
 
 
 
 
 
 

 

Kuljetus- ja logistiikka-alojen  
ajankohtaisseminaari  
- Psykososiaalisen kuormituksen  
hallinta ja työkyvyn tukeminen 

 
Ajankohta 11.4.2019 klo 9.00-16.30 
Paikka Break Sokos Hotel Flamingo, Vantaa 
 
 
Työturvallisuuskeskus järjestää yhteistyössä Kuljetus- ja logistiikka-alan toimialaryhmän kanssa 
ajankohtaisseminaarin.  
Seminaari on tarkoitettu esimiehille, työsuojelupäälliköille ja työsuojeluvaltuutetuille.  
Seminaarin tarkoitus on lisätä yli toimialarajojen tapahtuvaa verkostoitumista, lisätä toimialojen 
työturvallisuutta ja psykososiaalisten riskien hallintaa sekä antaa tietoa työkyvyn tukemisesta. 
 
Ohjelma 
 
9.00  Aamukahvit 
 
9.15-9.45 Tervetuloa! 
 
9.45-12.00 Psykososiaalisen työkuormituksen hallinta- työpajatyöskentely 
 asiantuntija Seija Moilanen, Työturvallisuuskeskus 
 
12.00-13.00 Lounas 
 
13.00-14.00 Aivot, työ ja turvallisuus 
 tutkimusinsinööri Henriikka Kannisto, Työterveyslaitos 
 
14.00-14.20 Kahvi 
 
14.20-15.15 Työpaikan ja työterveyshuollon mahdollisuudet työkyvyn ja työhön palaamisen  
 tukemisessa, 
 asiantuntijalääkäri Kari Haring, SAK 
 
15.20 Työkyvyn tukeminen, ammatillinen kuntoutus,  
 kuntoutusasiantuntija Sinikka Grönfors, Ilmarinen 
 
16.30 Päivä päättyy 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ilmoittautuminen 28.3.2019 mennessä  
Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä tai https://ttk.etapahtuma.fi/ ja syötä palvelutunnus ID5983 

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. 

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, veloite-
taan koko maksu 

Seminaaripaikka 
Break Sokos Hotel Flamingo 
Tasetie 8, 01510 Vantaa 

Lisätietoja 
Seminaarin sisältö: Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Hanna Pratsch, p. 050 544 4889 
Käytännön järjestelyt: Työturvallisuuskeskuksen assistentti Lotta Peltonen, p. 050 452 2611 
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ttk.fi 

Työturvallisuuskeskus  
Työturvallisuuskeskus on työmarkkinaosapuolten toimija, joka tuottaa työyhteisöille ajankohtai-
seen tietoon perustuvaa koulutusta, tiedotusta, julkaisuja ja kehittämispalveluja, jotta työolot 
sekä työn terveellisyys, turvallisuus ja tuloksellisuus paranisivat.  Työturvallisuuskeskus ylläpitää 
lakisääteistä työsuojeluhenkilörekisteriä.  
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-, Viestin-
välityksen- ja logistiikan työalatoimikunnat sekä Ilmailualan työryhmä. 
Lisätietoja: kuljetus- ja logistiikka-alan toimialaryhmä  
 

https://ttk.etapahtuma.fi/Tapahtumakalenteri/Tapahtuman-lis%C3%A4tiedot/id/5983
https://www.sokoshotels.fi/fi/vantaa/sokos-hotel-flamingo
http://www.ttk.fi/
https://ttk.fi/tietoa_meista/toimialaryhmat_ja_tyoalatoimikunnat/toimialakohtaisten_ryhmien_jasenet_ja_tehtavat/kuljetus-_ja_logistiikkaryhma

