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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020
TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT
Työhygienian tekeminen tunnetuksi on edelleen haasteellista ja vaatii Seuralta ja sen
kaikilta jäseniltä panostusta. Nimi ei ole tärkein, vaan voidaan puhua työhygieniasta,
työympäristöasioista, altistumisenarvioinnista, jne. Työhygieniaa tehdään Suomessa
hyvin monenlaisella nimikkeellä ja alalle päädytään erilaisia polkuja pitkin. Seura pyrkii jatkossakin tavoittamaan yrityksissä ne henkilöt, jotka päätoimen ohella toimivat
työhygieniaan liittyvissä tehtävissä. Alaa opiskelevat pyritään tulevaisuudessakin innostamaan Seuran jäseniksi ja heille tarjotaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen
alalla jo toimivien kanssa.
Kansallista yhteistyötä muiden työympäristön toimijoiden kanssa pyritään jatkamaan. Perinteiselle TTP-yhteistyölle on syntynyt haasteita siitä, että Seuran jäsenet
eivät ole olleet kovin aktiivisia osallistujia TTP-päivillä. Finnsafe ry jatkaa TTP-päivien
järjestämistä 2021 ilman STHS:aa järjestelytoimikunnassa. Finnsafe aikoo muulla tavoin yhteisten jäsenten kautta tehdä yhteistyötä seuran kanssa myös TTP-päivien
osalta.
Vuoden 2020 alkupuolella lähetetään työhygieenikoiden sertifiointijärjestelmän dokumentit NAR-komitealle arvioitaviksi. Saamme todennäköisesti ”mentorin” jostakin eurooppalaisesta seurasta, jossa on jo sertifiointijärjestelmä, auttamaan jatkokehittelyssä. Prosessin etenemisen nopeus on hankala arvioitava, ja riippuu myös asiaa käsittelevän komitean kokousaikatauluista.
Sertifiointijärjestelmän rakentamiseen tarvitaan kaikkien tukea. Seniorihygieenikoita
tarvitaan sertifiointityöryhmään, sidosryhmien tukea ohjausryhmään ja jäseniä innostumaan sertifioinnista. Sertifiointijärjestelmän ei ole tarkoitus teettää ylimääräistä
työtä yksittäiselle työhygieenikolle, vaan tarjota parempia mahdollisuuksia osaamisen
kehittämiseen, ylläpitämiseen ja osoittamiseen ulkopuolisille.
Vuodesta toiseen toimintasuunnitelmassa joudutaan toteamaan, että työhygienian
osaajien tarve ei ole yhteiskunnassa vähentynyt. Työpaikkojen riskinarviointien taso
ja edes määrä ei ole kovin mairitteleva, työterveyshuoltojen osaaminen ei ole kehittynyt, mutta ei myöskään työhygieenikoiden hyödyntäminen osana työterveysyhteistyötä. Seuran tulee osallistua aktiivisesti näistä asioista käytävään keskusteluun.
Seura seuraa jatkossakin tiiviisti lainsäädännön muutoksia ja niiden vaikutuksia työkenttäämme.
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TAPAHTUMIA
Tampereen Työhyvinvointimessut/Eurosafety järjestetään jälleen vuonna 2020. STHS
ry osallistuu pienellä osastolla ja pyrkii järjestämään jonkin seminaarin.
IOHA:n kongressi järjestetään lokakuussa Etelä-Korean Daegussa.
KOULUTUS JA APURAHAT
Seuran koulutuspäivät järjestetään edelleen alkuvuodesta. Vuonna 2020 koulutuspäivät järjestetään Tampereella. Seuraavat 2021 koulutuspäivät todennäköisesti Kuopiossa. Päivien aiheiden valitsemiseksi tarvitaan jäsenten aktiivisuutta, jotta koulutuksen sisältö vastaa työhygieenikoiden pätevyystarpeita.
Aluetapaamisten järjestämistä pyritään kannustamaan. Kuopion seudulla tilaisuudet
voidaan järjestää yhteistyössä UEF:n kanssa, jolloin opiskelijoita saadaan verkostoitumaan seuran jäsenten kanssa.
Seura kannustaa jäsenistöään hyödyntämään mahdollisuutta anoa seuralta stipendiä
jäsenistön ammatilliseen kehittämiseen sekä Suomen työhygienian tason kehittämiseen.
Seura voi tarvittaessa järjestää yksittäisiä koulutustilaisuuksia, tai kutsua asiantuntijoita Suomesta tai ulkomailta luennoimaan. Myös webinaarit ovat mahdollisia. Jäsenistöä kannustetaan aktivoitumaan tässä. Tekniikka on helpottunut viime vuosina merkittävästi, joten toteutus ei ole kovin vaikeaa.
TYÖHYGIEENIKOIDEN PÄTEVYYS JA KOULUTUS
Keväällä 2020 IOHA:n NAR-komitealle lähetetään hakemus työhygieenikoiden sertifiointijärjestelmän akkreditoimiseksi IOHA:n vaatimusten mukaisesti.
Työhygienian asiantuntijoiden koulutuksen ja sen kehittämisen keskeiset toimijat Suomessa ovat edelleen Itä-Suomen yliopisto ja Työterveyslaitos. STHS ry ottaa enemmän roolia työhygieenikoiden pätevyyden ylläpidossa ja todentamisessa sertifiointijärjestelmän avulla.
STHS ry on liittynyt OHTA:an (Occupational Hygiene Training Association), joka järjestää työhygieenistä koulutusta perus- ja keskitasolla kansainvälisesti, ja sertifioi
koulutuksen järjestäjiä. Seuran puitteissa suunnitellaan, miten ko. koulutusmateriaalia
voitaisiin hyödyntää myös Suomessa. Seura on aktiivinen mikäli OHTA n advisory
boardin haetaan uusia jäseniä.
TALOUS JA JÄSENREKISTERI
Varsinaisten, eläkeläis- ja opiskelijajäsenten sekä kannattajajäsenten jäsenmaksut pidetään ennallaan. Jatketaan aktiivista jäsenhankintaa ja esim. yhteydenpitoa alan
opiskelijoihin. Jäsenrekisterin ajantasaisuus tarkistetaan ja lopullisesti poistetaan jäsenmaksunsa laiminlyöneet.
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TIEDOTUS JA TYÖRYHMÄT
Seuran tiedotusta jatketaan pääasiassa sähköisesti. Nettisivujen kautta jäsenet saavat
tietoa Seuran toiminnasta ja voivat ilmoittaa/kirjoittaa ajankohtaisista aiheista kaikkien jäsenten tietoon. Nettisivuilla julkaistaan blogia, jossa työympäristön asiantuntijat voivat ottaa kantaa alan ajankohtaisiin asioihin. Seuran someviestintä on ollut varsin olematonta, mutta jatkossa aihepiiristä viestittäessä suositellaan käyttämään tunnistetta #työhygienia, mikä tuo monille epäselvää käsitettä myös esiin ja ehkä lisää
sen ymmärrettävyyttä.
Seura jatkaa jäsenyyttään Kemesta ry:n Työperäinen altistuminen –työryhmissä (CEN
TC 137). Ryhmän puheenjohtajana toimii Milja Koponen (STHS). Lisäksi seuran jäsenistä ryhmään kuuluu Tomi Kanerva (TTL). Tomi Kanerva osallistuu myös joihinkin
työryhmien kokouksiin.
STHS ry kuuluu Tapaturmavakuutuskeskuksen ylläpitämään työympäristömitalitoimikuntaan. Ryhmän puheenjohtajana toimii Milja Koponen. Jäsenistöä kannustetaan hakemaan huomionosoituksia työhygieniassa kunnostautuneille.
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Seuran puheenjohtaja osallistuu yhteen IOHA:n hallituksen kokoukseen vuodessa. Tämän vuoden kokoukset järjestetään Bristolissa toukokuussa ja IOHA:n kongressin yhteydessä Daegussa lokakuussa. Pj pyrkii osallistumaan Daegun kokoukseen.
SENIORITOIMINTA
Senioritoiminnassa hallitusta avustaa aktivistityöryhmä. Kyösti on aktivoitunut luotsaamaan e-liikettä ja toiminnasta kiinnostuneita kannustetaan ottamaan yhteyttä häneen.
STHS ry:n hallitus

