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Toimivan työsuojelun teesit
Liuhamo 2015

Kaikkia tarvitaan

• Kysymys on viime kädessä valinnoista;

• Työsuojelusta puhuttaessa syntyy helposti
käsite, että se koskee ensisijaisesti vain
tarkoitukseen nimettyä organisaatiota.

• turvallinen työtapa vähemmän turvallisen
sijaan; epäkohtiin puuttuminen silloinkin, kun
yleinen mielipide voi olla asiaa vastaan.

• Työsuojelu ei kuitenkaan voi olla
vaikuttavaa, ellei se tavalla tai toisella
kosketa jokaista henkilöä työpaikalla.

Päätöksenteko ratkaisee
• Jos työsuojelunäkökohdat eivät ole mukana
kun asioista päätetään, ei yhteistoiminnalla
lopulta saavuteta sille asetettuja tavoitteita.

Päämäärään sitoudutaan

• Linjaorganisaatio toimii ensisijaisena
väylänä työsuojelun ylläpitämisessä ja
kehittämisessä työpaikalla.

• Sitoutunut organisaatio ponnistelee
yhteisen päämäärän saavuttamiseksi,
sitoutunut yksilö käyttää (työ)aikaansa ja
näkee vaivaa asioiden edistämiseksi.
15.11.2016
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Työsuojelu toimii eri tasoilla

Kuva: Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu
Johtaminen = Organisaation ohjaaminen perustehtävän ja
toimintaympäristön mukaisesti.

Johtaminen
- päätöksenteko, resurssit

• Työnantajalla on tinkimätön tahto parantaa jatkuvasti
turvallisen työn edellytyksiä.

Yhteistoiminta = Yhteisestä tavoitteesta, työnjaosta ja työn
tekemisestä sopiminen.

Yhteistoiminta
- tavoitteet, työnjako

• Organisaatiolla on menettelytavat ja keinot kehittää työtä
yhteistoiminnassa.

Työn terveellinen ja turvallinen tekeminen
• Henkilöstö on tietoinen työn ja työympäristön riskeistä ja
sillä on työhön riittävä ammattitaito.

15.11.2016
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Johtaminen ja työsuojelu
Kuva: Liuhamo 2009.

• Johtaminen ohjaa organisaatiota arvojen ja
perustehtävän mukaisesti, sopeuttaa toimintaa ja
reagoi toimintaympäristön muutoksiin.

• Johtamisesta puhuttaessa erotellaan yleensä
johtajuus ja johtamisen menettelyt tai järjestelmä.
• Johtajuudella (leadership) tarkoitetaan (esimiehenä
toimivan) henkilön ominaisuuksia ja käyttäytymistä.

• Johtamisjärjestelmällä (management system)
tarkoitetaan organisaation yhteisesti käyttämiä
oppeja, menettelytapoja ja välineitä.
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ORGANISAATIOKULTTUURI
Turvallisuuskulttuuri, arvot
ORGANISAATIO
Yhteistoiminta

JOHTAMINEN
Työsuojelun johtaminen ja
toimintaperiaatteet
PERUSTEHTÄVÄ
Työsuojelupolitiikka

• Työsuojelu on osa molempia!

15.11.2016
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Miksi johtaa työsuojelua?

Tappura. Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista.

• Saadaan tietoa organisaation suorituskyvystä
työsuojelun suhteen. Voidaan tehdä vertailuja
omaan aiempaan tai toisten suorituskykyyn.

• Saadaan selvitettyä toimiiko turvallisuuden
johtaminen tehokkaasti läpi koko organisaation.
• Voidaan valita ja kohdentaa toimenpiteet
tehokkaasti (investoinnit, koulutus, tms.) sekä
arvioida niiden vaikuttavuutta.
• Voidaan seurata tavoitteiden saavuttamista ja
kehitystä.
• Voidaan ennakoida tulevaisuutta.
15.11.2016
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Kulttuurin merkitys
Simola 2005. Lappalainen 2009.

• Organisaatiokulttuurilla on arvioitu olevan
enemmän vaikutusta kuin muilla osatekijöillä.
• Kulttuurin muuttaminen vaatii työnantajan,
työyhteisön ja yksilön asennetta ja sitoutumista.

• Tärkein rooli turvallisuuskulttuurin luomisessa ja
muuttamisessa on linjaorganisaatiolla.
• Vahva organisaatio voi omalla esimerkillä muokata
kulttuuria haluamaansa suuntaan, vaikkakin hitaasti.
• Heikko organisaatio ei kykene luomaan yhteistä
kulttuuria, mikä johtaa erilaisiin tosistaan poikkeaviin
ala- tai varjokulttuureihin.

15.11.2016
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Turvallisuuskulttuurin portaat

TUOTTAVA

Muokattu: Shell IEP 2004

"Turvallisuus on meille bisnestä.
Saavutamme kilpailuetua muihin alan
toimijoihin nähden turvallisuuden avulla."

ENNAKOIVA
"Panostamme työhyvinvointiin, koska
se vaikuttaa myös asiakkaisiin. "

LASKELMOIVA
"Meillä on torjuntakeinot suurin piirtein
kaikkiin vaaratekijöihin."

REAGOIVA
"Turvallisuus on meille tärkeää.

Toimimme heti vahingon sattuessa."

PATOLOGINEN
"Väliäkös sillä kunhan ei jäädä kiinni."
15.11.2016
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Kulttuurin muuttaminen
• Kulttuuria ei voi ostaa, se pitää rakentaa linjassa
organisaation strategisten arvojen kanssa.
Organisaation kulttuuri muovautuu pitkän ajan
kuluessa.
• Kulttuuria voidaan ohjata työpaikan yhteisillä
arvoilla ja määräyksillä, mutta merkittävä osa
kulttuurista syntyy epävirallisten normien
kautta.
• Kulttuurin tiedostettu muuttaminen vaatii aina
sosiaalista vuorovaikutusta.
• = Keskustelemista työstä!

15.11.2016
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Turvallisuuskulttuurin voimakenttä
Cooper 1998. Improving Safety Culture (muokattu)
Tavoiteltu taso (positiivinen kulttuuri)

VASTUSTAVAT TEKIJÄT

Vahinkojen "aliraportointi" Pinnalliset tutkimukset
“Syyttelyfilosofia”

Puutteellinen viestintä

Resurssien puute Välinpitämättömyys

Muutosvastarinta

Ristiriitaiset tavoitteet

Tasapainotila

Työsuojeluorganisaatio

Ylimmän johdon sitoutuminen

Riskien arviointi

Seuranta ja mittaaminen

Turvallisuushavainnot

Turvallisuusperiaatteet

Koulutus

VOIMAVARATEKIJÄT
15.11.2016
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Esimiehen työroolit ja keskeiset työkalut
Laitinen ym. Työturvallisuuden ja terveyden johtaminen 2011.

Perehdytys ja työnopastus
Riskien arviointi
Vaaratilanteiden ja tapaturmien tutkiminen

Tiedolla
ohjaaminen

Ihmisten
johtaminen

Toiminnan
johtaminen

Turvallisuustuokioiden pitäminen
Työpaikkatarkastus ja työyhteisön seuranta
15.11.2016
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Keinoja edistää työsuojelun johtamista

Tappura Sari. Esimiehet tarvitsevat tukea turvallisuustyössään. TTY tiedote 27.01.2016
1.

Ylimpien johtajien turvallisuustyöpajat: miten minä voisin edistää turvallisuutta vastuualueellani?

2.

Turvallisuusvastuut: esimiesten turvallisuustehtävien määrittely eri organisaatiotasoilla

3.

Perehdyttäminen: turvallisuusvastuiden ja -tehtävien sisällyttäminen esimiesten perehdyttämiseen

4.

Esimies-alaiskeskustelut: turvallisuustehtävien sisällyttäminen keskusteluihin

5.

Turvallisuusosaamisen kehittäminen: esimiesten turvallisuusosaamisen arviointi ja kehittäminen
osana muuta osaamisen kehittämistä

6.

Valmennukset: turvallisuusasioiden sisällyttäminen esimiesten koulutukseen

7.

Esimiesfoorumit: tilaisuuksia, joissa esimiehet voivat keskustella toimintatavoista ja hankalista
tilanteista sekä etsiä yhdessä ratkaisuja niihin

8.

Turvallisuusjohtamisen arviointi: 360-asteen tai alaisarviointi esimiehen onnistumisesta
turvallisuustehtävässään sekä siihen liittyvät kehittämissuunnitelmat

9.

Johtamisperiaatteiden määrittely: Millaista on hyvä turvallisuuden johtaminen meillä?
15.11.2016
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Esimiesten työturvallisuuskoulutus verkossa

Esimiehet vastaavat työturvallisuudesta, eikä työsuojeluhenkilöstö,
kuten usein luullaan. Verkkokoulutuksen avulla esimiehet oivaltavat
oman työturvallisuusvastuunsa ja saavat tehokkaita työkaluja
turvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseen.
Koulutus muodostuu verkkomoduuleista (kesto noin 1 tunti/moduuli),
joista työpaikka voi valita esimiehilleen sopivimmat:
1.

Työturvallisuuden vastuut - Suositellaan kaikille!

2.

Turvallisuusviestintä

3.

Vahingoista oppiminen

4.

Työhyvinvointi

5.

Työmatkaliikenteen turvallisuus

”Moduulit ovat innostavia,
selkeitä ja käytettäviä”
”Tämän pitäisi olla joka
tasolla työskentelevän
esimiehen must-koulutus”
(pilottikäyttäjän kokemuksia)

www.ttl.fi/verkkokoulutus

Onko
teidän
työpaikka
matkalla
kohti…
www.nollatapaturmaa-foorumi.fi
@NollaTapaturmaa

• Nollaa tapaturmaa
• Nollaa ammattitautia

• Nollatoleranssia kiusaamiselle
• Nollaa työstä johtuvaa sairaslomaa
• Nollaa hoitamatonta väkivalta- tai
häirintätapausta
• Nollaa työuupumustapausta
• Nollaa työturvallisuudesta
tietämätöntä esimiestä ja
työntekijää.

Nolla on yhdessä oppimista
Uudet jäsentyöpaikat 2016

• Vantaan Energia –konserni, Vantaa

• Oy KWH Mirka Ab, Jeppo

• Suomen Erillisverkot –konserni, Espoo

• Toyota Material Handling, Vantaa

• Coor Service Management Oy, Espoo

• Celsa Steel Service Oy, Åminnefors

• Patria Land Systems Oy, Hämeenlinna

• Valkeakosken kaupunki

• Tampereen Tiivisteteollisuus Oy, Tampere

• Wipak Oy, Nastola + Valkeakoski

• Valtra Oy Ab, Suolahti

• Skaala Oy, Ylihärmä

• ThyssenKrupp Aerospace Finland Oy, Jämsänkoski

• Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,
Oulu

• Peltaco Oy, Kuopio
• VEO Oy, Vaasa
• Liperin kunta
• Onninen Oy, Vantaa
• Aurubis Finland Oy, Pori

• Persohalhuset Staffing Group Oy, Helsinki
• Tuusulan kunta
• Arkea Kunnossapito Oy, Turku
• Pirkkalan kunta

• Leppäkosken Sähkö -konserni, Ikaalinen

www.nollatapaturmaa-foorumi.fi
@NollaTapaturmaa

Nollis®-palvelu
http://www.nollis.fi
• Ajankohtaista ja ajatuksia herättävää aineistoa käytäntöjen
kehittämiseen, kouluttamiseen ja viestintään.
• Tietoa työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämistä
koskevista tilaisuuksista ja tapahtumista.
• Vuosittainen mahdollisuus työpaikkanne
työturvallisuustason arviointiin

Tulevia tapahtumia
• Aamukahvit

”Kannattaako nollaan sitoutua?”
16.11.2016, Tampere

• Webinaarit (jäsenille)

”Tehokas turvavartti”, 16.12.2016

• Kevätseminaari

”Turvallisuus on välittämistä”
16.-17.5.2017 Lahti

• http://www.nollis.fi/seminaari

• @NollaTapaturmaa

Kiitos!
Tykkää meistä Facebookissa ja seuraa meitä Twitterissä

facebook.com/tyoterveyslaitos
twitter.com/tyoterveys ja twitter.com/fioh

