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Kokouksen tausta
Työelämän terveystarpeet muuttu-
vat jatkuvasti laadullisesti ja määräl-
lisesti sekä teollisuus- että kehittyvis-
sä maissa. Uusia ongelmia ja riske-
jä, kuten pandemia, todetaan jatku-
vasti ja myös monet perinteiset ris-
kit saattavat ilmestyä kuvaan uudel-
leen. Työterveyden sisältöalue laa-
jenee perinteisestä työlääketietees-
tä ja ammattitaudeista useiden mui-
den ongelmien kuten työn psykoso-
siaalisten haittojen ehkäisyyn, työ-
kyvyn edistämiseen ja työnteon uu-
sien muotojen, muun muassa laaje-
nevan etätyön olosuhteiden ja kuor-
mitusten hallintaan. Jatkuvasti löytyy 
myös uusia ammattitauteja ja työpe-
räisiä sairauksia. 

Tarvitaan uusia työterveysstrategioi-
ta ja palvelujen kehittämistä ns. laa-
ja-alaisen työterveyshuollon suun-
taan. Pandemian tuomat yllätykset 
osoittavat, että hallitusten ja kansain-
välisten järjestöjen, asiantuntijajär-

jestöjen ja yksittäisten asiantuntijoi-
den on entistä tiiviimmin pidettävä 
osaamisensa ja tietonsa ajan tasalla 
ja kyettävä paremmin ennakoimaan 
tulevaa.

Kokouksen tavoitteet
1)  Antaa ajantasainen kuvaus kan-

sainvälisen työterveyden nykyti-
lasta ja hahmotella tilanteen nor-
malisointia työterveyden osal-
ta tutkimuksella, koulutuksella ja 
uusilla käytännöillä.

2)  Tunnistaa kansainvälisen työ-
terveyden, työlääketieteen ja am-
mattitautien tulevaisuuden tren-
dit ja laaja-alaisen työterveys-
huollon asettamat haasteet mo-
dernille työterveyshuollolle.

3)  Tarjota koulutus- ja vuorovaiku-
tusfoorumi työterveyshuollon eri-
koislääkärikoulutuksen verkos-
tolle ja kansainvälisille asiantun-
tijoille. 

Tervetuloa
Vaikka koronaviruspandemia varjostaa kaikkea maailmassa, on 
ajateltava myös tulevaisuutta, kriisistä selviämistä ja normaa-
liin työelämään asteittain siirtymistä. Pandemia on yksi globali-
saation lukuisista seurauksista ja se haastaa terveydenhuollon, 
turvallisuuden ja talouden kaikkialla maailmassa. Ilman pande-
miaakin globalisaatio muuttaa monin tavoin työelämää; luo uusia 
haasteita ja tarjoaa mahdollisuuksia. 

Helsingin yliopisto järjestää koulutus- ja verkottumistapahtuman; 
valtakunnallisen erikoislääkärikoulutuksen seminaarin ja kan-
sainvälisen konferenssin. Tervetuloa valtakunnalliseen seminaa-
riin oppimaan ja keskustelemaan kansainvälisen työterveyshuol-
lon nykytilasta ja tulevaisuuden trendeistä!



Järjestäjä
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LL, erikoisl. Rea Lagerstedt, 
TtM Maarit Malin, 
KM Asta Toivonen, 
Prof. Jorma Rantanen

Yhteistyökumppanit
Kansainvälinen työjärjestö, ILO
Maailman terveysjärjestö, WHO 
Kansainvälinen työterveys-
komissio, ICOH
Työsuojelurahasto
Orion Oyj Orion Pharma

Aika ja paikka
Aika: 18.–19. Marraskuuta 2020.
Paikka: Hotelli Hilton Helsinki, 
Kalastajatorppa

Pandemiavaraus
Riippuen mahdollisista matkus-
tus- ja kokoontumisrajoituksista, 
kokous järjestetään joko normaa-
lina kokoontumisena tai 
tarpeen mukaan osittain tai koko-
naan virtuaalisena.

Kenen soisi osallistuvan?
Kongressi on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille, heidän 
kouluttajilleen sekä muille työterveyden, työlääketieteen, työhygienian, psyko-
logian ja ergonomian asiantuntijoille.



Kansainväliset esitelmöitsijät
• Professori Raymond Agius, Manchesterin  

yliopisto, Yhdistynyt Kuningaskunta
• Professori Claudio Colosio,
 Milanon yliopisto, Italia
• Professori Sergio Iavicoli, INAIL ja ICOH,  

Rooma, Italia
• Tri Ivan Ivanov, Maailman terveysjärjestö,
 WHO, Geneve, Sveitsi
• Tri Rokho Kim, Maailman terveysjärjestö, 
 WHO, Geneve, Sveitsi
• Professori Dooyoung Park, KOSHA, Soul,  

Etelä-Korea 
• Tri Shengli Niu, Kansainvälinen työjärjestö, 

ILO, Geneve, Sveitsi
• Professori Zhang Min, Kiinan Lääketieteen  

Akatemia, CAMS, Peking, Kiina

Kuinka ilmoittaudutaan?
llmoittaudu mukaan valtakunnalliseen seminaariin osoitteessa: 
valtakunnallinenseminaari.tthvyo.fi

Kutsumme myös kaikkia työterveyshuoltoon erikoistuvia lääkäreitä, koulutta-
jalääkäreitä sekä erikoistumiskoulutuksen kehittäjiä esittelemään oman tutki-
mus- ja kehittämistyönsä tuloksia seminaarin postersessioon. Ohjeet posterin 
laadintaan ja esittelyyn sekä abstraktin jättöön ilmoitetaan alkusyksystä se-
minaarin verkkosivuilla valtakunnallinenseminaari.tthvyo.fi
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 • Professori Alenka Škerjanc,  
Ljubljanan yliopisto, UEMS, Slovenia

• Professori Begoña Martínez Jarreta,  
Zaragozan yliopisto, EASOM, Espanja

Suomalaiset esitelmöitsijät
• Professori Minna Huotilainen,  

Helsingin yliopisto
• Professori Clas-Håkan Nygård,  

Tampereen yliopisto
• Professori Jorma Rantanen,  

Helsingin yliopisto
• Professori Kari Reijula,  

Helsingin yliopisto
•  Dosentti Jukka Takala,  

Tampereen yliopisto, ICOH
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