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Hyvinvointia työstä!
• Työterveyslaitos on työterveyden, 

työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden 
asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. 

• Työterveyslaitos:
• kehitämme hyviä työyhteisöjä ja turvallisia 

työympäristöjä yhdessä asiakkaidemme 
kanssa sekä tuemme työntekijöiden 
työkykyä, 
• tavoitteenamme on tehdä suomalaisesta 

työelämästä maailman paras.
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Floor is Yours! 2018-2020
• Toteutus ja johtopäätökset
• Esittävän taiteen turva- ja 

hyvinvointiraideri
• Esittävän taiteen OiRA riskinarviointi

Uusi tutkimuksemme Floor is Ours!
• Tutkimuksen toteutus
• Alustavia havaintoja tutkimusaineistosta

Esityksen sisältö



YHTE IST YÖSSÄ

Näyttelijäliitto
Suomen Kansallisooppera ja -baletti
Suomen Konservatorioliitto
Suomen Muusikkojen liitto
Suomen Sinfoniaorkesterit
Suomen Teatterit
Taideyliopisto
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto
Teatterikeskus

Tanssin aluekeskusverkosto:
Itä-Suomen tanssin aluekeskus (ITAK)
Keski-Suomen Tanssin Keskus
Läntinen tanssin aluekeskus
Pirkanmaan Tanssin Keskus
Pohjanmaan tanssin aluekeskus
Pohjoisen tanssin aluekeskus: 

Jojo – Oulun Tanssin Keskus
Pyhäsalmen Tanssi ry
Routa-ryhmä
Tanssiteatteri Rimpparemmi



Floor is Yours! 
Turvallisuusjohtamisen ja –kulttuurin

kehittäminen esittävissä taiteissa
2018-2020



Floor is Yours! (2018-2020)

• Tuotti tietoa esittävien taiteiden turvallisuusjohtamisen ja -
kulttuurin nykytilasta: työpaikkojen ja työryhmien 
toimintakäytännöt, turvallisuutta tukevat tekijät ja 
kehittämistarpeet. (Loppuraportti)

• Kehitti työkaluja ja menetelmiä toimialan 
turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin edistämiseksi.
§ Riskinarviointityökalu (OiRA) ja turvallisuuden tsekkilista
§ Hyvän työkäyttäytymisen huoneentaulu
§ Turva- ja hyvinvointiraideri -verkkosivusto

• Tuki osaltaan alan sisäistä kulttuurin muutosta, jossa 
systemaattisesti kehitetään työolojen ja työympäristön 
turvallisuutta ja terveellisyyttä.

http://urn.fi/URN:ISBN:9789522619556
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Esittävien taiteiden ristiriitainen
turvallisuukulttuuri

• Alalla on vahvuuksia ja käytäntöjä, jotka jo tukevat
turvallista toimintaa ja kehittämistä. 

• Epäkohtia tunnistetaan, mutta puuttumisen
kulttuuria tulee vahvistaa.

• Psykososiaalisen kuormituksen hallintaan
kiinnitettävä huomiota. 

• Tietoisuutta lisättävä työturvallisuusvastuista.
• Turvallisuutta ja hyvinvointia tukevat ratkaisut

tulee tehdä ensisijaisesti työryhmä- ja 
organisaatiotasoilla.



www.ttl.fi/oppimateriaalit/esittavan-taiteen-turva-ja-
hyvinvointiraideri
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Esittävän taiteen OiRA –riskinarviointi 
(www.ttl.fi/oira)
• maksuton verkkotyökalu työn riskinarviointiin
• rekisteröityminen sähköpostiosoitteella, 

kokeiluversio ilman rekisteröitymistä
• sisältö:

1. Tuotannon ja esityspaikan välinen yhteistyö
2. Työympäristö
3. Pystytys ja purku
4. Esiintymisasut, kosmetiikka, puvustus, peruukit ja 

tarpeisto
5. Erikoistehosteet, lennätykset ja ilma-akrobatia
6. Esiintyminen
7. Hyvinvointi ja sujuva työyhteisön/-ryhmän toiminta
8. Kiertuetoiminta
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http://www.ttl.fi/oira


Uusi tutkimuksemme
Floor is Ours!



Floor is Ours! Puuttumisen kulttuurin vahvistaminen
esittävien taiteiden työyhteisöissä -tutkimus (2021-2023)

Tuottaa tietoa
a) turvallisuuskulttuurista ja niistä 

inhimillisistä tekijöistä, jotka 
ehkäisevät tai edistävät 
työturvallisuuden ja hyvinvoinnin 
epäkohtiin puuttumista

b) keinoista, joilla voidaan vaikuttaa 
työturvallisuuden ja hyvinvoinnin 
kehittämiseen ja epäkohtiin 
puuttumiseen

Millaiset tekijät tukevat tai ehkäisevät 
työturvallisuuden ja hyvinvoinnin 

epäkohtiin puuttumista ja alan 
kehittämistä turvallisempaan 

suuntaan?

Millaisin keinoin työturvallisuutta ja 
hyvinvointia sekä epäkohtiin 
puuttumista tulisi kehittää?



Esittävän taiteen ammattilaiset kanssatutkijoina

• Kanssatutkijuuden tavoitteena on osallistaa tiedeyhteisön ulkopuolisia ihmisiä
tutkimuksen tekoon.

• Kanssatutkimus kyseenalaistaa perinteisiä tieteen ihanteita ja valtasuhteita
tutkijoiden ja tutkittavien välillä.

• Tavoitellaan tietoa, jolla on yhteiskunnallista merkitystä ja vaikutusta.

• Yhteensä 34 kanssatutkijaa, kuusi ryhmää eri puolilla Suomea
• Eri ikäisiä, eri ammatteja ja työmarkkina-asemia edustavia kanssatutkijoita
• Esittävän taiteen aloista eniten edustettuina teatteri ja tanssi, mukana myös 

ooppera, musiikki, nukketeatteri, sirkus, esittävän taiteen opetus
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Kanssatutkijaryhmien aineistoja ja keskusteluja läpäiseviä
aiheita

• Työyhteisöjen kysymykset
• Johtaminen, johtajuus
• Vuorovaikutus (puhe, kehollinen toiminta)
• Tasapuolinen kohtelu
• Kestävän työpolun rakentaminen

• Työ vos-laitoksissa, työ vapaalla kentällä (freelancetyö) 
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@tyoterveys
@fioh

Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi tyoterveyslaitos

Kiitos!

@stagelleturvallisesti
www.ttl.fi/floorisyours

http://www.ttl.fi/floorisyours

