistumismaksu kattaa koulutuksen, luentomateriaalin ja ohjelmaan merkityt
tarjoilut.Jos joudut perumaan osallistumisesi tilaisuuteen, voit tehdä sen maksutta
viimeiseen ilmoittautumispäivään (21.9.) asti. Vahvistus tilaisuuden toteutumisesta ja
tietoa käytännön järjestelyistä lähetetään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Tilaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen ovat osallistuneet Aluehallintovirasto,
Ammattiliitto Pro, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Autoliikenteen Työnantajaliitto
ry, Liikennevirasto, Satamaoperaattorit ry, Suomen Konepäällystöliitto ry, Suomen Kuljetus
ja Logistiikka SKAL ry, Suomen Laivanpäällystöliitto ry, Suomen Merimies-Unioni SMU
ry, Suomen Satamaliitto ry, Suomen Varustamot ry ja Turun yliopiston Brahea-keskuksen
Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus.

Järjestäjä:
turun yliopiston brahea-keskus

merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

