
Teollisuusliiton työalatoimikunnat 
toiminta 2022 -2023



• www.ttk.fi nettisivut

• www.telma.fi paperilla (jos tilannut)

• Työsuojeluhenkilörekisteri

• Palkitsemistoimikunta – erityisansiomitali 1.9. TTK

Päivitetty 9.6.22/vko

http://www.ttk.fi/
http://www.telma.fi/


Työturvallisuuskeskuksen työalatoimikunnat

• Työturvallisuuskeskuksen toiminnassa toimialakohtaisella 
toiminnalla on keskeinen merkitys. Toimintaa suunnitellaan 
suurelta osin toimialakohtaisissa työryhmissä – toimialaryhmissä ja 
työalatoimikunnissa.

• Työalatoimikunnissa on edustettuina kunkin toimialan työnantaja-, 
toimihenkilö- ja työntekijäliitot.

• Työalatoimikunnat kokoontuvat noin 3-4 kertaa vuodessa, yleensä 
yhden vuotuisen kokouskerran yhteydessä on työpaikkakäynti tai 
sidosryhmävierailu.

• TTK:n asiantuntija toimii sihteerinä, puheenjohtajuus kiertää.

• Työalatoimikunnan päätöksien on oltava yksimielisiä.

Päivitetty 9.6.22/vko



Työturvallisuuskeskuksen työalatoimikunnat

Työsuojelu, kuten myös työhyvinvointi ja työturvallisuus, ovat 
erilaisia toimialasta riippuen. Siksi tarvitaan myös erilaisia 
työryhmiä.

Työalatoimikunnat:
- kehittävät omien alojensa työelämää
- toteuttavat erilaisia hankkeita
- julkaisevat oppaita ja esitteitä
- järjestävät koulutusta
- tekevät yhteistyötä eri sidosryhmien, esim. oppilaitosten, 

kanssa

Päivitetty 9.6.22/vko



Kemianteollisuuden työalatoimikunta

Päivitetty 11.8.2022/ju

Liiton edustajat:
Mari Tuomaala, Teollisuusliitto
Jenni Uljas, Teollisuusliitto
Jarkko Kurvinen, Tikkurila Oyj
Mirka Paaso, Neste Oyj
Toni Ponkiniemi, Pilkington Automotive Finland Oy

Hankkeet ym. toiminta & teemat 2022:
- Kemikaaliturvallisuus työpaikalla -julkaisun päivitys
- Henkilösuojainten yhteiskäyttö
- Kuumassa työskentely



Viestintäalan työalatoimikunta

Päivitetty 1.6.2022/rko

Liiton edustajat:
Riitta Koskinen, Teollisuusliitto
Petri Rantala, Edita Prima Oy 

Hankkeet ym. toiminta & teemat 2022-2023
- verkkosivujen päivittäminen
- työsuojeluoppaan päivittäminen e-kirjaksi & painettu versio
- jakelun työturvallisuusoppaan nettikoulutus -työkalu uudelle 

alustalle & käännätys englanniksi.
- Opintomatka Heidelberg painokonetehdas
• Oira -työkalun päivitys > kevät 2023
• Ajankohtaispäivät yhteistyössä TEOn Tattien kanssa?



Puutuoteteollisuuden työalatoimikunta

Liiton edustajat:
Sari Kola, Teollisuusliitto
Eero Juhonen puheenjohtaja, Teollisuusliitto 
Vesa Ryhänen, Puustelli

Hankkeet ym. toiminta & teemat 2022:
- Puupölyn tiedottamisen vaikutukset -hanke valmistuu syyskuussa
- ajankohtaispäivä 3.11. Mikkeli, teema: rakennetaan yhdessä 

turvallisempaa työympäristöä
- Puuteollisuuden sisäinen liikenne ja liikkuminen -oppaan 

päivittäminen/yhdistäminen. Hankkeessa pyritään huomioimaan 
myös liikenneturvallisuus porttien sisällä ja työmatkaturvallisuus.

- Metsäteollisuuden lisämateriaalin päivittäminen  
työturvallisuuskorttiin

Päivitetty 19.8.2022/ej



Metsäalojen työalatoimikunta

Liiton edustajat:
Jouni Salonen, Teollisuusliitto
Jari Sirviö, Teollisuusliitto

Hankkeet ym. toiminta & teemat 2022:
- Työturvallisuusohjeet, Kulotus
- Viranomaisyhteistyömallin kehittäminen entistä tiiviimmäksi 

ja sujuvammaksi ( Aluehallintovirasto)
- Tieliikennemerkkien yhtenäistäminen (Vaara 

hakkuutyömaa).

Päivitetty 10.6.2022/jsi



Maatalousalojen työalatoimikunta

Liiton edustajat:
Jouni Salonen, Teollisuusliitto 
Riikka Vasama, Teollisuusliitto

Hankkeet ym. toiminta & teemat 2022:
- Hevossoppaan päivitys
- Maatalousoppaan kirjoitus
- vuositeemana jatkuu verkostoituminen
- Turvallisuusvideon käännösversiot
- Verkkosivujen päivitys

Päivitetty 15.8.2022/jsa



Tekstiili- ja kenkäteollisuuden 
työalatoimikunta

Päivitetty 13.6.2022 / ma

Liiton edustajat:
Markku Aaltovirta, Teollisuusliitto ry
Tuomas Weckström, Recticel Oy, Kouvola
Tarja Vähäkangas, Sievin Jalkine Oy, Oulainen

Hankkeet ym. toiminta & teemat 2023:
- Turvallisuuskumppanihanke. Haluamme olla mukana, mutta dataa tarvitaan 

lisää.
- Tekstiilihuoltoalan kuvaperehdytys. Kieliversioiden tekoa pyydetty ja tähän 

pyyntöön tulemme vastaamaan. Seuraavat kielet mukana: englanti, ruotsi, 
venäjä, ukraina, thai ja vietnam. Aloitus vuoden 2023 aikana, jaksotetaan 
tuleville vuosille.

- Terveystreffi / TTK tutuksi jatkuu + yritysvierailuja alan työpaikoille
- Merenkulun kenkähanke. TAT:ia pyydetty mukaan. Asiaa selvitellään.



Autoalan työalatoimikunta
Liiton edustajat:
Mika Poikolainen, Teollisuusliitto (varalla Jouni Salonen, Teollisuusliitto)
Mika Lindblad, Teollisuusliitto (varalla Raimo Riima, Teollisuusliitto)
Ville Koskinen, Atoy Autohuolto (varalla Erkki Rytinki, Bavaria Laakkonen Oy)
Harri Valkonen, Scania Suomi Oy (varalla Markku Laine, Assistor - Uuttera Oy)

Hankkeet ym. toiminta & teemat 2022:
- Ajankohtaista autoalan turvallisuudesta -webinaari
- autoalan työsuojeluoppaan päivitys ja oppaan koulutus
- Silmätapaturma -animaatio
- Perehdytys autoalalla -vihko
- oppilaitosyhteistyö
- hyvinvointikysely

2023 suunnitelmia:
- Oppaan päivitystyö jatkuu
- Käsiturvallisuus -animaatio
- käyttövoiman muutos autoalalla, ohjeistusta
- ajankohtaispäivät?

Päivitetty 9.6.2022 / mp



Kumiteollisuuden ja autonrengasalan 
työalatoimikunta

Päivitetty 22.6.22/fok

Liiton edustajat:
Kalle Forsman, Teollisuusliitto
Jari Lehti, Nokian Renkaat Oyj
Juha Levonen, Vianor Oy
Kimmo Ahvenainen Teknikum Oy

Hankkeet ym. toiminta & teemat 2022
Autonrengasala:
- verkkokoulutusten pilotointi
- turvallisuuskortin koulutusaineiston päivitys ja kehittäminen
- korttikoulutukseen kouluttajien kartoitus
Kumiteollisuus:
- turvallisuuskorttiin liittyvän kumiteollisuuden alakohtaisen aineiston kehittäminen
- moduulikoulutuksen sisäänajo
- työturvallisuusoppaan päivitys
- Turvallisuusvideon päivitys



Teknologia-alan työalatoimikunta
Liiton edustajat:
Juha Sutinen, Teollisuusliitto (varalla Mika Poikolainen, Teollisuusliitto)
Marjut Lumijärvi, Teollisuusliitto (varalla Pasi Laitinen, Ponsse Oyj)
Reija Mettovaara, Fiskars (varalla Hannu Koistinen, John Deere Forestry Oy)
Ari-Pekka Kurikka, Nokia Solutions and Networks Oy 

Hankkeet ym. toiminta & teemat 2022:
Aktiivisia ovat:
• Laitehankinnan määrittelyt -vinkkilistat (aloittamatta)
• Turvallisuusmoduulit (tat-verkkosivuston sisältö) (pysähtynyt verkkosivu-

uudistuksen vuoksi, julisteet tilattavissa)
• Taunokin tekee turvallisesti -animaatio (aloittamatta)
• Vuorovaikuttaminen muutoksessa -podcast- ja julkaisukokonaisuus 

(aloittamatta)
• Johdetaan yhdessä turvallisuutta -seminaari (aloittamatta)

Päivitetty 29.8.2022/jsu



Teollisuusryhmä ja TTK:n hallitus

Teollisuusryhmä
Vesa Kotaviita, Teollisuusliitto
Riitta Koskinen, Teollisuusliitto

• Teollisuusryhmä koordinoi koko teollisuuden alaa ja sen tarpeita 
mm. hankkeiden ja koulutusten osalta.

• UPA-videon teko ja hankkeen jatkokehittäminen, Ergonominen 
suunnittelu -opas valmis

• Vahinkotapahtumailmoituksen kouluttaminen esimiehille
• Muuttuvan työelämän strategiaohjelmien ohjausryhmiin 

osallistuminen

Työturvallisuuskeskuksen hallitus
Vesa Kotaviita, Teollisuusliitto (SAK edustus)

Päivitetty 9.6.22/vko



TTK strategia ja hankeideointi

TTK Hanketoripäivä ja yhteiset hankkeet kaikille
- Hankeideat tervetulleita ympäri vuoden, työpaikat mukaan!

Työturvallisuuskeskus on uudistamassa strategiaansa 
sidosryhmäodotusten ja kyselyjen perusteella vuosille 2023-
2025. Kaikki tahot voivat strategiatyöhön osallistua.

https://ttk.fi/tietoa-meista/strategia/#d8fc6e9c

Päivitetty 9.6.22/vko

https://ttk.fi/tietoa-meista/strategia/#d8fc6e9c


Työalatoimikuntien työjärjestys

- Työalatoimikunnilla on työjärjestys

- määritelty kokoonpano

- työalatoimikunnan jäsentahot valitsevat edustajansa

Päivitetty 9.6.22/vko



Kiitos, palautetta, ideoita..

Teollisuusliiton työympäristöyksikkö toivoo palautetta liittyen 
yhteistoimintaan työpaikkojen ja Työturvallisuuskeskuksen 
työalatoimikuntien välillä.

Lähetä sähköpostia vesa.kotaviita@teollisuusliitto.fi

Päivitetty 9.6.22/vko
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