
Tule tekemään  
työhyvinvoivaa 

Suomea!  

www.nollatapaturmaa-foorumi.fi 



Tavoitteena Suomen terveimmät 
ja turvallisimmat työpaikat!
Nolla tapaturmaa -foorumi on suomalaisten työpaikkojen vapaaehtoisesti 
muodostama verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden jatkuva 
edistäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen.

Verkostoamme yhdistää ajattelutapa, jonka mukaan kaikki 
tapaturmat ovat estettävissä. Jokainen tapaturma tai 
vaaratilanne tarjoaa mahdollisuuden toisiltamme oppimiseen.
  
Haluamme yhdessä lisätä Suomessa niiden 
työpaikkojen määrää, joissa voidaan 
kokonaisvaltaisesti hyvin. 

Avoin meille kaikille 
 
Nolla tapaturmaa -foorumin jäseneksi voi liittyä 
jokainen suomalainen työpaikka riippumatta 
lähtötasosta, toimialasta tai työpaikan koosta. 
Edellytämme ainoastaan, että työpaikka 
on sitoutunut oman työturvallisuuden ja 
työhyvinvoinnin jatkuvaan kehittämiseen ja 
yhteisiin pelisääntöihin.

JÄSENEMME TEKEVÄT TYÖTÄ, JOTTA 
SUOMALAISESSA TYÖELÄMÄSSÄ OLISI

 Nolla tapaturmaa

 Nolla ammattitautia

 Nollatoleranssi kiusaamiselle

 Nolla työstä johtuvaa sairaslomaa

 Nolla hoitamatonta väkivalta- tai 
 häirintätapausta

 Nolla työuupumustapausta

 Nolla työturvallisuudesta tietämätöntä esimiestä ja 
            työntekijää



Mitä työpaikkasi saa tästä?
 
Nolla tapaturmaa -foorumin tarkoituksena on ennen kaikkea motivoida ja rohkaista työpaikkoja 

tavoittelemaan korkeaa turvallisuustasoa sekä jakaa parhaita käytäntöjä terveemmän työpaikan 
rakentamiseksi.

JÄSENETUIHIMME KUULUVAT MUUN MUASSA

   
Inspiroivat työturvallisuuden kehittämistä koskevat 

       seminaarit ja tapahtumat

  
Mahdollisuus verkostoitumiseen ja toisilta  

     oppimiseen 

    
Aineistoja ja ohjeita työturvallisuuden  

          kehittämiseen  

    
Säännöllinen uutiskirje ajankohtaisista 

          työturvallisuutta koskevista asioista  

    Työturvallisuuden tasoluokitukset

    
Jäsenalennukset erilaisista 

           Työterveyslaitoksen koulutuksista ja 
           palveluista

”LIITYIMME FOORUMIN JÄSENEKSI, KOSKA 
HALUAMME LISÄTÄ TYÖTURVALLISUUS- 

TIETÄMYSTÄ ORGANISAATIOSSAMME.  HALUAM-
ME TÄTÄ KAUTTA PANOSTAA TYÖNTEKIJÖIDEN 

HYVINVOINTIIN JA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIEN 
MÄÄRÄÄ. UUSIEN TOIMINTAMALLIEN AVULLA USKOMME  

SAAVUTTAVAMME MYÖS KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ.”
Eero Mäntylä, henkilöstösuunnittelija, Turun kaupunki

Nolla tapaturmaa -foorumin toimintaa 
suunnitellaan jäsenistön toiveiden ja tarpeiden 
pohjalta. Foorumilla on jäsentyöpaikkojen 
edustajista koottu ohjausryhmä ja toimintaa 
koordinoi Työterveyslaitos.
 

Tule kehittämään kanssamme tapaturmatonta 
työyhteisöä, jossa voidaan hyvin ja joka luo arvoa 

asiakkailleen tehokkaammin! 
  

Lue lisää ja liity mukaan jo tänään osoitteessa  
www.nollatapaturmaa-foorumi.fi!



Haluatko olla mukana tekemässä terveempiä 
työpaikkoja ja luomassa hyvinvoivaa Suomea? 
Ota yhteyttä  niin kerromme enemmän! 
 
YHTEYSTIEDOT 
 
SÄHKÖPOSTI 
nollis@ttl.fi 

PUHELIN
030 4741 (Työterveyslaitoksen vaihde)

POSTIOSOITE
Nolla tapaturmaa-foorumi
Työterveyslaitos
PL 18
00391 Helsinki

HYVINVOINTIA TYÖSTÄ
Työterveyslaitos on paremman työelämän riippumaton ja puolueeton 
puolestapuhuja, tutkija ja  kehittäjä.  Työmme näkyy työpaikoilla 
hyvinvoinnin lisääntymisenä sekä yhteiskunnassa työurien pidentymisenä.

www.nollatapaturmaa-foorumi.fi 


