
Tapaturmaton satama – Työturvallisuus 
yhteisellä työpaikalla 16.9.2019 

11.09.2018 -  
Tapaturmaton satama on vuoden 2019 tilaisuuden teemana. Aihetta haasteineen käsitellään 
työturvallisuuden, yhteisen työpaikan ja eri toimijoiden näkökulmasta. 

Tilaisuus on suunnattu kaikille satamassa toimiville ja satamasidonnaisissa tehtävissä 
työskenteleville. 

Tulostettava ohjelma 

Ilmoittautuminen viimeistään 8.1.2019 tämän linkin kautta. Jos olet opiskelija, niin katso 
alempaa mahdollisuudesta osallistua ilman osallistumismaksua. 

Kiinnostaako oman toiminnan esittely? Esittelypisteen hinta on  250 e + alv. sisältäen yhden 
henkilön osallistumisen tilaisuuteen. Lisähenkilöiden osallistumismaksu samasta organisaatiosta 
on 80 e + alv. / osallistuja. Jos kiinnostuit, niin olethan yhteydessä anelsu@utu.fi. 

OHJELMA 16.1.2019 

Puheenjohtajana työturvallisuuspäällikkö Risto Lappalainen, Liikennevirasto 

8:15 Ilmoittautuminen ja kahvi 
Suomen Ilmailumuseo, Karhumäentie 12 (Tietotie 3) 

9:00 Tervetuloa 
Työturvallisuuspäällikkö Risto Lappalainen, Liikennevirasto 

9:15 Onnettomuustutkinta ja työtapaturmien tilastointi TVK:ssa 
Työturvallisuusasiantuntija Otto Veijola, Tapaturmavakuutuskeskus 

10:00 Tauko 

10:15 Mitä työtapaturmasta voi oppia ja on opittu 
Turvallisuuspäällikkö Arto Kauppila, Steveco Oy 

11:00 Työtapaturman tutkinta, havainnot ja velvoitteet 
Ylitarkastaja Satu Auno, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

11:30 Lounas ja tutustuminen esittelypisteisiin 

13:00 Työtapaturman tutkinta ja käsittely 
Rikostarkastaja Petri Rainiala, Helsingin poliisilaitos 
Kihlakunnan syyttäjä Tuire Tamminiemi, Helsingin syyttäjävirasto 

14:00 Kahvi 
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14:30 Yhteisten työpaikkojen hyvät käytännöt – Case: Lentoasemat 
Safety Manager Markku Tanni, Finavia Corporation 

15:10 Jatkuva parantaminen satamaturvallisuudessa 
Johtaja Hannu Sankila, Outokumpu Stainless Oy 

15:50 Kiitos osallistujille ja tilaisuuden päätös klo 16:00 
Työturvallisuuspäällikkö Risto Lappalainen, Liikennevirasto 

Esittelypisteisiin voi tutustua myös tilaisuuden päättymisen jälkeen klo 17 asti ja Suomen 
Ilmailumuseoon tutustuminen on mahdollista klo 20 asti. Ohjelmamuutokset ovat 
mahdollisia. 

Osallistumismaksu on 100 € + alv. sisältäen luennot, sähköisen luentomateriaalin ja ohjelmaan 
merkityt tarjoilut sekä sisäänpääsyn Suomen Ilmailumuseoon. Mikäli organisaatiosta osallistuu 
useampi henkilö, ja laskutus tapahtuu samalla laskulla, on alennus osallistumismaksusta 20 % 
toisesta osallistujasta lähtien. Verkkomaksulla voi maksaa vain normaalihintaisen osallistumisen. 
Alennetut osallistumismaksut laskutetaan erikseen. 

Vahvistus tilaisuuden toteutumisesta ja tietoa käytännön järjestelyistä lähetetään viimeisen 
ilmoittautumispäivän 8.1.2019 jälkeen. 

Ilmoittautumisen peruutuksen voi tehdä kuluitta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. 
Peruuttamatta poisjääneiltä veloitetaan koko osallistumismaksu. Peruutuksen sijaan on 
mahdollista lähettää toinen osallistuja tilalle. 

Osallistumismaksuun sisältyy tutustuminen Suomen Ilmailumuseoon 16.1.2019. Museo on auki 
klo 20 asti. 

Opiskelijoille on varattu 10 maksutonta paikkaa, jotka jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Paikkojen täytyttyä voi liittyä jonotuslistalle peruutuksien varalta. Opiskelijailmoittautuminen 
tämän linkin kautta. Otathan opiskelijakortin mukaasi. 

Lisätiedot: 
Erikoissuunnittelija Anne E. Suominen, 040 779 9494, anelsu@utu.fi 

Majoittuminen 

Osallistujille varataan majoituskiintiö Suomen Ilmailumuseon viereisestä hotellista Clarion Hotel 
Helsinki Airport. Osallistujat varaavat ja maksavat itse majoituksen. Lisätietoja majoituskiintiöstä 
lähiaikoina. 
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