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Työturvallisuuskeskus TTK 
Työturvallisuuskeskus on 
työmarkkinaosapuolten toimija, joka tuottaa 
työyhteisöille ajankohtaiseen tietoon 
perustuvaa koulutusta, tiedotusta, julkaisuja 
ja kehittämispalveluja, jotta työolot sekä 
työn terveellisyys, turvallisuus ja 
tuloksellisuus paranisivat.  
Työturvallisuuskeskus ylläpitää lakisääteistä 
työsuojeluhenkilörekisteriä. 

Työturvallisuuskeskuksen yhteydessä toimii 
suunnittelevina ryhminä 
• neljä toimialaryhmää

- kuljetus- ja logistiikkaryhmä 
- kuntaryhmä  
- palveluryhmä  
- teollisuusryhmä 

• 20 teollisuuden ja kuljetusalan
työalatoimikuntaa

• kaksi asiantuntijaryhmää
- työelämän päihdeasiantuntijat 
- tuottavuus-, tuloksellisuus- ja 
työelämän laatuasiantuntijat. 

Ryhmissä ja työalatoimikunnissa ovat 
edustettuina kyseisen toimialan työnantaja-, 
toimihenkilö- ja työntekijäjärjestöt. 

Työturvallisuuskeskuksen toimintaa tukee 
Työsuojelurahasto. 

Lisätietoja: www.ttk.fi 

Kuljetus- ja logistiikka-alan 
toimialaryhmä 
on kuljetus- ja logistiikka-alan 
työalatoimikuntien yhteistyöelin. Ryhmä 
keskittyy asioihin, jotka koskettavat sen alaa 
laajasti. Alakohtaiset asiat käsitellään kunkin 
omassa työalatoimikunnassa tai sovitussa 
työryhmässä.  

Työalatoimikunnista ryhmään kuuluvat 
Satamaoperoinnin-, Autoliikenteen-, 
Merenkulun-, Viestinvälityksen- ja logistiikan 
työalatoimikunnat sekä Ilmailualan 
työryhmä. 

Kuljetus-ja logistiikka ryhmä 2018 
Työnantajien edustajat 
Markku Hakala, Satamaoperaattorit ry 
Petri Verronen, Autoliikenteen Työnantaja-
liitto ry ALT 
Tomi Tanskanen, Suomen Varustamot ry 
Jyri-Jukka Laitinen, Posti Oy, Palvelualojen 
työnantajat PALTA ry 
Toni Pelin, Finnair Palvelualojen työnantajat 
PALTA ry, varapuheenjohtaja 

Palkansaajien edustajat 
Pasi Ritokoski, Auto- ja Kuljetusalan Työn-
tekijäliitto AKT ry, puheenjohtaja 
Juha Anttila, Auto- ja Kuljetusalan Työn-
tekijäliitto AKT ry 
Ida Nummelin, Posti- ja logistiikka-alan 
unioni PAU 
Markus Berg, Finnair, Ilmailualan Unioni IAU 
Joachim Alatalo, Suomen Konepäällystöliitto 
ry 

Hanna Pratsch, TTK, ryhmäsihteeri 
Jukka-Pekka Jantunen, TTK, toimialasihteeri 

Lisätietoja: kuljetus- ja logistiikka-alan 
toimialaryhmä 

1.3.2018
ID: 5553 

http://www.ttk.fi/
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Kohderyhmä  
Esimiehille, työsuojelupäälliköille ja 
työsuojeluvaltuutetut. 
 
Tavoitteet  
Lisätä yli toimialarajojen tapahtuvaa 
verkostoitumista. 
Lisätä toimialojen työturvallisuutta ja 
selkeyttää turvallisuuden johtamista yhteisellä 
työpaikalla.  

 
Osallistumismaksu 
195€ + alv 24%, yhteensä 241,80 €.  
Alle 50 palkansaajan pien yritykset  
(yhdistykset ym.) saavat 20 %:n alennuksen 
osallistumismaksusta.  
Hintaan sisältyy opetus, aineisto ja 
kurssiohjelmaan merkityt ruokailut.  
Osallistumismaksu laskutetaan kurssin jälkeen. 
 
Ilmoittautuminen 20.5.2018 mennessä  
•  https://ttk.etapahtuma.fi/  
• palvelutunnus ID5553  
 
Peruutusehdot 
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi 
perua kustannuksitta viimeistään 14 vrk ennen 
tilaisuutta. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista 
veloitetaan 50 %  
osallistumismaksusta. Jos poisjäännistä ei 
ilmoiteta viimeistään 7 vrk ennen tilaisuutta, 
veloitetaan koko maksu 
 
Seminaaripaikka 
Clarion Hotel Helsinki Airport 
• Tietotie 5, 01530 Vantaa  
• p. +358 10 850 3810 
• cl.helsinkiairport@choice.fi  
 
Lisätietoja 
Ohjelman sisältö:  
Asiantuntija Hanna Pratsch  
• p. 050 544 4889 
Käytännön järjestelyt:  
Assistentti Lotta Peltonen 
• p. 050 452 2611 
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ttk.fi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ohjelma 
 
8.30   Aamukahvit 
 
9.00-9.30 Tervetuloa! 
  TTK:n uusi strategia, Rauno 
  Hanhela, toimitusjohtaja,  
  Työturvallisuuskeskus  
 
9.30-10.15 Päihteiden aiheuttamat riskit 
  kuljetusalalla, Kaarlo Simojoki, 
  toimitusjohtaja, A-Klinikka Oy 
 
10.15-10.30 Tauko 
 
10.30-11.15 Työturvallisuuskulttuuri,  
  • Turvallisuus tavaksi toimia 
  • Johtamis- ja toimintakulttuurin 
  muutos turvallisuuspainotteiseksi 
  Vesa Pirnes, Sr. Production  
  Manager, Kraton Chemical Oy 
 
11.15-12.00 Yhteinen työpaikka, Jarno  
  Skaffari, HSE&Q Manager, Neste 
  Oyj 
 
12.00-13.00 Lounas 
 
13.00-14.00 Psykososiaalinen kuormitus  
  työpaikalla ja työnantajan  
  velvollisuudet, Jenny  
  Rintala, Ylitarkastaja, Etelä- 
  Suomen aluehallintovirasto 
 
14.00-14.30 Kahvi 
 
14.30-15.30 Uusi tietosuojalainsäädäntö, mitä 
  meidän olisi hyvä tietää? Pia-
  Maria Pesonen, Asiantuntija,  
  PALTA ry    
 
15.30  Päivän päätös  

https://ttk.etapahtuma.fi/
https://www.nordicchoicehotels.fi/hotellit/suomi/helsinki-vantaan-lentoasema/clarion-hotel-helsinki-airport/
mailto:cl.helsinkiairport@choice.fi
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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 yhteistyössä parhaiden 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 
 

http://www.ttk.fi/
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