Päihdehaitat hallintaan!

-infotilaisuus 1.12.2015 klo 12–15
Helsinki, Business Meeting Park, Meeting Park Campus
tai webinaari
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Päihdehaitat hallintaan!
Kaikkien toimialojen yhteinen suositus uudistunut
Tehostaakseen päihdeongelmien ehkäisyä, käsittelyä ja hallintaa työpaikoilla, työmarkkinakeskusjärjestöt ovat uudistaneet vuonna 2006 asiasta annetun suosituksensa. Kesäkuussa
2015 julkistettu uusi suositus Päihdehaitat hallintaan! painottaa ennaltaehkäisyä,
päihdeongelmien tunnistamista, varhaista puuttumista ja selkeiden työpaikkakohtaisten
toimintamallien rakentamista. Suositusta voikin käyttää työpaikkakohtaisten päihdeohjelmien
laatimisen ja päivittämisen tukena.
Nyt on tilaisuus kuulla suositustyöryhmän edustajien terveiset ja saada ”käyttöohjeet”
asiakirjan jalkauttamiseksi.
Tervetuloa!

Tiistai 1.12.2015
Alustajina
Asiantuntijalääkäri Jan Schugk, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Johtava lakimies Timo Koskinen, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK
Asiantuntija Hannu Tamminen, Työturvallisuuskeskus
12.00

Kahvi, tee, suolapalaa

12.30

Tilaisuuden avaus

12.45

Päihdehaitat hallintaan – suositus 2015
• suosituksen lähtökohtia, päihdetilanne työelämässä
• lisää painoarvoa ennaltaehkäisyyn
• taitoa päihdeongelmien tunnistamiseen
• päihteiden puheeksiottaminen osaksi varhaisen tuen mallia
• selkeät työpaikkakohtaiset toimintamallit ongelmatilanteisiin
• yhteistoiminta perustana
• vihjeitä päihdeohjelman päivittämiseen

14.00

Kahvitauko

14.15

Ohjelma jatkuu

15.00

Tilaisuus päättyy

Business Meeting Park, Meeting Park Campus, Class 1 A,
Yrjönkatu 29 C, Helsinki
Tilaisuutta voi myös seurata webinaarissa internetin kautta.
Valitse ilmoittautuessasi tuletko paikan päälle vai osallistutko webinaariin.
Webinaarin osallistujat voivat lähettää kysymyksiä vetäjille.

Infotilaisuus

Työelämän päihdeasiantuntijat

Aika ja paikka
Tiistai 1.12.2015 klo 12–15
Business Meeting Park, Meeting Park
Campus, Yrjönkatu 29 C, Helsinki
(tai webinaari)

Työturvallisuuskeskuksen Työelämän
päihdeasiantuntijat -työryhmän tavoitteena
on kehittää päihdeasioiden käsittelyä
työpaikoilla työmarkkinajärjestöjen
suosituksen pohjalta ja osana työkykyä
ylläpitävää toimintaa. Toiminnan painopiste
on ehkäisevässä, yksilöiden omatoimisuutta
sekä työyhteisön antamaa tukea lisäävässä
toiminnassa.

Kohderyhmä
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille työpaikkojen
ja työterveyshuollon edustajille, jotka ovat
mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa
työpaikan päihdetyötä.
Tilaisuuden järjestäjä
Tilaisuuden järjestelyistä vastaa
Työturvallisuuskeskuksen Työelämän
päihdeasiantuntijat -ryhmä, jonka jäseniä on
myös paikalla keskustelemassa ja
vastaamassa kysymyksiin.
Ilmoittautuminen viimeistään 24.11.
Tilaisuutta voi myös seurata webinaarissa
internetin kautta. Valitse ilmoittautuessasi
tuletko paikan päälle vai osallistutko
webinaariin.
Ilmoittautumiset
•
http://ttk.etapahtuma.fi
palvelutunnus: ID4677
•
http://www.ttk.fi/koulutus

Päihdehaittojen vähentäminen lisää
henkilöstön terveyttä, hyvinvointia ja
työkykyä sekä työyhteisön toimivuutta ja
taloudellista kannattavuutta.
Ryhmän toimintamuodot ovat:
•
työelämän päihdekoulutuksen ja
-tiedotuksen sekä koulutusaineiston
tuottaminen
•
koulutus-, tiedotus- ja tutkimustoimintaa koskeva yhteistoiminta
päihdehuollon asiantuntijoiden ja
viranomaisten kanssa
•
pohjoismainen yhteistyö

Huumeet työelämässä -opas

Tilaisuus on maksuton.

Oppaan tavoitteena on antaa työpaikkojen
vastuuhenkilöille ajantasaista tietoa
työelämän huumetilanteesta. Tietoa voidaan
käyttää työpaikkakohtaisen riskien arvioinnin
ja päihdeohjelman laatimisen pohjana.
Aiheeseen paneudutaan case-kuvausten
avulla, joita täydennetään fakta-osuuksilla.
Opas pyrkii myös antamaan vinkkejä
huumehaittojen ennaltaehkäisyyn ja
ratkaisemiseen työpaikoilla.

Peruutus
Jos joudut perumaan tulosi, ilmoitathan
esteestä hyvissä ajoin. Lähetä
peruutusviesti: lotta.peltonen@ttk.fi.

Tekijät: Iiro Leino ja Antti Hytti
Laajuus: 16 s.
Julkaisuvuosi: 2014
Hinta: 5,00 € (alv sisältyy hintaan)

Osallistujavahvistus lähetetään noin viikkoa
ennen tilaisuutta. Myös ohjeet webinaariin
osallistumista varten lähetetään etukäteen
sähköpostitse osallistujavahvistuksen
yhteydessä.

Lisätietoja
Infotilaisuuden sisältö
•
asiantuntija Hannu Tamminen,
p. 040 584 7078
Käytännön järjestelyt
•
sihteeri Lotta Peltonen,
p. 09 6162 6270
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ttk.fi

27.10.2015
ID4677

Työturvallisuuskeskus, p. (09) 616 261, www.ttk.fi

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
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