
Animaatioelokuvasarjan sankari Napo esittelee iloisesti ja 
keskustelua herättävästi työterveyteen ja työturvallisuuteen 
liittyviä aiheita ja riskien ennaltaehkäisyä.

Napo tähdittää yhdessä työtovereidensa kanssa monia mykkäelokuvia, 
joiden avulla kaikenikäiset erilaisista taustoista ja kulttuureista tulevat 
eri-ikäiset ihmiset, nuorista työntekijöistä aina ylemmän johdon 
edustajiin, voivat ymmärtää Napoa ja samastua häneen.

Napo on tyypillinen työntekijä millä tahansa alalla tai sektorilla. Hän 
altistuu työtovereineen työpaikalla usein yleisille vaaroille ja riskialttiille 
tilanteille. He osallistuvat kuitenkin aktiivisesti riskien tunnistamiseen ja 
käytännöllisten ratkaisujen tarjoamiseen esimiehilleen.

Naposta on nyt tullut Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusviraston Terveellinen työ -kampanjoiden 
päälähettiläs. Monet Napo-elokuvat liittyvät näihin kampanjoihin tai 
tukevat niitä.

Työsuojelu on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle.

Napo – Turvallisuutta 
hymy huulessa



Napo-konsortio julkaisee uusia elokuvia 
säännöllisesti. 

Voit katsella ja ladata elokuvia osoitteessa  
www.napofilm.net.

Sosiaalisesta mediasta elokuvat löytyvät tunnisteella 
#napofilms.

Alkuperäisen idean Naposta keksivät työsuojelualan viestintäammattilaiset, kun tarvittiin 
korkeatasoisia viestintätuotteita, joilla pystytään ylittämään kansalliset rajat ja suuntaamaan tärkeät 
viestit eri kulttuureihin, eri kielillä ja työtä tekevien ihmisten käytännön tarpeisiin.

Napo-elokuvissa käsitellään monia työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyviä aiheita, joita ovat 
esimerkiksi seuraavat:

• Työperäinen stressi

• Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

• Tieturvallisuus

• Liukastumiset ja kaatumiset

• Vaaralliset aineet

Opissa Napon kanssa
Napo opettajille

Verkko-oppimateriaalissa esitellään 
työsuojeluun liittyviä asioita 
peruskouluikäisille lapsille opettavaisella 
tavalla mutta silti hauskasti ja 
kekseliäästi Napo-videoiden avulla. 
Oppimateriaali sisältää keskeisiä viestejä 
ja oppimistavoitteita, luovia tehtäviä 
verkkoresursseilla ja esimerkkisuunnitelmia 
45 minuuttia kestävistä oppitunneista.

Napo työpaikalla

Napo-elokuvia voidaan käyttää monilla 
tavoilla – turvallisuusperehdytyksissä, 
turvallisuutta koskevissa keskusteluissa 
ja työpaikan muissa keskusteluissa 
tai ammatillisen koulutuksen ja 
perehdytyskoulutusten tukena.
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