
 
 

 

 

 

 

 

Työsuojelukoulutus  

elokuva- ja tv-tuotantoalalle  
 

 

Ajankohdat 17.9., 18.9., 1.10., 2.10. 2019  

Toteutus Verkkokoulutus, webinaari 

Ilmoittautuminen 15.9. mennessä tästä linkistä 

  

Työsuojelutoiminta on lainsäädäntöön pohjautuvaa, ennakoivaa, suunnitelmallista ja jat-

kuvasti kehittyvää yhteistyötä työn turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi työpai-

kalla. Siihen osallistuu koko työyhteisö, mutta esimiehillä ja työsuojeluhenkilöstöllä on 

erityistehtäviä. Työterveyshenkilöstö ja työsuojeluviranomaiset ovat asiantuntijoita, jotka 

omalta osaltaan tukevat työsuojelutoiminnan tavoitteita. 

 

Koulutuksen kohderyhmä 

Elokuva- ja tv-tuotantoalan työnantajat, työntekijät sekä työsuojeluhenkilöstö 

 

Tavoitteet 

Osanottaja 

• ymmärtää oman työsuojeluun liittyvän roolinsa ja vastuunsa 

• saa valmiuksia tunnistaa ja ennakoida työympäristön vaaroja ja kuormitusteki-

jöitä sekä toimia ongelmatilanteissa  

• kiinnostuu työturvallisuusosaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisestä 

 

Ennakkotehtävät osallistujille 

Kuhunkin verkkokoulutuspäivään liittyvä ennakkotehtävä tehdään ennen ko. koulutusti-

laisuutta. Valmistaudu kommentoimaan ennakkotehtävään liittyviä kysymyksiä koulu-

tuksen aikana. 

 

OHJELMA 

Tiistai 17.9. klo 10.30-12.30 

Ennakkotehtävä: Tunnista työsi vaarat ArkiArvi-menetelmällä, tutustu julkaisuun  

Esimiesten perehdyttäminen sekä Yhteinen työpaikka teemasivuun.  

Turvallinen ja terveellinen yhteinen työpaikka elokuva- ja tv-tuotantoalalla 

Kouluttajat: Päivi Rauramo Työturvallisuuskeskus ja Aki Eriksson, lakimies, yksikön  

päällikkö Etelä-Suomen Aluehallintovirasto 

• Johdanto 

• Työsuojeluun liittyvät käsitteet ja osa-alueet 

• Vastuut ja esimiestyö 

• Terveys- ja turvallisuusriskien hallinta ja erehdyttämisen periaatteet 

 

 

https://ttk.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=255&id=6060
http://www.arkiarvi.fi/
https://ttk.fi/files/4822/Esimiesten_perehdyttaminen_netti.pdf
https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/toimialakohtaista_tietoa/yksityiset_palvelualat/yhteinen_tyopaikka_ja_yhteisten_vaarojen_tyopaikka


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskiviikko 18.9. klo 10.30-12.30   

Ennakkotehtävä: Tutustu aineistoon Turvallinen, terveellinen työympäristö.  

Mitä opit, mikä jäi askarruttamaan? Kirjaa ylös. 

Turvallinen, terveellinen työ ja työympäristö elokuva- ja tv-tuotantoalalla 

Kouluttajat: Päivi Rauramo, asiantuntija Työturvallisuuskeskus ja Mira Seppänen  

työturvallisuusasiantuntija, Tmi Mira Seppänen 

• Elokuva- ja tv-tuotantoalan erityispiirteet 

• Tapaturmien torjunta, ilmoituskäytännöt ja tutkinta 

• Ergonomia ja fyysinen kuormittuminen 

 

Tiistai 1.10. klo 10.30-12.30   

Ennakkotehtävä: Tutustu aineistoon Työsuojelun yhteistoiminta ja Työterveyshuolto.  

Työsuojelun yhteistoiminta ja työterveyshuolto elokuva- ja tv-tuotantoalalla 

Kouluttajat. Päivi Rauramo, asiantuntija Työturvallisuuskeskus ja Marika Väisänen  

työehtoasiantuntija, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme 

• Toiminnan organisointi ja käsiteltävät asiat 

• Työsuojeluhenkilöstön roolit 

• Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta 

 

Keskiviikko 2.10. klo 10.30-12.30 ja 13.30-15.30   

Ennakkotehtävä: Vastaa kyselyyn Yksilötutka. Pohdi, mitkä ovat oman työhyvinvointisi 

kolme keskeisintä haastetta ja kolme keskisintä voimavaratekijää. Tutustu myös julkai-

suun Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla ja täytä Tasa-arvo ja yhden-

vertaisuuskysely työpaikoille -lomake. 

Työhyvinvointi elokuva- ja tv-tuotantoalalla 

Kouluttajat: Päivi Rauramo, asiantuntija Työturvallisuuskeskus ja Siru Saarinen, työter-

veyspsykologi Pihlajalinna  

• Työhyvinvoinnin käsite ja osa-alueet 

• Työstressin ja – ajanhallinta 

• Työyhteisön ilmapiiri, hyvä työkäyttäytyminen ja ristiriitojen hallinta 

t a u k o 

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

• Käsitteiden määrittelyä ja lainsäädännön velvoitteita 

• Toiminta ongelmatilanteissa: häirintä, epäasiallinen kohtelu, seksuaalinen ja su-

kupuoleen perustuva häirintä, syrjintä 

 

Koulutus on osa vuoden 2019 alussa käynnistynyttä elokuva- ja tv-tuotantoalan  

työsuojeluhanketta. 

 

TERVETULOA MUKAAN!  

Lisätietoja: Päivi Rauramo, asiantuntija Työturvallisuuskeskus, 

paivi.rauramo@ttk.fi , 040 5470908 

https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/tyoymparisto
https://ttk.fi/tyohyvinvointi_ja_tyosuojelu/toiminta_tyopaikalla/tyosuojelun_yhteistoiminta
https://ttk.fi/tyohyvinvointi_ja_tyosuojelu/toiminta_tyopaikalla/vastuut_ja_velvoitteet/tyoterveyshuolto
http://yksilotutka.ttk.fi/kysely/Nettisivujen+testi
https://ttk.fi/files/4628/Epaasiallisen_kohtelun_ehkaisy_ja_kasittely_tyopaikalla.pdf
https://ttk.fi/files/6509/Tasa-arvo_ja_yhdenvertaisuuskysely.pdf
https://ttk.fi/files/6509/Tasa-arvo_ja_yhdenvertaisuuskysely.pdf
mailto:paivi.rauramo@ttk.fi

