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Lähteet
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Raportissa käytetyt käsitteet
Käsitteet ovat raportin tekijän laatimia, eivätkä ne edusta työsuojeluhallinnon virallista määritelmää.
Kunta-alan työsuojelun valvontahanke on vuosina 2012–2015 (”Turvallinen, terveellinen ja tuottava
kuntatyö 2015) toteutettava valtakunnallinen valvontakokonaisuus. Raportissa käytetään myös lyhennettä ”kuntahanke”.
Turvallisuusjohtaminen on kokonaisvaltaista, niin lakisääteisen kuin omaehtoisen turvallisuuden hallintaa, jossa yhdistyvät sekä menetelmien ja toimintatapojen että ihmisten johtaminen. Se sisältää ajatuksen jatkuvasta turvallisuuden ja terveellisyyden edistämisestä ja pitää sisällään jatkuvan suunnittelun,
toiminnan ja seurannan. Turvallisuuskulttuuri, organisaation tapa toimia turvallisuuden suhteen, vaikuttaa turvallisuusjohtamiseen.
Työsuojelutarkastus on tarkastajan suorittama toimenpide, jonka tarkoituksena on selvittää, onko valvonnan kohteeksi valikoituneessa työpaikassa eli valvontakohteessa noudatettu työsuojelua koskevia
lakeja. Raportissa käytetään lyhennettä ”tarkastus”.
Työsuojelutarkastajalla tarkoitetaan työsuojeluviranomaiseen virkasuhteessa olevaa henkilöä, jolla
on toimivaltuudet suorittaa laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelun yhteistoiminnasta
(44/2006) tarkoitettuja valvonta- ja tarkastustehtäviä. Raportissa käytetään lyhennettä ”tarkastaja”.
Halmeri-valvontakysely kattaa turvallisuusjohtamiseen kuuluvat turvallisuuden hallintajärjestelmien
pääkohdat. Kysely soveltuu kaikille toimialaoille.
Valmeri-valvontakysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn ajankohtana. Kysely soveltuu kaikille toimialoille.
Viranomaisohjauksella tarkoitetaan sitä, että tarkastaja antaa kirjallisen toimintaohjeen, kehotuksen tai
väliaikaisen käyttökiellon työnantajalle, jos tarkastettava asia ei ole lain vaatimalla tasolla. Tässä arvioinnissa on keskitytty toimintaohjeisiin ja kehotuksiin.
Toimintaohje annetaan, kun tarkastaja on todennut lain vastaisen asian, josta aiheutuva vaara tai haitta
on vähäinen. Työnantajan on korjattava lain vastainen asia.
Kehotus annetaan, kun lain vastaisesta olotilasta aiheutuu vähäistä suurempi vaara tai haitta. Tarkastaja seuraa, että kehotusta noudatetaan määräajassa. Jos kehotusta ei noudateta, tarkastaja vie asian
työsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi.
Seurantatarkastus on tarkastus, jossa selvitetään, onko aiemmalla tarkastuksella annettua viranomaisohjausta noudatettu.
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1. Johdanto
Vuonna 2012 käynnistyi valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke ”Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015”. Hankkeen valvontakohteina olivat kunnat ja kuntayhtymät. Valvontaa
kohdistetaan kunnan koko organisaatioon eli johdon eri tasoille ja työpaikoille. Hanke kestää vuoden
2015 loppuun saakka.
Hankkeessa on toteutettu ulkoinen vaikuttavuustutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää valvonnan vaikutuksia turvallisuusjohtamiseen työnantajaorganisaation eri tasoilla, työpaikkatason olosuhdemuutoksia ja viestinnän vaikuttavuutta.
Raportin toisessa luvussa on esitetty arvioinnin keskeiset tulokset ja johtopäätökset. Kolmannessa luvussa on kuvattu arvioinnin kohde ja asetelma. Luvuissa 5–8 on kuvattu arvioinnin keskeiset havainnot
aineiston pohjalta. Raportti etenee arviointikysymyksiä ja arviointia varten laadittua muutoksen teoriaa
mukaillen.
Arvioinnin aineiston kuvaus on esitetty tarkemmin yhdeksännessä luvussa. Lisäksi raportin visuaalinen
tiivistelmä on esitetty arviointiraportin alussa. Arvioinneissa toteutettujen kyselyjen jokaista yksittäistä
analyysiä ei esitetä.
Raportissa esitetyissä kuvissa on käytetty usein Likertin asteikkoa yhdestä viiteen. Tässä asteikossa
arvot 1-2 kertovat kielteisestä suhteutumisesta, 3 neutraalista ja arvo 4 on usein ”samaa mieltä” tai
”jonkin verran vaikutusta”, ja arvo 5 on ”täysin samaa mieltä” tai ”merkittävä vaikutus”. Joissakin kuviossa nämä asteikon ”ääripäät” on yhdistetty.
Arvioinnissa käytetyt kyselyt on saatavissa sosiaali- ja terveysministeriöltä. Niitä ei ole liitetty raporttiin
raportin tiivistämiseksi.
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2. Arvioinnin keskeiset tulokset
ja johtopäätökset
Arvioinnin tulokset ovat varsin positiiviset ja kertovat siitä, että työsuojeluvalvonta on pääasiassa hyvin
toteutettua ja sillä on vaikutuksia useilla osa-alueilla, kuntien lähtötilanteesta riippumatta. Selvyyden
vuoksi on todettava, että kattavaa lähtötasoa kuntien tilanteesta ei ole selvitetty tässä arvioinnissa. Kunnissa tehdään työtä turvallisuusjohtamisen ja työsuojelun eteen ja parhaimmillaan työsuojeluvalvonta
tukee tätä työtä.

2.1 Valvonnan vaikutus turvallisuusjohtamiseen työnantajaorganisaation eri tasoilla
Kunta-alan valvontahanke on vaikuttanut kunta-alan turvallisuusjohtamisen tasoon. Vaikutusten laajuus
riippuu valvottavan organisaation lähtötasosta ja valvonnan onnistumisesta.
Eniten tunnistettavia vaikutuksia on syntynyt turvallisuusjohtamisen kehittymisessä. Kuntahankkeessa
systemaattisesti tehdyt johdon tarkastukset ovat omalta osaltaan edistäneet näiden vaikutusten syntymistä.
Turvallisuusjohtamisen kehittymisen vaikutukset syntyvät kahta kautta.
Ensinnäkin annetut konkreettiset toimintaohjeet ja kehotukset vaikuttavat työpaikoilla puutteiden korjaamiseen ja voivat koskea turvallisuusjohtamiseen liittyviä näkökohtia. Valvonnan kohteet kokevat vaarojen arvioinnin systematisoituneen ja kehittyneen. Työn vaarojen arvioinnista onkin annettu runsaasti
toimintaohjeita. Toiseksi turvallisuusjohtamisen käytäntöjen valvontaa on pidetty valvonnan kohteiden
näkökulmasta varsin toimivana, ja noin 80 % näkemyksensä esittäneistä valvonnan kohteiden edustajista koki turvallisuusjohtamisen valvonnan olevan hyödyllistä eri osa-alueilla.
Valvonnan vaikutukset turvallisuusjohtamiseen näkyvät erityisesti toimialajohdon kasvaneena tietoisuutena turvallisuusjohtamisen merkityksestä ja turvallisuusjohtamiseen liittyvistä kysymyksistä. Enemmistö näkee valvonnalla olleen vaikutusta myös siihen, että turvallisuusjohtamisen asiat ovat vaikuttaneet
työturvallisuusjohtamista koskevien asioiden systemaattisempaan käsittelyyn osana vaarojen arviointia
tai toimialajohdon asialistoja.
Ylimmän johdon osalta arvioinnin tulokset ovat jakaantuneet kahtia. Joissakin organisaatioissa valvonnalla ja sen tuloksilla on suorempi yhteys ylimpään johtoon. Erityisesti pienemmissä kunta-alan organisaatioissa yhteys kunnan ylimpään johtoon ja johtoryhmätyöskentelyyn on suorempi kuin suuremmissa
organisaatioissa. Toisaalta suuremmilla työnantajilla on systemaattisia rakenteita turvallisuusjohtamiseen liittyvien kysymysten käsittelyyn, jolloin työsuojeluun liittyviä kysymyksiä johdetaan ja jalkautetaan
näiden rakenteiden kautta ja valvontaan liittyvät asiat käsitellään näissä rakenteissa.
Työsuojeluvalvonnan vaikuttavuuden näkökulmasta keskeinen vaikuttavuuden lisäämisen mahdollisuus liittyy erityisesti työyksiköiden esimiesten toimintaan vaikuttamiseen. Näitä kohderyhmiä on kuultu
arvioinnissa kyselyiden ja tapaustutkimushaastatteluiden kautta. Useat esimiehet ovat nostaneet arvioinnissa esiin valvonnan positiivisina vaikutuksina oman motivaation lisääntymisen työsuojeluasioissa,
oman ymmärryksen vahvistumisen työsuojeluun liittyvistä vastuista tai toimivaltuuksista ja esimerkkejä
suorista vaikutuksista omaan esimiestyöskentelyyn.
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Mikäli valvonnassa on kiinnitetty huomiota asioihin, joihin työyksiköiden esimiehillä ei ole vaikutusmahdollisuuksia, tai vuorovaikutus esimiesten ja tarkastajan välillä ei ole toiminut, valvonnalla ei ole
koettu olevan vaikutusta tai pahimmillaan sillä on voinut olla kielteinen vaikutus. Arvioinnin valossa se,
miten työyksiköiden johtoasemassa toimivien henkilöiden kanssa toimitaan tarkastuksissa, vahvistaa
tai heikentää heidän motivaatiotaan turvallisuusjohtamiseen. Valtaosa arvioinneissa näkemyksensä
esittäneistä esimiehistä näki valvonnan vaikutukset positiivisina.
Kyselyjen avovastauksissa ja tapaustutkimuksen haastatteluissa seurantatarkastusta ja jälkivalvontaa
pidetään yleisesti ottaen tarpeellisena. Valvonnan kohteiden näkökulmasta on tärkeää, että valvonta
muodostaa ajatuksellisesti jonkinlaisen “jatkumon” tai että valvonnan kohteilla on käsitys siitä, miten
”yhteistyö” työsuojeluviranomaisten kanssa jatkuu.
Aineistosta muodostuu sellainen kokonaiskuva, että valvonnan vaikutus on paras silloin, kun se nivoutuu hyvin valvonnan kohteen omiin turvallisuusjohtamisen prosesseihin, siihen käytetään sopivasti
aikaa ja tarkastuksia seurataan. Johtotason tarkastusta voidaan käyttää palautemekanismina, joskin
tehdyn tarkastuskertomusten analyysin perusteella tätä mahdollisuutta hyödynnetään vain harvoin.
Valvonnan kokonaisvolyymi on tämän tutkimuksen mukaan varsin oikealla tasolla. Vain pieni osa arvioinnissa näkemyksensä esittäneistä sidosryhmistä kokee, että sitä tulisi vähentää. Tarkastuksia koskevat yksittäiset ongelmat ovat liittyneet erityisesti valvonnan oikeaan kohdentamiseen.

2.2 Työolosuhdemuutokset
Kunta-alan työsuojeluvalvontahankkeen aikana on vuoden 2014 loppuun mennessä annettu 11 460
toimintaohjetta ja 1 240 kehotusta. Arvioinnin perusoletuksena on ollut, että toimintaohjeilla ja kehotuksilla voidaan vaikuttaa työolosuhdemuutoksiin yksikkötasolla kuten edellä kuvattuun turvallisuusjohtamisen kehittämiseenkin. Arviointitutkimuksen sähköiseen kyselyyn vastanneista 460 vastaajaa
tuli organisaatioista, jotka olivat saaneet toimintaohjeita, ja 388 vastaajaa organisaatioista, jotka olivat
saaneet kehotuksia. Käytännössä vain noin 5 % vastaajista näki, etteivät toimintaohjeet tai kehotukset
olleet vaikuttaneet mitenkään.
Suurin osa näkemyksensä esittäneistä valvonnan kohteista myös koki, että puute olisi korjaamatta, mikäli toimintaohjetta tai kehotusta ei olisi annettu (molempina vuosina n. 60 % kyselyihin vastanneista
valvonnan kohteista).
Suhteutettaessa tulosta niihin teemoihin, joista toimintaohjeita ja kehotuksia on annettu, ovat keskeiset
työolosuhdemuutokset kohdistuneet hankkeen aikana seuraavalla tavalla.
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Taulukko 1: Kymmenen eniten toimintaohjeita aiheuttanutta valvonnan teemaa 1.1.2014–
13.4.2015 mennessä Kuntahankkeessa (kaksi ensimmäistä vuotta eivät ole mukana, koska
työsuojeluhallinnon tietojärjestelmä uudistui)
Teemat (toimintaohjeiden määrä
tarkastuskertomusten näytteessä)

Kehotukset

Toimintaohjeet

Toiminta-ohjeen Kuinka paljon olisi jäänyt
toteuma-asteella korjaamatta jos valvontaa ei
laskettu (84 %) olisi ollut (valvonnan
kohteiden arvio, 60 %)

Työterveyshuollon työpaikkaselvitykseen liittyvät (yli 70)

24

747

627

376

Työn vaarojen selvittämiseen ja
arviointiin liittyvät (yli 80)

39

725

609

365

Väkivallan uhkaan liittyvät (yli 70)

28

608

511

306

Psykososiaaliseen kuormitukseen
liittyvät (yli 40)

67

510

428

257

Käsin tehtäviin nostoihin ja
siirtoihin liittyvät (yli 20)

21

344

289

173

Sisäilman aiheuttamaan
terveysvaaraan liittyvät (yli 30)

124

330

277

166

Häirintään ja epäasialliseen
kohteluun liittyvät (yli 20)

6

223

187

112

Työpaikan ilmanvaihtoon liittyvät
(yli 20)

17

213

179

107

Kemikaalien hallintaan ja
luettelointiin liittyvät (yli 10)

15

200

168

101

Lämpöolosuhteisiin liittyvät (yli 30)

11

198

166

100

Tavallaan voidaan todeta, että jo annettujen kehotusten ja toimintaohjeiden määrät kertovat siitä, että
työolosuhteissa on yleisesti ottaen parantamisen varaa ja valvonnalle on tarvetta.
Laskennallisesti voidaan esittää, että mikäli toimintaohjeiden toteutuma-aste on 84 %, kuten näytteessä, niin kuntahankkeessa on arviointihetkellä toteutunut yli 9 600 toimintaohjetta. Näistä 60 % olisi
valvontakohteen arvioiden mukaan jäänyt muutoin korjaamatta. Tällöin olisi jäänyt korjaamatta yli 5
700 puutetta, jotka liittyvät toimintaohjeiden sisällöllisiin teemoihin. Työsuojelupäälliköt arvioivat, että
toteuttamatta jäisi puolet eli n. 4 800 toimintaohjetta.
Tapaustutkimusten kautta välittyy kuva, että työolosuhteiden osalta on ajoittain päästy merkittävästi eteenpäin yksittäisten asioiden ja puutteiden korjaamisessa. Usein työsuojelun valvonta on myös
vahvistanut omaa työolosuhteiden kehittämistyötä. Useimmiten valvonnan kohteet myös kokevat, että
työpaikan valvonta on vastannut juuri niihin työolosuhteiden haasteisiin, jotka ovat organisaatiossa
keskeisiä.
Työsuojeluvalvontaan kriittisesti suhtautuneet vastaajat näyttäisivät eroavan muista vastaajista erityisesti
kolmen tekijän osalta. Näitä ovat oman organisaation heikompi fokus turvallisuusjohtamiseen, varautuneempi suhtautuminen työsuojeluun ylipäätään ja huonommat kokemukset tarkastuksista (esim.
niiden tarvevastaavuus, päällekkäisyys ja vähäinen positiivinen palaute).
Työolosuhdemuutoksia kuvaavia mittareita, esim. henkilökunnan näkemyksiä työolosuhteista kuvaavan
mittariston aineistoa, ei tässä kuitenkaan ole tarkasteltu pitkittäistarkasteluna.
Edellä kuvattujen arvioiden lisäksi myös työpaikkatason tarkastusten keskeisinä vaikutuksina nähdään
tietoisuuden lisääntyminen turvallisuusjohtamisen merkityksestä ja parempi huomion kiinnittäminen
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työturvallisuuteen ja vaarojen arviointiin. Lisäksi valvonta motivaatio työsuojeluasioihin nousee. Tätä
kautta voidaan olettaa, että työpaikkojen oma toiminta tehostuu ja työolosuhteet kehittyvät.

2.3 Viestinnän vaikuttavuus
Kuntahankkeessa on panostettu hankeviestintään ja viestinnän käytäntöihin. Kuntahankkeella on ollut
yksityiskohtainen viestintäsuunnitelma, jossa viestinnän tekoja käsitellään kolmen teeman kautta: valtakunnalliset viestinnän toimet eli messut, mediatiedotteet ja keskeiset lehtiartikkelit, vastuualueiden
toteuttama erillinen viestintä ja tarkastuksiin liittyvä viestintä.
Valtakunnallisesti kuntahanke on ollut viestinnällisesti varsin aktiivinen. Hanketta on esitelty useissa
tilaisuuksissa ja tapahtumissa kuten messuilla. Tämän lisäksi keskeisten sidosryhmien viestintäkanavia
ja -keinoja on hyödynnetty aktiivisesti. Viestinnän teoista erityisesti valtakunnallisia kirjeitä ja tiedotteita
on pidetty toimivina. Toteutettua viestintää on pidetty valvonnan kohteissa kokonaisuudessaan hyödyllisenä turvallisuusjohtamisen ja työturvallisuuden kehittämisen näkökulmista.
Alueellisesti näkemykset viestinnästä ovat olleet vaihtelevia. Myös vastuualueiden erilliset viestintätoimenpiteet ovat vaihdelleet.
Arviointitutkimuksen kyselyissä nousi esiin, että arvioinnin kyselyt ovat molempina kyselyjen toteutusvuosina 2013 ja 2015 olleet keskeisiä kanavia, joista vastaajat ovat kuulleet hankkeesta. Tämän lisäksi
muita tärkeitä kanavia ovat eri vuosina olleet kuntatyönantajien viestintä (yleiskirje), suora viestintä
työsuojeluviranomaiselta tai tarkastukseen liittyvä viestintä. Sosiaali- ja terveystoimen vastaajat haluavat
tietoa työsuojeluasioissa muita kanavia, kuin internetin tai sähköpostin kautta.
Viestinnän onnistumiselle on arvioinnin tulosten valossa kaksi edellytystä. Ensinnäkin työsuojeluviestinnän tulee olla monikanavaista ja eri sidosryhmien viestintäkanavien hyödyntämisen onnistunutta.
Toiseksi tarkastajien toteuttama henkilökohtainen viestintä on työsuojeluviestinnän keskeinen keino.
Suuri osa arvioinnissa kuulluista valvonnan kohteista koki tarkastukset keskeiseksi viestinnälliseksi
välineeksi. Näihin liittyvä viestintä, koski se sitten toimintaohjeita, tarkastusajankohtaa, -tapaa tai saatua palautetta, on ollut pääasiassa toimivaa. Noin puolet tarkastajista oli lähettänyt hankkeesta yleisen
sähköpostiviestin työpaikalle (25 vastaajaa), ja hieman yli kolmannes tarkastajista oli kertonut hankkeen www-sivuista. Sekä www-sivuihin viittaava hankekohtainen käyntikortti että yleinen sähköposti on
valvonnan kohteiden näkökulmasta toimiva.
Arvioinnissa on tarkasteltu tilanteita, joissa työsuojeluvalvonnalla ei katsota olleen vaikutusta. Usein
tällaisten tilanteiden takaa löytyy myös viestinnällisiä haasteita tai epäonnistumisia. Riittävä henkilökohtainen ennakkoviestintä erityisesti turvallisuusjohtamisen valvontaa toteutettaessa näyttää olevan
keskeinen tekijä vaikuttavuuden aikaansaamisessa.

2.4 Tulokset aiemman tutkimuksen kontekstissa
Seuraavaan taulukkoon on koottu muiden työsuojeluvalvonnan vaikuttavuutta tarkastelleiden tutkimusten avainhavaintoja ja peilattu niitä tämän tutkimuksen keskeisiin johtopäätöksiin.
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Taulukko 2: Aiempien tutkimusten tulosten vertailu tämän tutkimuksen tuloksiin
Lähde

Keskeiset teemat työsuojelusta

Vertailu

Uusitalo et al. 2011.

Työsuojeluvalvonnan vaikutukset ovat:
• Johtaa korjaamaan yrityksessä havaittuja konkreettisia
• puutteita
• Tuo esiin puutteita, joita ei muuten olisi havaittu
• Myötävaikuttaa työsuojelua koskevien asiakirjojen
• kehittämiseen
• Edistää työpaikan turvallisuutta ja terveyttä
• Edistää yrityksen oman työsuojelun järjestelmällisempää
• kehittämistä
• Lisää tietoisuutta työsuojelulaista

Keskeiset tulokset hyvin
samansuuntaisia kuin
kuntahankkeen valvontatutkimuksen tulokset.
Suosituksia ei ole esitetty.

Louhelainen et al.
2013. Tarkastelussa
kemianteollisuus.

• Työsuojeluviranomaisen tekemiin tarkastuksiin osallistuneet
työsuojelupäälliköt toivoivat työsuojeluvaltuutettuja enemmän
työpaikalle soveltuvia neuvoja lain minimitason ylittämiseksi.
• Työsuojeluvaltuutetut taas toivoivat työsuojelupäällikköjä
enemmän seuraavia: tarkastajan tulisi antaa enemmän sitovia
velvoitteita työpaikan puutteiden korjaamiseksi (p<0.01), tarkastuskäyntejä pitäisi tehdä työpaikalle useammin (p<0.001),
tarkastajan tulisi tiukentaa pykäläkohtaista valvontaa
(p<0.001), tarkastajan tulisi tulisi valvoa hallintajärjestelmien
toteutumisesta (p<0.001) ja niiden toteutumisesta (p<0.01).
• Työsuojeluviranomaisen tekemiin tarkastuksiin osallistuneet
työsuojeluvaltuutetut arvioivat työsuojelupäällikköjä myönteisemmin, että tarkastuksessa tuli esiin työolosuhteiden puutteita tai epäkohtia, joihin ei olisi puututtu ilman valvontaa, ja
että tarkastus johti työsuojelun järjestelmällisempään kehittämiseen.
• Vastaavasti työsuojelupäälliköt olivat useammin samaa mieltä
seuraavissa: tarkastuksen johdosta laadittiin tai tarkennettiin
työsuojeluun liittyviä asiakirjoja, tarkastuksen johdosta korjattiin havaittuja puutteita ja tarkastuksessa saatiin lisätietoa
työpaikkaa koskevista lainsäädännön velvoitteista.

Tulokset hyvin samansuuntaiset kuntahankkeen
valvontatutkimuksen
kanssa. Suosituksia ei ole
esitetty.

Laitinen et al. 2014.
Tarkastelussa
rakennusala.

• Tutkimuksessa todetaan, että sekä tapaturmakehitys että TRindeksin kehitys osoittavat yhdenmukaisesti rakennusalan
turvallisuuden kehittyneen oleellisesti kahtena viime vuosikymmenenä. Tällä hetkellä rakentaminen on Suomessa turvallisempaa kuin juuri missään muussa maassa.
• Hyvään kehitykseen ovat auttaneet ratkaisevasti ainakin seuraavat seikat:
00Alan työmarkkinajärjestöjen työsuojelua koskeva yhteistyö,
jonka tuloksena esimerkiksi työsuojeluvaltuutetut ovat saaneet työsuojelukoulutuksen ja levittäneet tietoutta työmaille.
00Työsuojeluviranomaisen ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyö,
jonka tärkein osa ovat olleet alueelliset työturvallisuuskilpailut.
001990-luvun alussa työsuojelutarkastajien ja yritysten käyttöön kehitetty TR-mittari, joka teki mahdolliseksi mitata työmaan turvallisuustasoa reaaliaikaisesti. Kilpailu ja TR-mittari
tukivat toisiaan, mittari toimi oivallisesti kilpailun välineenä
ja kilpailu levitti mittarin käyttöä yrityksissä.

Tutkimuksen tarkastelutapa on ollut erilainen.
Toisaalta keskeisten työmarkkinaosapuolten ja
työsuojeluviranomaisten
yhteistyö näkyy rakennusalalla vahvana.
Työsuojeluviestinnän
kehittämistä koskevat
suositukset ovat samansuuntaisia kuin kuntahankkeen tutkimuksessa
esiin nousseet työpaikkojen odotukset,
jotka kohdistuvat työsuojeluviestintään.

Arvioinnissa esitetään useita sellaisia suosituksia, jotka nousevat esiin myös tässä kunta-alan tutkimuksessa:
• Hallinnon tulisi järjestää vuosittain ”valvontaseminaareja”
yritysten edustajille. Niissä käsiteltäisiin mm. uusia määräyksiä sekä valvonnan linjauksia ja toimintaa.
• Hallinnon tulisi tehostaa tiedotustoimintaa. Kysyntää olisi
esimerkiksi yritysten edustajille suunnattavalle uutiskirjeelle.
• Tarkastajien koulutusta tulisi lisätä ja muun muassa varmistaa
TR-mittarin yhdenmukainen käyttö.
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Vuoriluoto 2010.
Terveydenhuollon
työsuojeluvaltuutetut.

• Tehyn selvityksen perusteella valvontahankkeen yhteistoiminnallisessa toteutuksessa on ollut työsuojeluvaltuutettujen mukaan ongelmia.
• Voi kysyä, miksei työsuojeluvaltuutettuja oltu kutsuttu henkilöstön edustajina jo heti ensi vaiheen neuvotteluihin. Myös
tiedottaminen henkilöstölle valvontahankkeen toteuttamisesta
oli työsuojeluvaltuutettujen mielestä hoidettu heikosti (80 %)
• Terveydenhuollon työpaikoilla koettu väkivalta ja sen uhka
ovat todellisia. Valvontahankkeella koettiin olevan myönteisiä vaikutuksia väkivallan ehkäisyn menettelytapaohjeiden
uudelleentarkasteluun. Koska 40 % vastaajista katsoi, ettei
hankkeella ollut vastaavaa vaikutusta, on toisaalta mahdollista, että näiden vastaajien joukossa on myös niitä työpaikkoja,
joilla väkivallan ehkäisyyn tarkoitetut menettelytapaohjeet
ovat ajan tasalla eivätkä vaatineet uudelleen tarkastelua.
• Tehyn selvityksen tulosten tarkastelussa pohdintaa aiheuttaa
se, että usean kysymyksen kohdalla EOS-vastaajien prosentuaaliset osuudet ovat melko suuria. Ovatko kysymyksessä
työsuojeluvaltuutetun ajankäyttöoikeuteen liittyvät ongelmat,
työsuojelutyön arvostus vai ettei asioihin paneutumiseen ole
riittäviä toiminnallisia resursseja?

Kyseessä on ”vastaanalyysi” varsinaiselle
vuosien 2004-2007
Terveydenhuollon
valvontahankkeelle.
Huomiota kiinnitetään
työsuojeluvaltuutettujen
näkemyksiin. Näyte on
huomattavasti tätä tutkimusta pienempi.
Yhteneväistä on se, että
työsuojeluvaltuutetut
arvioivat usein tässäkin
tutkimuksessa väittämiä
kriittisesti. Tässä tutkimuksessa erot eivät ole
useinkaan tilastollisesti
merkitseviä.

2.5 Vaikutusten aikaansaaminen: Suositukset
Arviointitutkimuksen suosituksia on esitetty seuraavassa. Suosituksista kolme on luonteeltaan strategisia. Tämän lisäksi on tunnistettu joukko muita hyviä käytäntöjä, jotka liittyvät työsuojeluvalvontaan.
Suositus 1. Valvonnan kohdentamisen rakenteet. Hankemuotoinen valvonta on toimivaa ja sitä tulee
jatkaa. Valvonnan määrä näyttää tällä hetkellä perustellulta, mutta valvonnan kohdentamisen rakenteita
ja toimintatapoja tulisi kehittää. Tämä tarkoittaa sekä sellaisten toimintojen luomista, joissa valvonnan
kohdentamista tukevaa analyysiä toteutetaan työsuojeluhallinnossa, että tarkastajien parempaa ennakkoperehtymistä ja yhteistyötä valvonnan kohteiden kanssa. Valvonnan kohdentamisella tarkoitetaan
valvonnan kohdentamista niihin kohteisiin tai sisältöalueisiin, joissa on puutteita.
Suositus 2. Johdon tarkastusten, työpaikkatason tarkastusten ja jälkivalvonnan parempi prosessimainen suunnittelu siten, että se muodostaa valvonnan kohteiden näkökulmasta selkeän ”jatkumon”. Johdon tarkastukset ja jälkivalvonta nähdään vaikuttaviksi, varsinkin laajoissa monialaisissa
organisaatioissa. Työsuojelulta odotetaan kunta-alalla aktiivista yhteistyöroolia, mikä ei aina ole käytössä
olevien resurssien puitteissa mahdollista. Turvallisuusjohtamisen käytäntöjen valvonnalla sekä selkeästi
suunnitellulla jälkivalvonnalla ja tämän viestinnällä voidaan kuitenkin luoda yhteistä ”strategista yhteistyötä” muistuttavaa valvontaotetta kunta-alan organisaatioiden kanssa.
Suositus 3. Tarkastajien henkilökohtainen viestintä. Tarkastajat ovat keskeisessä asemassa valvonnan
vaikuttavuuden aikaansaamisessa. Tarkastajien henkilökohtaisen ennakkoviestinnän tulisi olla systemaattinen osa kunta-alan työsuojeluvalvonnan normaaliprosessia ja hankemuotoista viestintää. Tätä
tukevat sähköiset viestinnän sisällöt ja työkalut.
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Tämän tutkimuksen tulosten esiin nostamat hyvät käytännöt valvonnan kehittämiseksi hankemuotoisessa valvonnassa ovat seuraavat:
• Työsuojelutarkastajien hankemuotoisen valvonnan alussa lähettämä sähköposti, jossa kerrotaan
hankkeesta, sen tavoitteista, valvonnan sisällöistä ja hankkeen kestosta.
• Suurissa organisaatioissa tehtävä kokoava tarkastus, jossa käydään läpi toimialalla tehtyjen tarkastusten keskeiset havainnot toimialajohdon ja johdon kanssa. Tämä on tuottanut hyviä tuloksia. Näitä
palautetarkastuksia on hankkeessa tehty varsin vähän, ainakin analysoidun tarkastuskertomusten
näytteen perusteella.
• Suurissa organisaatioissa valvonnan suunnittelu yhteistyössä työsuojeluorganisaation kanssa. Tämä
nopeuttaa ja helpottaa prosessia ja varmistaa valvonnan hyödyllisyyden myös valvonnan kohteen
kannalta.
• Kuntatyönantajien ja palkansaajajärjestöjen aktiivinen rooli hankkeen tiedottamisessa ja viestinnässä hankkeen alussa. Rooli voi olla tärkeä myös jatkossa.
• Valvonnan säännöllisyys ja jälkivalvonnan aikajakson viitteellinen hahmotteleminen valvonnan kohteille jollakin tavalla. Valvonnan kohteiden mielestä soveltuva aikaikkuna valvonnalle kunta-alan organisaatioissa saattaisi olla noin kolmen vuoden välein.
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3. Kunta-alan työsuojelun
valvontahanke arvioinnin kohteena
3.1 Kunta-alan työsuojelun valvontahankkeen toteutus
Vuonna 2012 käynnistyi valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke ”Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015”. Hankkeen valvontakohteina ovat kunnat ja kuntayhtymät. Valvontaa
kohdistetaan kunnan koko organisaatioon eli johdon eri tasoille ja työpaikoille. Hanke kestää vuoden
2015 loppuun saakka.
Valvonnan keskeisenä tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen ja työturvallisuuden hallinnan parantaminen. Hankkeen tarkastuksilla valvotaan, että
• työpaikan työsuojelun yhteistoiminta on organisoitua ja suunnitelmallista ja että se tukee ja kehittää
turvallisuusjohtamista
• työpaikalla on toimivat käytännöt keskeisten työturvallisuusriskien hallintaan
• työpaikan työterveyshuolto on järjestetty lainsäädännön mukaisella tavalla ja työnantaja hyödyntää
työterveyshuollon tekemät johtopäätökset työolojen terveydellisestä merkityksestä.
Valvonnan lisäksi hankkeessa keskeistä on tiivis sidosryhmäyhteistyö Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän, KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen kanssa sekä valvontaa tukeva viestintä.
Valvontahankkeen keskeisenä tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen ja työturvallisuuden hallinnan parantaminen. Valvontaa kohdistetaan kunnan koko organisaatioon eli ylimpään
johtoon, toimialan/tulosalueen johtoon ja toimialan/tulosalueen eri työpaikkoihin ja toimipisteisiin. Tämän vuoksi myös turvallisuuden hallinnan valvonta on ollut arvioinnissa avainasemassa.
Hankkeessa laadittiin tarkastuksen asialistat erikseen johtotason tarkastuksille ja työpaikkatarkastuksille. Valvonnan tukena käytettiin ”Ohje turvallisuuden hallinnan valvonnasta kunnissa” toimintamallia.
Johtotason tarkastukset kohdistuivat hallintajärjestelmien valvontaan. Tarkastuksilla käytetään Halmeria
ensi sijaisesti tarkastajan arvioimana. Tarkastaja voi myös hyödyntää työpaikan täyttämää itsearviointi
Halmeria. Johdon tarkastuksen asialistalla ovat olleet ainakin:
• työsuojelun yhteistoiminta
• työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
• työsuojelun toimintaohjelma
• työterveyshuollon järjestäminen
• työterveyshuollon toimintasuunnitelma
Työoloja valvottiin työpaikkatarkastuksilla. Kaikilla työpaikkatarkastuksilla, joilla se on tarkoituksenmukaista, käytettiin Valmeri-kyselyä ja pääsääntöisesti niin, että kyselyn tulos on käytettävissä tarkastuksella. Valvonnan tavoitteet kohdistuvat työurien pidentämiseen, joten tarkastuksen sisältö painottuu
myös kyseisiin asioihin. Jokaisen työpaikkatarkastuksen asialistalla ovat olleet ainakin:
• työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
• työterveyshuollon työpaikkaselvitys
• terveystarkastukset erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä
• sisäilman aiheuttama terveysvaara
• häirintä ja epäasiallinen kohtelu
12
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• väkivallan uhka
• psykososiaalinen kuormitus
Arvioinnin tiedon keruu toteutettiin vuosina 2013–2014. Valvontahankkeessa tarkastuksia oli vuoden
2014 loppuun mennessä tehty 5 250. Näissä tarkastuksissa valvonnan kohteille oli annettu
• 11 460 toimintaohjetta, joista 6 029 vuosina 2012–2013 ja 5 431 vuonna 2014
• 1 240 kehotusta, joista 635 vuosina 2012–2013 ja 605 vuonna 2014
Valvonta oli arviointihetkellä kohdistunut arviolta 250 kuntaan ja kuntayhtymään.

3.2 Arviointitutkimuksen lähestymistapa
Tutkimuskohteena olivat 1) turvallisuusjohtaminen työnantajaorganisaation eri tasoilla (ylin johto, keskijohto, työyksikköjohto) ja 2) työolosuhdemuutokset työyksikkötasolla. Tavoitteena oli saada tietoa valvonnalla aikaansaaduista konkreettisista muutoksista (esim. toivotut, ei toivotut ja ennakoimattomat),
tietoa käytössä olevien valvontamenetelmien toimivuudesta ja valvontakohteiden valinnan tuloksellisuudesta muutosten aikaansaamiseksi. Lisäksi tavoitteena oli tunnistaa ja kuvata sellaisia työnantajaorganisaatioiden työsuojeluun ja -turvallisuuteen liittyviä hyviä käytäntöjä, joita tutkimus mahdollisesti
tuo esille.
Arvioinnin lähtökohtana on ollut hahmottaa, mitä vaikutuksia valvonnan muutoksella on, ja muodostaa
sen perusteella arvioinnin taustahypoteesi. Tämän on tarkoitus kuvata sitä logiikkaa, jolla valtakunnallinen kunta-alan työsuojeluhanke vaikuttaa valvontakohteisiin.
Teoria toimii tutkimuksen taustahypoteesina. Se on muodostettu haastattelemalla kymmentä kuntaalan tarkastuksia tehnyttä tarkastajaa. (Contribution analysis, Mayne 2001 sekä Delahais & Toulemonde 2012).
Lähtökohtana on ollut, että työsuojeluvalvonnan vaikuttavuus on suurinta silloin, kun se vastaa toimialan työsuojelun keskeisiin haasteisiin. Tämän vuoksi tulosten esittämisestä saattaa muodostua kuva,
että asiat olisivat kunta-alalla lähtökohtaisesti huonosti. Näin ei kuitenkaan ole, mutta työsuojeluvalvonnan vaikuttavuutta peilataan valvonnan kohteiden kokemuksiin työsuojelun haasteista.
Tämän jälkeen kullekin odotetulle vaikutukselle muodostettiin arviointikriteerit ja tietolähteet. Usein
päädyttiin käyttämään näkemyksellisiä ja kokemuksellisia kriteereitä eli kyselyihin ja tapaustutkimuksiin
pohjautuvia tietolähteitä. Arvioinnin kyselyt johdettiin näiden kysymysten ja ohjausryhmässä edustettuina olleiden eri tahojen näkemysten pohjalta.
Arvioinnissa tehtiin vaikutuksia kartoittavia sähköisiä kyselyitä
• tarkastajille vuosina 2013 ja 2014
• valvonnan kohteena vuosina 2012–2013 olleiden kunta-alan organisaatioiden työsuojelupäälliköille
ja -valtuutetuille sekä valvonnan kohteena olleille esimiehille (”Valvontakohdekysely 2013”)
• kaikille kunta-alan työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille sekä valvonnan kohteena vuonna 2014 olleiden kunta-alan yksiköiden esimiehille (”Valvontakohdekysely 2015”).
Tämän lisäksi arvioinnissa toteutettiin 10 eri tapaustutkimusta, jotka pohjautuivat organisaation erilaisten suunnitelmien ja dokumenttien analyysiin sekä haastatteluihin ja hahmottivat vaikutusten syntymisen erilaisia keinoja. Lisäksi arvioinnissa toteutettiin eräitä täydentäviä tiedonkeruun vaiheita (ks. luku
9, ”Mini-interventiot”).
Lisätiedot käytetyistä aineistoista on esitetty raportin luvussa 9.
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Positiiviset työturvallisuusvaikutukset

Työsuojelun puutteet voidaan korjata
entistä nopeammin

Työpaikan työsuojelun
yhteistoiminta on organisoitua ja
suunnitelmallista

Työterveyshuollon järjestäminen
lainsäädännön mukaan ja työterveyshuollon johtopäätösten hyödyntäminen

Työturvallisuusriskien/vaarojen
parempi arviointi

Työsuojeluelinten rakenteet muuttuvat

Työsuojeluelinten aikaresurssit
lisääntyvät ja työsuunnittelu
tehostuu

Toimintasuunnitelmien ja
työsuojelutoimen/lautakunnan
hyödyntämisen kehittyminen

Työyhteisön osallistuminen
vaarojen/riskien
tunnistamiseen/arviointiin

Priorisointi,
terveysvaikutukset

Toimiala- ja keskijohdon
motivoituminen sekä lähiesimiestyön
havahtuminen työturvallisuuteen
liittyvistä asioista
Työn vaarojen
selvittämisen ja arvioinnin
systematisoituminen

Tietoisuuden lisääntyminen…
Kokemus
turvallisuusjohtamisen
merkityksestä

Ymmärtää toimivaltuutensa
ja vastuunsa
turvallisuusjohtamisesta

Tiedostaa työsuojelullisten
asioiden käsittelyn reitit
entistä paremmin

Riskien ja vaarojen
arvioinnin
ajantasaistuminen

Asenteiden muuttuminen myönteisemmäksi
turvallisuusjohtamiseen

Turvallisuuden johtamiseen
vaikuttaminen

Valvonnan toteutus

Työolosuhteisiin vaikuttaminen

Kuvio 1: Kunta-alan työsuojeluvalvontaa kuvaava muutoksen teoria (Haastatteluihin pohjautuva).
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4. Kokemus valvonnan
toteutuksesta
Tämän luvun keskeiset havainnot ovat:
• Tarkastajien mielestä suurimmat haasteet kunta-alan työsuojelutyössä ovat ajan puute ja
osaamisen puute
• Valvonnan kohteiden näkökulmasta merkittävimmät haasteet liittyivät vastaajien mukaan
kuntarakenteen muutoksiin, epäkohtiin puuttumiseen riittävän nopeasti ja käytössä oleviin
resursseihin.
• Valvonnan kohteet näkevät, että työsuojelun valvonta kytkeytyy varsin hyvin organisaatioiden omiin turvallisuusjohtamisen prosesseihin ja että tarkastaja kiinnittää huomiota
kunta-alan tarkastuksen kohteina olleiden työpaikkojen esimiesten valtuuksiin.
• Noin 60 % tarkastajista kokee, että valvontahanke on muuttanut valvontatoimintaa
vain vähän.
• Vuonna 2013 hanketta piti erittäin hyödyllisenä noin puolet tarkastajista (46 %), kun
vuonna 2014 vastaavasti koki vajaa neljännes (23 %).
• Valvonan kohteiden mielestä tarkastaja oli vastaajien mukaan perehtynyt hyvin työpaikan
(75 %) ja toimialan tilanteeseen (80 %) ja tarkastus oli toteutettu ammattitaitoisesti
(85 %). Suuri osa vastaajista koki myös, että tarkastaja sai todellisen kuvan turvallisuusjohtamisen/turvallisuudenhallinnan tilasta (79 %), vaikkakin 10 % asennoitui tähän
väittämään kriittisesti.
• Kriittisimmin vastaajat näkivät valvonnan resurssien riittävyyden ja valvonnan 		
organisoinnin.
• Yleisesti vastaajat kokivat, että valvonta suunnataan tärkeisiin tavoitteisiin (74 %).
• Parhaiten tarkastukset olivat valvonnan kohteiden mielestä vastanneet sisäilma-asioiden
kehittämiseen, fyysisten kuormitustekijöiden ja väkivallan uhan hallintaan, heikoimmin
puolestaan työsuojelun organisointiin liittyviin kysymyksiin kuten taloudellisiin reunaehtoihin tai ajankäytöllisiin haasteisiin.

4.1 Millaisiin työsuojeluhaasteisiin kunta-alan työsuojeluvalvonnan tulisi vastata?
Tässä luvussa käsitellään tarkastajien ja valvonnan kohteiden näkemyksiä työsuojelutoiminnan haasteista. Työsuojelun ja turvallisuusjohtamisen kehittämisessä on nähtävissä lisäksi useita positiivisia asioita.
Tarkastajien näkökulmasta
Vuoden 2013 kyselyssä tarkastajilta kysyttiin näkemyksiä suurimmista haasteista kunta-alan johdon
työturvallisuustyössä. Vuoden 2013 kyselyssä tarkastajien näkemysten mukaan kunta-alan johdon työturvellisuustyön suurimmat haasteet olivat ajan puute sekä osaamisen puute (ks. kuva 2).
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Mitkä ovat tarkastushavaintojesi perusteella suurimmat haasteet kunta-alalla
johdon työturvallisuustyössä? (Voit valita useamman)
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Työsuojeluasioita ei pidetä tärkeänä
Osaamisen puute
Ajan puute
Taloudelliset syyt
Muu, mikä?

Kuvio 2: Tarkastajien näkemys kunta-alan johdon työturvallisuustyön suurimmista haasteista, 		
v. 2013 (N=46).

Vastaajien mukaan kunta-alan johtamisessa ei ole ymmärretty työsuojelun merkitystä, eikä sen yhteyttä
työhyvinvointiin tunnisteta. Työsuojelulle ei aseteta tavoitteita, eikä toiminta ole aktiivista muiden kiireiden ja tärkeämmiksi koettujen asioiden keskellä: kuntaliitokset ja muutokset vievät johdon kaiken ajan
ja energian. Osaamisen puute ja vastuuhenkilöiden ajan puute aiheuttavat haasteita. Kunta-alalla on
usein puutteita hallintajärjestelmissä, vastuut ovat epäselviä ja osassa kunnista asioita tehdään viranomaisen takia eikä oman toiminnan kehittämiseksi. Työsuojelupäälliköllä ei ole valtaa päättää ja tehdä
asioita, mikä hidastaa toiminnan kehittymistä. Työsuojelun yhteistoiminnassa haasteita aiheuttavat johdon ja työsuojeluhenkilöstön ajan mutta myös halun puute. Kokouksia pidetään, koska on pakko, mutta
usein osa asioista jää käsittelemättä. Tiedonkulussa ja viestinnässä nähdään olevan puutteita.
Haasteina nähtiin myös, että eri toimijoiden roolit ovat epäselvät, työntekijöitä pidetään kaukana näistä
asioista ja työsuojelua hoidetaan irrallisena asiana. Yhteyttä koko toimintaan ei nähdä, ja asioita on
vaikea saada läpi organisaation sisällä.
Vuoden 2014 kyselyssä tarkastajien (n=52) näkemyksen mukaan suurimpina haasteina kunta-alan
johdon työturvallisuustyössä ovat taloudelliset syyt (39 vastausta), ajan puute (37 vastausta), osaamisen puute (26 vastausta), tiedon puute (21 vastausta) ja se, ettei työsuojeluasioita pidetä tärkeinä
(12 vastausta). Myös se, ettei työsuojeluasioita hoitavilla kunta-alan henkilöillä ole mahdollisuuksia
vaikuttaa kunta-alan ylimpään päätöksiä tekevään johtoon, nähtiin suurena haasteena johdon työturvallisuustyössä (23 vastausta). Lisäksi haasteena ovat työsuojelutarkastajien antamat kehotukset ja
toimintaohjeet, jotka aiheuttavat merkittäviä taloudellisia kustannuksia (25 vastausta). Sen sijaan sitä,
ettei kunta-alan ylin johto saa riittävästi yksityiskohtaista tietoa työsuojeluvalvonnan antamista toimintaohjeista, ei pidetty yleisesti kunta-alan haasteena. Vain kolme 52 tarkastajasta arvioi sen haasteeksi.
Kun tarkastajilta kysyttiin, millaisia työsuojeluvaltuutetun toimintaan liittyviä haasteita ja kehittämistarpeita he ovat havainneet kunta-alan valvonnassa, esiin nousivat ajan puute (10 mainintaa) ja tiedon,
osaamisen, koulutuksen ja perehdyttämisen puute (16 mainintaa). Myös työsuojeluvaltuutettujen motivaation puute ja passiivisuus (5 mainintaa) sekä se, ettei valtuutetuilla ole tarpeeksi rohkeutta hoitaa
asioita (4 mainintaa) nousivat vastauksissa esiin. Haasteina mainittiin myös työsuojeluvaltuutetun heikot vaikuttamismahdollisuudet asioihin ja mahdollisuudet tulla kuulluksi (3 mainintaa), se, ettei hänen
työtään arvosteta tai ettei hän saa työnantajalta työsuojeluun liittyviä tarvittavia tietoja (3 mainintaa) ja
se, etteivät työntekijät luota työsuojeluvaltuutettuun (2 mainintaa), koska valtuutetun koetaan olevan
enemmän työnantajan puolella.
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Kun tarkastajilta kysyttiin, millaisia työsuojelupäällikön toimintaan liittyviä haasteita ja kehittämistarpeita he ovat havainneet kunta-alan valvonnassa, eniten koetuksi haasteeksi nousi ajan puute tehtävän
hoitamiseen (21 mainintaa). Etenkin pienemmissä kunnissa työsuojelupäälliköt hoitavat tehtävää oman
työnsä ohella, ja samalla henkilöllä voi olla muitakin tehtäviä kuten turvallisuuspäällikön tai kiinteistöpäällikön tehtäviä tai ylimääräisiä työtehtäviä, jotka eivät kuuluisi tälle henkilölle. Haasteiksi mainittiin
myös työsuojelupäällikön osaamisen ja perehdytyksen puute, esimerkiksi oman roolin ja tehtävien tiedostaminen (16 mainintaa), ja työsuojelupäällikön liian vähäiset toimivaltuudet (14 mainintaa). Työsuojelupäällikkö ei useimmiten pysty tekemään päätöksiä tai hankintoja itse, ja hänen vaikutusmahdollisuutensa päätöksiin voivat olla pienet. Työsuojelupäällikön tehtävien hoitamisessa haasteena pidettiin
myös sitä, ettei tehtävään valitulla henkilöllä ole tarpeeksi motivaatiota, kiinnostusta tai halua hoitaa
tehtävää (7 mainintaa).
Tarkastajilta kysyttiin myös, millaisia muita työsuojelun yhteistoimintaan liittyviä haasteita ja kehittämistarpeita he ovat havainneet kunta-alan valvonnassa. Vastausten kirjo oli hyvin laaja, eikä samankaltaisia
asioita noussut selkeästi esiin. Haasteiksi mainittiin muun muassa säästösyyt, tiedonkulun ja päätöksenteon ongelmat sekä se, että pienissä kunnissa työsuojeluasiat ovat ”unohtuneet”. Vastauksissa
mainittiin myös, ettei yhteistoiminta ole aitoa vaan näennäistä eikä työsuojelun yhteistoimintaa osata
liittää osaksi päivittäisjohtamista.
Valvonnan kohteiden näkökulmasta
Valvonnan kohteille vuonna 2013 suunnatussa kyselyssä kysyttiin myös sitä, mitkä tekijät ovat keskeisiä työsuojelun haasteita, millä tekijöillä puolestaan ei ole merkitystä työturvallisuuden edistämisessä ja
mitkä tekijät toimivat mahdollistajina. Merkittävimmät haasteet liittyivät vastaajien mukaan kuntarakenteen muutoksiin, epäkohtiin puuttumiseen riittävän nopeasti ja käytössä oleviin resursseihin. Varhaisen
puuttumisen mallit ja hyvin toimiva työsuojeluorganisaatio nähtiin mahdollisuuksina.
Toisaalta työsuojeluorganisaation toimivuudessa nähtiin vastaajien mielestä myös haasteita.
Vaihtelua ei suoraan selittänyt mikään yksittäinen tekijä, mutta ne vastaajat, jotka näkivät organisaatioonsa kohdistuvan enemmän haasteita, suhtautuivat tarkastuksen vaikutuksia koskeviin kysymyspatteristoihin hieman muita kriittisemmin.

Kunta-alan työsuojelun valvontahankkeen vaikuttavuustutkimus | Sosiaali- ja terveysministeriö

17

Vuoden 2015 kyselyssä työsuojelutoiminnan haasteita kysyttiin myös seuraavien väittämien kautta:
Aiheuttavatko
kunta-alan
organisaatiouudistukset
haasteita
työsuojelun
vastuunjaolle
Aiheuttavatko
kunta-alan
organisaatiouudistukset
haasteita
työsuojelun
vastuunjaolle?
Eri mieltä, %
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18
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38
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31
29

47
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54

vat
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31
38

42

46

29
39

Työn kiireisyys ei mahdollista
työsuojelun toimivaa
isyys ei mahdollista
yhteistoimintaa
un toimivaa

mintaa

Ylin johto
Toimialajohto
Työsuojeluvaltuutettu
Työsuojelupäällikkö

39
27

69

29
35

54
39

Kuvio 3: Ristiintaulukointi valvonnan kohteiden näkemyksistä kunta-alan organisaatiouudistusten vaikutuksista työsuojeluun, v. 2015 (N=538). Asteikko: 1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri
mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä. 		
Kuviossa asteikon ääripäät on yhdistetty.

Tarkasteltaessa vastauksia vastaajatahoittain voidaan havaita, että työsuojeluvaltuutetut näkivät molemmissa kysymyksissä organisaatiouudistusten aiheuttavan haasteita selkeästi ylempää johtoa tai toimialajohtoa enemmän. Työsuojelupäälliköt olivat näiden väliltä. Toisaalta toimialajohdon edustajat kokivat
erityisesti työn kiireisyyden haittaavan työsuojelun toimivaa yhteistoimintaa.
Toimialoittain tarkasteltuna sosiaali- ja terveyspalveluissa toimivat vastaajat kokivat organisaatiouudistusten vaikeuttavan sekä työsuojelun vastuunjakoa että yhteistoimintaa merkittävästi useita muita toimialoja enemmän. Työn kiireisyyttä pidettiin tilastollisesti merkittävämmin ongelmana sosiaalipalveluissa
kuin terveyspalveluissa.
Vuoden 2015 kyselyssä eri vastaajatahot hahmottivat työsuojelun roolia seuraavien väittämien kautta.
Kuten kuviosta nähdään, työsuojeluvalvonnan rooli näyttäytyy kunta-alan toimintaympäristössä kuitenkin tärkeänä.
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Ylin jo
Toimi
Työsu
Työsu

Odotukset työsuojeluvalvonnalle (1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä)
Työsuojeluvalvonta motivoi turvallisuusjohtamisen/
työturvallisuuden hallinnan tason parantamiseen

3,91

Työsuojeluvalvonnalla tulisi olla vahvempi ote
työpaikkojen työsuojelutoiminnan tukemisessa ja
kehittämisessä

3,70

Työsuojeluvalvonnalla on suuri merkitys työpaikan
oman toiminnan täydentäjänä työturvallisuuteen
liittyvien puutteiden ja ongelmakohtien
havaitsemisessa

3,78

Työsuojeluvalvonta varmistaa lainsäädännön
minimiehtojen noudattamista

3,99

Työpaikan oma toiminta on keskeistä;
työsuojeluvalvonnalla ei ole merkittävää vaikutusta

2,83
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Kuvio 4: Valvonnan kohteiden odotuksia työsuojeluvalvonnalle v. 2015 (N=538). Asteikko:
1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 4=jokseenkin samaa
mieltä, 5=täysin samaa mieltä (N=538).

Toimialoittain tarkasteltuna sosiaalipalveluissa ja terveyspalveluissa työskentelevät vastaajat kokivat
muita toimialoja enemmän, että työsuojeluvalvonnalla tulisi olla entistä vahvempi ote työpaikkojen työsuojelutoiminnan tukemisessa ja kehittämisessä. Näiden toimialojen vastaajat olivat myös enemmän
samaa mieltä siitä, että työsuojelun valvonta motivoi parantamaan turvallisuusjohtamisen/työturvallisuuden hallinnan tasoa.
Kysyttäessä valvonnan kohteilta kunta-alan erityispiirteistä nähtiin, että työsuojelun valvonta kytkeytyy
varsin hyvin organisaatioiden omiin turvallisuusjohtamisen prosesseihin ja että tarkastaja kiinnittää
huomiota kunta-alan tarkastuksen kohteina olleiden työpaikkojen esimiesten valtuuksiin. Työsuojeluvaltuutetun roolin ei aina koettu olevan kovin selvä. (Kuva 5). Vastaajatahoittain tai toimialoittain ei esiinny
kovin merkittäviä eroja.
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Kunta-alan
työsuojeluvalvontaa
kuvaavat
väittämät,
N=539
Kunta-alan
työsuojeluvalvontaa
kuvaavat
väittämät
Eri viranomaiset toteuttavat organisaatiomme erilaisia
tarkastuksia ja niissä on päällekkäisyyksiä
Tarkastaja kiinnitti huomiota siihen, mitkä ovat tarkastuksen
kohteena olleiden työpaikkojen esimiesten valtuudet

14 %

Työsuojelun valvonta kytkeytyy hyvin omiin
turvallisuusjohtamisen hallinnan prosesseihimme

13 %

Kunta-alan työsuojelutarkastajat ovat hyvin perillä kuntaalan erityiskysymyksistä

49 %

32 %
41 %

0%

36 %

Neutraali / Eos

29 %
20 %

39 %

42 %
20 %

42 %

18 %

35 %

Kunta-alan työsuojeluvalvontaa käytetään ajoittain
politikoinnin välineenä

Eri mieltä

58 %

29 %

Työsuojeluvaltuutettujen rooli on selkeä
Työsuojelupäällikkö ei ole aina työnantajan johdon edustaja

50 %

36 %

19 %

27 %

36 %

38 %

40 %

60 %

80 %

100 %

120 %

Samaa mieltä

Kuvio 5: Valvonnan kohteiden näkemyksiä kunta-alan työsuojeluvalvonnan erityispiirteitä
kuvaavista väittämistä v. 2015 (N=539). Asteikko: 1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä,
3=ei samaa eikä eri mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä. Asteikon
ääripäät on yhdistetty kuvassa.
Case Espoo – Kiire työsuojelun toimintaympäristön tekijänä
Työsuojelutoiminnan toimintaympäristö
Espoon kaupungilla on henkilöstöä 13 970. Espoossa kaupungin koko organisaatio nähdään työsuojeluorganisaationa ja työsuojeluhenkilöstö nähdään asiantuntijaorganisaationa, koska työsuojeluasiat kuuluvat koko organisaatiolle. Organisaatiossa on joka toimialalla (4) yksi oma työsuojelupäällikkö, ja koko kaupungin työsuojelupäällikkö
on samalla työhyvinvointipäällikkö. Työsuojeluvaltuutettuja on 12. Kaupungilla on lisäksi yksi turvallisuuspäällikkö
ja riskienhallintapäällikkö sekä asiamiehiä, jotka toimivat työsuojeluvaltuutettujen yhdysverkostona. Lisäksi turvallisuuspäällikön kanssa työskentelee poliisikoordinaattori.
Kaupunkiorganisaatiossa tapahtuu koko ajan muutoksia, ja ne rasittavat työntekijöitä. Asiakkaat koetaan vaativammiksi kuin aikaisemmin. Kaupungin tavoitteena on, että palvelut menisivät mahdollisimman lähelle asiakasta, ja
tämä aiheuttaa omat haasteensa työturvallisuuden hallinnalle. Autettavien asiakkaiden (esim. vanhustenhoito) määrä kasvaa koko ajan, ja myös se luo haasteita. Kaupungissa haasteita tuovat myös useat eri toimialat ja niille yhteisten turvallisuuteen liittyvien toimintatapojen löytäminen. Rakennusten sisäilmaongelmat ovat iso ongelma kaikilla
toimialueilla. Lisäksi myös väkivallan uhka sosiaali- ja terveyspuolella ja kouluissa aiheuttaa haasteita.
Kaupungissa koettiin, että työsuojeluasiat ovat kuitenkin vuosien aikana menneet eteenpäin ja työsuojelun taso
on hyvä. Työsuojeluhenkilöstön määrä on koko ajan kasvanut. Väkivaltatilanteiden hallinta on parantunut, erilaisia
työsuojeluun liittyviä toimintaohjeita on toteutettu ja riskienarviointeihin ja koulutuksiin on panostettu. Esimiehet kokivat työsuojelun luonnolliseksi osaksi arkea.
Tarkastukset ja niiden vaikutus
Työn kiireellisyys on etenkin sosiaali- ja terveyspuolella jatkuva ongelma, johon on vaikea vaikuttaa valvonnallakaan.
Kiire tuli kuitenkin tarkastusten myötä myös johdolle tietoon Halmerin tulosten kautta, mitä pidettiin hyvänä asiana.
Tapaustutkimuksessa tuli esiin, että ulkoistuksen myötä työhön on tullut päivittäisiä raskaita nostoja. Muutoin ergonomiahankintoihin koettiin saatavan resursseja. Valvonnan nähtiin ryhdistävän kaupungin työsuojelutoimintaa. Sen
avulla toimenpiteet toteutuvat paremmin ja työsuojelutyölle saadaan tukea. Henkilöstö suhtautuu tarkastajan viestiin vakavammin kuin oman työsuojeluhenkilöstön viestiin. Tarkastuksia toivottiin toteutettavan useammin.
Jatkossa valvonnan toivottiin kohdistuvan erityisesti psykososiaalisiin riskeihin. Muilta työsuojelun sidosryhmiltä
toivottiin koulutuspäiviä, teemapäiviä, tempauksia ja tiedotteita ajankohtaisista asioista, joita kunta-alan tulisi huomioida työsuojeluasioissa.
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4.2 Valvonnan toteutus tarkastajien näkökulmasta
Vuoden 2013 kyselyssä vastanneista (N=46) tarkastajista hieman yli puolet (52 %) ilmoitti, että pystyy
vaikuttamaan tarkastettavien kohteiden valintaan erittäin paljon tai paljon. Melko paljon mielestään
pystyi vaikuttamaan 19 vastaajaa (41 %), ja vähän pystyi vaikuttamaan kolme vastaajaa (7 %). Kohteet valittiin useimmiten (80 %) sen perusteella, että niiden työturvallisuusasioissa nähtiin olevan vielä
paljon kehittämistä.
Kohteet valittiin usein (37 %) myös sen mukaan, ettei niissä ollut käyty pitkään aikaan tai lainkaan.
Lisäksi kohteita valittiin niiden tarpeen mukaan, esimerkiksi jos tarve oli noussut esiin Halmerin tulosten perusteella tai kohteen työsuojeluhenkilöstön tai toisen tarkastajan ehdotuksesta tai asiakkaan
ilmoituksesta. Kolme vastaajaa ilmoitti valitsevansa kohteet tasapuolisuuden mukaan, jotta tarkastuksia
tehdään tasaisesti kaikkien kuntien työpaikoille.

Pystytkö itse vaikuttamaan työssäsi tarkastettavien
kunta-alan kohteiden valintaan?
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Melko paljon
Vähän
En lainkaan

Kuvio 6: Tarkastajien mahdollisuudet vaikuttaa kunta-alan tarkastuskohteiden valintaan, v. 2013
(N=46)

Kunta-alan työsuojelun valvontahanke on muuttanut
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Kuvio 7: Tarkastajien näkemykset kunta-alan työsuojelun valvontahankkeen vaikutuksesta
valvontatoimintaan, v. 2013 (N=46)
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Noin 60 % tarkastajista kokee, että valvontahanke on muuttanut valvontatoimintaa vain vähän. Positiivisesti suhtautuvat arvioivat toiminnan muuttuneen johdonmukaisemmaksi, jämäkämmäksi ja yhtenäisemmäksi valtakunnallisesti. Toimintojen yhtenäistämistä toivottiin edelleen jatkossa. Hankkeen
ajatusta ja tavoitteita pidettiin hyvinä. Hankkeen myötä yhteistyötä toisten tarkastajien kanssa todettiin
olevan enemmän, myös eri vastuualueiden välillä. Hankkeen myötä tarkastajat ovat voineet kohdistaa
tarkastuksia sellaisiin kohteisiin, joissa tarkastusta ei ole tehty vuosiin.
Toisaalta vastauksissa mainittiin myös, että valvontahanke on ollut raskas toteuttaa: etukäteis valmistelut, tarkastukset ja jälkityö työllistävät, ja aikatauluvaatimuksissa on ollut vaikea pysyä. Vastaajista 17 oli
sitä mieltä, että valvontatoiminta on muuttunut menetelmien osalta, ja kahdeksan vastaajaa sitä mieltä,
että valvottavat asiat ovat vaihtuneet.
Lisäksi mainittiin, että mittareiden käyttöä on enemmän ja että tarkastusten kohdentaminen vaatii nykyään enemmän selkeyttämistä, organisointia ja suunnittelua, koska johtotason hallintajärjestelmien
valvonta ja työpaikkatason tarkastus toteutetaan erikseen. Hankkeen myötä mainittiin kunta-alan ongelmien hahmottuneen ja selkeytyneen paremmin.
Vuoden 2013 kyselyn tulosten perusteella vastaajat pitivät hanketta hyödyllisempänä oman työnsä
kannalta kuin vuonna 2014. Vuonna 2013 hanketta piti erittäin hyödyllisenä noin puolet vastaajista
(46 %), kun vuonna 2014 vastaavasti koki vajaa neljännes (23 %). Vuonna 2014 hanketta piti melko
hyödyllisenä 55 % ja vuonna 2013 44 %. Vuonna 2014 vastaajista neljännes (23 %) ei pitänyt hanketta
kovinkaan tai lainkaan hyödyllisenä. Vuonna 2013 vastaava luku oli 11 %.
Vuoden 2014 kyselyssä tarkastajat, joilla oli työkokemusta 1–10 vuotta, pitivät työsuojelun valvontahanketta hyödyllisempänä kuin kokeneemmat tarkastajat (yli 10 vuotta työskennelleet). Kokeneimmista
tarkastajista 69 % (16 vastaajaa) piti valvontahanketta erittäin tai melko hyödyllisenä. Korkeintaan 10
vuoden kokemuksen omaavien tarkastajien joukossa vastaava luku oli 86 % (24 vastaajaa). Kolmannes kokeneimmista tarkastajista (8 vastaajaa) ei pitänyt valvontahanketta kovinkaan hyödyllisenä tai
lainkaan hyödyllisenä. Vastaavasti kokemattomammista tarkastajista samoin ajatteli 14 % (4 vastaajaa).

Taulukko 3: Tarkastajien näkemykset kunta-alan työsuojelun valvontahankkeen hyödyllisyydestä
oman työn kannalta, vastaajien lukumäärä työkokemusvuosien mukaan
Alle vuoden
(N=0)

1–3 vuotta
(N=10)

4–6 vuotta
(N=10)

7–10 vuotta
(N=8)

yli 10 vuotta
(N=24)

Erittäin hyödyllinen

0

3

2

2

5

Melko hyödyllinen

0
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5

6

11

En kovinkaan hyödyllinen

0

1

3

0

6

En lainkaan hyödyllinen

0

0

0

0

2

Erittäin hyödyllisenä hanketta pitivät eniten tarkastajat, joilla oli 1–3 vuotta kokemusta tarkastajan työstä (30 % vastaajista). (Taulukko 3). Vähiten hyödyllisenä hanketta pitivät tarkastajat, jotka olivat olleet
tarkastajan työssä 4–6 vuotta. Heistä 30 % (3 vastaajaa) koki, ettei hanke ollut kovinkaan hyödyllinen
oman työn kannalta.
Vähintään 10 vuotta tarkastajan työtä tehneistä vastaajista viidennes (5 vastaajaa) oli sitä mieltä, että
valvontahanke on muuttanut heidän valvontatoimintaansa paremmaksi. Vastaavasti 71 % (17 vastaajaa) koki, ettei hanke ole muuttanut lainkaan heidän valvontatoimintaansa, ja kaksi vastaajaa oli sitä
mieltä, että valvontatoiminta on muuttunut hankkeen myötä huonommaksi. Tarkastajista, joilla työkokemusta oli korkeintaan 10 vuotta, 12 vastaajaa (43 %) koki, että valvontahanke on muuttanut heidän
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valvontatoimintaansa parempaan suuntaan. Loput heistä (57 %, 16 vastaajaa) olivat sitä mieltä, ettei
heidän valvontatoimintansa ole muuttunut. Tarkastajat, joilla työkokemusta oli vähintään 7 vuotta, kokivat valvontahankkeen muuttaneen vähiten omaa valvontatoimintaansa. Eniten muutosta parempaan
suuntaan kokivat tarkastajat, joilla oli työkokemusta 4–6 vuotta. Heistä 60 % (6 vastaajaa) koki valvontahankkeen muuttaneen omaa toimintaansa paremmaksi.

Taulukko 4: Tarkastajien vastaukset kysymykseen siitä, mihin suuntaan kunta-alan työsuojelun
valvontahanke on muuttanut heidän valvontatoimintaansa. Vastaajien lukumäärät jaoteltuina
työkokemusvuosien mukaan, v. 2014
Onko valvontahanke muuttanut tarkastajien
valvontatoimintaa?

Enintään 10 vuotta
työskennelleet (N=28)

Yli 10 vuotta työskennelleet (N=24)

Paremmaksi

12

5

Ei lainkaan

16

17

Huonommaksi

0

1

Tarkastajista, joilla työkokemusta oli korkeintaan 10 vuotta, 81 % (22 vastaajaa) oli täysin tai melko
samaa mieltä siitä, että tarvittava jälkivalvonta toteutuu aina kohteissa, joissa se tulee tehdä. Kokeneimmista tarkastajista samoin ajatteli hieman alle puolet (45 %, 11 vastaajaa). Kokeneimmista tarkastajista
hieman yli puolet (59 %) oli täysin tai melko eri mieltä siitä, että toimintaohjeiden toteutumisen jälkivalvonta tehdään tehokkaasti. Neljännes heistä oli asiasta täysin tai melko samaa mieltä. Tarkastajista,
joilla työkokemusta oli korkeintaan 10 vuotta, kolmannes oli sitä mieltä, että jälkivalvonta tehdään
tehokkaasti. Toinen kolmannes oli asiasta eri mieltä.
Korkeintaan 10 vuotta tarkastajan työtä tehneet vastaajat olivat sitä mieltä, että kehotuksen toteutumista seurataan tehokkaasti tekemällä työpaikkatarkastus (86 %, 24 vastaajaa ilmoitti olevansa asiasta
täysin tai melko samaa mieltä). Myös enemmistö kokeneimmista tarkastajista oli sitä mieltä (78 %, 18
vastaajaa).

4.3 Valvonnan apuvälineet
Kunta-alan hankkeessa on pyritty systemaattisempaan ja yhtenäisempää valvonnan apuvälineiden
käyttöön. Näillä tarkoitetaan erityisesti Halmeria ja Valmeria. Työsuojeluhallinnossa näistä käytetään
myös termiä ”mittarit”. Halmerin käyttö valvonnan apuvälineenä on valvontakohdekyselyn perusteella
yleisempää kuin Valmerin. Apuvälineitä on tarkasteltu vuoden 2013 valvonnan kohdekyselyssä, tapaustutkimuksissa ja vuoden 2013 tarkastajakyselyssä.
Vuoden 2013 valvontakohdekyselyssä yhteensä 244 vastaajaa kertoi, että valvonnassa oli käytetty työkaluna Halmeria. Tämä vastaa noin kolmea neljästä Halmeria koskeviin väittämiin vastanneesta henkilöstä. 218 vastaajaa kertoi vastanneensa Valmeri-kyselyyn. Tämä vastaa vajaata 70 %:a Valmeria
koskeviin väittämiin vastanneista henkilöistä. Viidesosa vastaajista (67 vastaajaa) kertoi, että Valmeria
ei hyödynnetty. Halmeria ei ollut hyödynnetty noin 15 %:ssa tapauksista (56 vastaajaa).
Vuoden 2013 kyselyyn vastanneista tarkastajista (N=46) noin puolet (22, 48 %) ilmoitti käyttävänsä
useimmiten Halmeria kohteen turvallisuustason arvioinnissa. Halmeria käytti aina 13 vastaajaa (28 %)
ja harvoin 10 vastaajaa (22 %). Valmeria käytti pienempi osuus: vain kolme vastaajaa (7 %) käytti sitä
aina ja 20 vastaajaa (43 %) useimmiten.
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Halmeria ei käytetty jokaisella tarkastuksella, jos vastaavat tiedot oli kerätty jo työpaikan omatoimisella
kyselyllä tai työnantajan toimintaa pidettiin jo entuudestaan tuttuna. Käyttämiseen vaikuttaa siitä saatava hyöty kyseisessä tilanteessa. Suurin osa vastaajista käytti Halmeria tarkastuksessa niin, että kävi
tarkastuslomakkeen läpi yhdessä kohteen kanssa.
Vastanneista yli puolet lähettää tarkastuslomakkeen etukäteen sähköpostilla, ja noin puolet kertoi kohteen täyttävän tarkastuslomakkeen etukäteen itsearviona. Muutamilla toimintatapa vaihtelee kohteen
mukaan. Hieman yli puolet Halmerin käyttäjistä ilmoitti käyttävänsä laajaa versiota.
Valvonnan kohdekyselyyn vuonna 2013 vastanneista 67 % oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että
Halmeri on helppo ymmärtää. Viidennes oli asiasta täysin tai melko eri mieltä. Noin puolet vastaajista
piti Halmeria sisäisesti loogisena, ja kolmannes vastaajista suhtautui siihen kriittisemmin. Halmerissa
kysytään oikeita asioita 64 %:n mielestä. Vastaavasti neljännes oli asiasta päinvastaista mieltä. Vastaajista vajaa puolet ilmoitti, että on täysin tai melko selvää, mihin Halmeria ja sen tulosta käytetään. Yli
puolet koki Halmerin hyödylliseksi turvallisuusjohtamisen tilan analyysissä. Täysin tai melko eri mieltä
asiasta oli neljännes.
Halmeri sopii tarkastajien mukaan paikkoihin, joissa työsuojeluasioiden taso ei ole vielä kovin pitkällä. Yksittäiset vastaajat näkivät Halmerissa myös kehitettävää. Halmeria pidettiin vanhentuneena menetelmänä, ja koko sen sisältö olisi päivitettävä. Kysymyksiä pidettiin liian yksityiskohtaisina. Lisäksi
kaivattiin avoimia kysymyksiä sekä yhtenäisempiä käytäntöjä Halmerin käyttöön. Halmerissa nähtiin
lainsäädännön vaatimusten ja hyvien käytäntöjen sekoittuvan. Halmerin käyttöön toivottiin koulutusta,
sillä menetelmää käytetään tarkastajien mukaan varsin kirjavasti eri tavoilla. Raporttia toivottiin myös
ruotsinkielisenä.
Valvonnan kohteista yhteensä 154 vastaajaa oli käyttänyt sekä Halmeria että Valmeria. Hieman useampi vastaaja oli vastannut Halmeria koskeviin väittämiin kuin Valmeria koskeviin väittämiin, mikä voi
kertoa Halmerin olevan yleisestikin tutumpi valvonnan apuväline.
Jossain määrin yllättävää on, että vaikka Halmeri on valvonnassa selvästi Valmeria yleisempi, niin kyselyssä selvitetyissä sisäisissä dimensioissa Halmeri kuitenkin arvioidaan järjestään Valmeria heikommaksi. Toisaalta kriittisempi näkökohta Halmeriin saattaa kummuta juuri sen yleisemmästä käytöstä ja
tunnettuudesta valvonnassa. Yleisesti tyytyväisyys molempiin apuvälineisiin on kuitenkin hyvällä tasolla.

Halmerin ja Valmerin käyttö apuvälineenä valvonnan
kohteiden mielestä
74 %
67 %

Halmeri

15 %

Kyllä

Valmeri

21 %

Ei

11 % 12 %

En osaa sanoa

Kuvio 8: Valvonnan apuvälineiden käyttö valvonnan kohteiden mielestä v. 2013 (N=400).
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Valvonnan apuvälineenä käytetyt mittarit saivat parhaat arviot ymmärrettävyydestään. Asteikolla 1–5
Valmerin ymmärrettävyys sai arvosanaksi 4,26 ja Halmerin 4,18. Ymmärrettävyyttä vahvistanee se, että
molempia apuvälineitä pidetään myös loogisina ja sisällöllisesti oikeisiin asioihin keskittyvinä.
Molempien apuvälineiden heikoimmaksi sisäiseksi piirteeksi arvioitiin, ettei ole kyllin selkeää mihin
näitä apuvälineitä on tarkoitus käyttää ja miten niiden tuloksia voidaan hyödyntää työyhteisöissä. Kokonaisuudessaan myös tämä käyttötarkoituksen selkeys arvioitiin kuitenkin Valmerin osalta hyväksi ja
Halmerin osalta melko hyväksi.
Käyttötarkoituksen selvyyden arvioiminen heijastui myös näiden työkalujen hyödyllisyyden hieman
alemmaksi tulkinnaksi. Käyttötarkoituksen selkeä viestiminen saattaisi kohteiden mielestä lisätä apuvälineiden käytön mielekkyyden kokemusta.
Hyödyllisyydenkin osalta annettiin molemmille työkaluille kokonaisarvosanaksi hyvä tai lähes hyvä.
Kehittämisehdotuksia Halmerin ja Valmerin suhteen antoi vain kourallinen vastaajia. Näissä vastauksissa toistui kuitenkin kohdennettavuuden parantaminen. Kyselyjä pidettiin hyvin yleisluonteisina,
eivätkä ne ottaneet huomioon kuntakentän paikallisia eroavaisuuksia. Näihin työkaluihin toivottaisiin
siis jossain määrin selkeämpää vastaajan toimialan rajausta. Nykyinen kysely voi olla turhan yksityiskohtainen ja irrelevantti monen toimialan osalta, ja vastaajalle saattaa jäädä epäselväksi, millä tasolla
(koko työpaikka, oma organisaatio jne.) hänen tulisi vastata.

Halmerin ja Valmerin sisäinen toimivuus valvonnan kohteiden mielestä

Halmerin ja Valmerin sisäinen toimivuus valvonnan kohteiden mielestä
(1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä), N=400
(1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä)
On hyödyllinen turvallisuusjohtamisen tilan
analyyseissä

3,92
4,15

On selvää mihin sitä ja sen tulosta käytetään

3,89
4,12

Kysyy sisällöllisesti oikeita asioita

4,02
4,16

Sisäisesti looginen

4,06
4,20
4,18
4,26

Helppo ymmärtää
Halmeri

Valmeri

Kuvio 9: Valvonnan kohteiden näkemyksiä valvonnan apuvälineiden toimivuudesta v. 2013
(N=400).

4.4 Tarkastusten toteutus
Kunta-alan hankkeessa uutena asiana suhteessa muihin valtakunnallisiin valvontahankkeisiin on ollut
työturvallisuusjohtamisen valvonnan kehittäminen. Hankkeen valvonnan keskeisenä tavoitteena on
”Työpaikkojen turvallisuusjohtamisen ja työturvallisuuden hallinnan parantaminen”.
Edellä kuvatussa arvioinnin alkuvaiheen hypoteesissa hankkeen vaikutuslogiikasta on kuvattu hankkeessa toteutetun valvonnan odotettua vaikutuslogiikkaa. Tämän lisäksi hankkeessa on kiinnitetty
enemmän huomiota hankeviestintään. Muilta osin tarkastustoiminta ei sinänsä eroa normaalista työsuojelun tarkastustoiminnasta. Tässä luvussa käsitellään mielikuvaa tarkastusten toimivuudesta yleisellä tasolla.
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Tarkastajien näkökulma
Vuoden 2013 tarkastajakyselyssä lähes kaikki tarkastajat (91 %, N=46) kokivat, että heillä on riittävästi
osaamista kunta-alan työsuojeluvalvontaa varten. Vain neljä vastaajaa oli sitä mieltä, ettei heillä ole
tarpeeksi osaamista. Yksittäisissä vastauksissa koettiin tarvittavan koulutusta psykososiaaliseen kuormitukseen, sote-alan erityiskysymyksiin ja sisäilma-asioihin.
Vuoden 2013 kyselyn tulosten perusteella vastaajat pitivät hanketta oman työnsä kannalta hyödyllisempänä kuin vuonna 2014. Vuonna 2013 hanketta piti erittäin hyödyllisenä noin puolet vastaajista
(46 %), kun vuonna 2014 vastaavasti koki vajaa neljännes (23 %). Vuonna 2014 hanketta piti melko
hyödyllisenä 55 % ja vuonna 2013 44 %. Vuonna 2014 vastaajista neljännes (23 %) ei pitänyt hanketta
kovinkaan tai lainkaan hyödyllisenä. Vuonna 2013 vastaava luku oli 11 %.
Verrattaessa kunta-alan työsuojeluvalvonnan organisointia koskevien väittämien tuloksia (Kuva 10) havaitaan, että vuonna 2014 vastaajat olivat enemmän sitä mieltä, että työsuojeluvalvontaan on riittävästi
resursseja. Vuonna 2014 asiasta melko tai samaa mieltä oli 66 % ja vuonna 2013 vastaavasti 52 %.
Täysin tai melko eri mieltä vuonna 2014 oli 15 % ja vuonna 2013 puolestaan 31 %. Vuonna 2013 vastaajat olivat puolestaan hieman enemmän sitä mieltä, että työsuojeluvalvontaa suunnataan valvonnan
tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2014 asiasta täysin tai melko samaa mieltä oli 77 %, vuonna 2013
vastaavasti 84 %. Täysin tai melko eri mieltä asiasta vuonna 2014 oli 12 % ja vuonna 2013 puolestaan
7 %. Muiden väittämien osalta tulokset olivat hyvin samankaltaiset.

%:a vastaajista:

Eri mieltä

Samaa mieltä

2013

2014

2013

2014

Työsuojeluvalvontaan on riittävästi
resursseja (aikaa, tarkastajia)

31%

15%

52%

66%

Työsuojeluvalvonta suunnataan
valvonnan tavoitteiden mukaisesti

7%

12%

84%

77%

Työsuojeluvalvonnan organisointi on
tehokasta

9%

25%

61%

48%

Työsuojeluvalvonnan oikeaan
kohdentamiseen on käytössä riittävät
taustatiedot

30%

25%

52%

45%

Toimivallan käyttöä seurataan
tehokkaasti

18%

10%

53%

55%

Kriteerit puuttumiskynnyksen ylittymiselle
olisi määriteltävä tarkemmin

16%

19%

53%

55%

Kriteerit toimivallan käyttömuodon
arvioinnille olisi määriteltävä tarkemmin

11%

21%

54%

55%

N2013= 46
N2014 = 53

Kuvio 10: Tarkastajien näkemykset kunta-alan valvonnan organisointia koskeviin
väittämiin vuosina 2013 ja 2014
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Vuoden 2013 kyselyssä noin puolet vastaajista koki työsuojeluvalvontaan olevan riittävästi resursseja
(aikaa ja tarkastajia).. Noin kolmannes oli asiasta eri mieltä. Vastaajista suurin osa (84 %) oli samaa
mieltä siitä, että työsuojeluvalvontaa suunnataan valvonnan tavoitteiden mukaisesti. Työsuojeluvalvonnan organisointia piti tehokkaana 61 %. Puolet tarkastajista kokee, että työsuojeluvalvonnan oikeaan
kohdentamiseen on käytössä riittävät taustatiedot. Yli puolet vastaajista oli myös sitä mieltä, että toimivallan käyttöä seurataan tehokkaasti. Vastaavasti vajaa viidennes oli asiasta eri mieltä. Toimintaohjeiden
toteutumisen jälkiseurannan tehokkuus jakoi myös mielipiteitä (ka. 3,2/5). Kehotuksen toteutumisen
tehokkaasta seurannasta selkeä enemmistö vastaajista oli taas täysin tai melko samaa mieltä (89 %,
ka. 4,5/5). Kriteerit puuttumiskynnyksen ylittymiselle ja toimivallan käytölle olisi määriteltävä tarkemmin
60 %:n mielestä. Kuvassa 10 on esitetty myös vertailukohta vuoteen 2014.
Valvonnan kohteiden näkökulma
Vuoden 2013 valvontakohdekyselyssä tarkastaja oli vastaajien mukaan perehtynyt hyvin työpaikan (75
%) ja toimialan tilanteeseen (80 %) ja tarkastus oli toteutettu ammattitaitoisesti (85 %). Suuri osa vastaajista koki myös, että tarkastaja sai todellisen kuvan turvallisuusjohtamisen/turvallisuudenhallinnan
tilasta (79 %), vaikkakin 10 % asennoitui tähän väittämään kriittisesti.

Turvallisuusjohtamisen valvonnan toimivuus vuosina 2013 ja 2015
(huom. kuvassa
ei ole 2013
mukana
neutraalit
vastaajat)
Turvallisuusjohtamisen valvonnan
toimivuus vuosina
ja 2015
(huom. kuvassa
ei ole mukana neutraalit vastaajat)
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %

83 % 73 %

87 % 88 %

84 % 81 %

81 %

77 %
69 %

40 %

66 %

82 %

80 %

30 %
20 %
Samaa mieltä

10 %
0%

7%

12 %

2013 2015

Tarkastaja sai
todellisen kuvan
turvallisuusjohtamisen tilasta

3%

4%

2013 2015

Tarkastus
toteutettiin
ammattitaitoisesti

7%

10 %

2013 2015

Tarkastukseen
käytetty aika oli
sopiva

6%

6%

2013 2015

Tarkastaja oli
perehtynyt
toimialamme
tilanteeseen
hyvin

6%

9%

2013 2015

Tarkastaja oli
perehtynyt
työpaikkamme
tilanteeseen hyvin

4%

7%

Eri mieltä

2013 2015

Tarkastuksesta oli
meille hyötyä

Kuvio 11: Valvonnan kohteiden näkemyksiä turvallisuusjohtamisen valvonnan hyödyistä vuosina
2013 ja 2015.
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Vuoden 2013 kyselyssä tiedusteltiin valvonnan kohdeorganisaatioiden kokemusta valvonnasta muodostuneesta yleisestä mielikuvasta. Tässä yhteydessä ei ollut merkittäviä eroja taustaryhmittäin. Valvontaa
suunnataan tärkeisiin tavoitteisiin, ja taustatiedot ovat jossain määrin riittävät.
Yleisesti vastaajat kokivat, että valvonta suunnataan tärkeisiin tavoitteisiin (74 %). Eniten hajontaa aiheutti valvonnan resursseja koskeva väittämä: jopa 38 % kokee, ettei resursseja ole tarpeeksi. Hieman
yli puolet arvioi, että valvontatoiminnan oikeaan kohdentamiseen on käytössä riittävät taustatiedot.
Kuitenkin lähes viidesosa pitää taustatietoja riittämättöminä.
Vastaajat, jotka eivät ole saaneet kehotusta tai toimintaohjetta, näkevät taustatietojen riittävyyden hieman paremmassa valossa. Jopa 64 % vastaajista kokee, että yhteiset puuttumiskynnykset ja -tavat
eriasteisille toimenpiteille olisi tarpeen määritellä tarkemmin.
Kehotuksen toteutumisen seurantaa tehdään vastaajien mukaan tehokkaasti 60 %:ssa organisaatioista.
Niistä organisaatioista, jotka olivat itse saaneet kehotuksen, jopa 74 % arvioi toteutumisen seurannan
olevan tehokasta. Sen sijaan hieman yli puolet (54 %) arvioi toimintaohjeen toteuttamisen jälkiseurannan tehokkaaksi. Itse toimintaohjeen saaneista organisaatioista osuus oli kuitenkin hieman pienempi
(51 %).

Esimiesten ja työsuojeluvaltuutettujen mielikuva kunta-alan työsuojelun valvonnasta
Yhteiset puuttumiskynnykset ja -tavat eriasteisille
toimenpiteille olisi tarpeen määritellä tarkemmin

64 %

9%

Kehotuksen toteutumisen seuranta tehdään
tehokkaasti

15 %

Toimintaohjeiden toteuttamisen jälkiseuranta
tehdään tehokkaasti

21 %

Valvontatoiminnan oikeaan kohdentamiseen on
käytössä riittävät taustatiedot

53 %
50 %

16 %

Valvonta suunnataan tärkeisiin tavoitteisiin

74 %

11 %

Valvontaan on riittävästi resursseja
(aikaa,tarkastajia)
0%
Eri mieltä

54 %

17 %

Valvonnan organisointi on tehokasta

En osaa sanoa

60 %

39 %

38 %
20 %

40 %

Ei samaa eikä eri mieltä

60 %

80 %

100 %

Samaa mieltä

Kuvio 12: Esimiesten ja työsuojeluvalvuutettujen mielikuva työsuojelun valvonnasta vuonna
2013 (N=250).

Kriittisimmin vastaajat näkivät valvonnan resurssien riittävyyden ja valvonnan organisoinnin. Puuttumiskynnyksiin ja -tapoihin toivottiin yhtenäisyyttä, erityisesti suuremmissa organisaatioissa ja sellaisissa,
joihin oli kohdistunut useita tarkastuksia myös aiemmin.
Vuoden 2015 valvontakohdekyselyssä kysyttiin myös valvonnan kohteiden näkemyksiä siitä, miten
tarkastuskäynti oli vastannut työpaikan työsuojelun eräisiin haasteisiin (joita vuoden 2013 kyselyn avovastauksissa oli nostettu esiin). Parhaiten tarkastukset olivat vastanneet sisäilma-asioiden kehittämiseen, fyysisten kuormitustekijöiden ja väkivallan uhan hallintaan, heikoimmin puolestaan työsuojelun
organisointiin liittyviin kysymyksiin kuten taloudellisiin reunaehtoihin tai ajankäytöllisiin haasteisiin.
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Tarkastuskäynnin
työpaikan keskeisiin haasteisiin
Tarkastuskäynnin vastaavuus
työpaikanvastaavuus
keskeisiin haasteisiin
Yleinen työn vaarojen arvioinnin systematisointi

63 %

9%

Sisäilma-asioiden kehittäminen
Väkivallan uhan hallinta
Fyysisten kuormitustekijöiden hallinta

54 %

17 %

63 %

12 %

65 %

9%

Psykososiaalisten kuormitustekijöiden hallinta

52 %

19 %

Taloudellisista syistä aiheutuvat haasteet

32 %

27 %

Työsuojeluun käytettävän ajan vähyys

32 %

20 %

Työsuojeluun liittyvän osaamisen puutteet

52 %

12 %

Työsuojelutoimijoiden roolien epäselvyys

16 %

Johdon sitoutuminen työsuojelun kehittämiseen

16 %
0%

10 %

Heikosti

38 %
55 %
20 %

30 %

Neutraali

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 % 100 %

Hyvin

Kuvio 13: Valvonnan kohteiden näkemys tarkastuskäynnin vastaavuudesta työpaikan keskeisiin
haasteisiin vuonna 2015 (N=376).

Työpaikkatason tarkastusten sisältöä tarkasteltaessa ei ole nähtävissä vastaajakohtaisesti merkittäviä
eroja. Keskeinen ero koskee työsuojeluvaltuutettuja ja työsuojelupäälliköitä. Työsuojeluvaltuutetut (ja
myös muut, mutta ei tilastollisesti merkitsevästi) näkivät, että tarkastus kohdistui psykososiaalisten
kuormitustekijöiden hallintaan vain heikosti.

4.5 Valvonnan sisältö ja haasteet tarkastajien näkökulmasta
Kuvassa 14 on esitetty valvonnan sisältö eli hankkeen asialistan painottuminen tarkastajien näkemyksen mukaan vuoden 2013 kyselyssä. Vähiten kiinnitettiin huomiota työsuojelun toimintaohjelmaan, ja
muut kohteet jakautuivat tasaisemmin. Nämä sisällöt vastaavat hyvin tietojärjestelmästä saatuja tarkastusmääriä. Tämän lisäksi tarkastusmäärä näyttää myös vaikuttavan annettujen toimintaohjeiden
määrään, mikäli tulosta suhteutetaan tarkastuskertomusten analyysiin.
Tarkastajilta kysyttiin, mitkä asiat ovat heidän tarkastushavaintojensa perusteella suurimmat haasteet
kunta-alalla johdon työturvallisuustyössä. Vuonna 2014 taloudellisia syitä (75 %:lla vastaajista) ja ajan
puutetta (71 %:lla vastaajista) pidettiin vastausmäärien perusteella suurimpina haasteina. Vuonna 2013
suurimmat haasteet olivat ajan puute (72 %:lla vastaajista) ja osaamisen puute (63 %:lla vastaajista).
Se, että vuonna 2014 taloudelliset syyt nimettiin kunta-alan johdon työturvallisuustyön suurimmaksi
haasteeksi, osoittaa samaa tulosta kuin vuoden 2014 kyselyn avoimet vastaukset, joissa mainittiin, että
taloudellinen tilanne on viime vuonna kiristynyt entisestään.
Vastaajien mukaan kunta-alan työpaikkojen erityispiirteet (mm. alojen moninaisuus, hallinnollinen organisoituminen, byrokratia) vaikuttavat valvontatoimintaan jonkin verran. Vastaajista kaksi kolmesta
koki, että vaikutusta on nähtävissä (melko–erittäin paljon).
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(voit valita useamman)
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0
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Työsuojelun yhteistoiminta
Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
Työsuojelun toimintaohjelma
Työterveyshuollon järjestäminen
Työterveyshuollon toimintasuunnitelma
Työterveyshuollon työpaikkaselvitys
Terveystarkastukset erityistä
Kosteus- ja homeongelmat
Työn psykososiaaliset kuormitustekijät(mm. häirintä tai
muu epäasiallinen kohtelu, väkivällan uhka, muut)
Muu, mikä?
Kuvio 14: Tarkastajien valvomat asiat vuonna 2013.

Kunta-alan erityispiirteiden nähtiin vaikuttavan valvontatoimintaan muun muassa niiden seikkojen
kautta, että organisaatiomuutokset vaativat aikaa ja selvittämistä ja tarkastusten järjestäminen on välillä
haasteellista. Mm. kunta-alan toimintojen ja työntekijöiden moninaisuus aiheuttaa haasteita tarkastajalle. Kunnan koko vaikuttaa paljon valvonnan organisoimiseen. Myös vanhat rakennukset mainittiin
kunta-alalla haasteeksi. Rahaa vaativat toimenpiteet nähtiin vaikeiksi toteuttaa.
Muita keskeisiä havaintoja tarkastajakyselyistä olivat:
• Vuonna 2014 puolet vastaajista oli sitä mieltä, että osaamisen puute on suurimpia haasteita.
• Neljänneksen mielestä syynä on se, ettei työsuojeluasioita pidetä tärkeinä.
• Vuonna 2013 suurimpina haasteina pidettiin taloudellisia syitä, 63 % vastaajista oli tätä mieltä.
• Vuoden 2013 kyselyssä puolet tarkastajista arvioi, että 30–50 % valvonnan tarpeessa olevista kunta-alan työpaikoista jää tällä hetkellä valvonnan ulkopuolelle.
• Vuoden 2013 kyselyissä tarkastajat arvioivat keskimäärin, että valvonnan ulkopuolelle jää 40 %
kunta-alan työpaikoista.
Vuoden 2013 kyselyssä yli 90 % tarkastajista kertoi antaneensa melko tai erittäin paljon positiivista
palautetta asioista, jotka ovat olleet kunnossa. Vain neljä vastaajaa kertoi antaneensa vähän palautetta.
Tarkastajilta kysyttiin myös, millä tavoin kuntaorganisaation ylin johto on suhtautunut työturvallisuuden
hallintajärjestelmien valvontaan. Vuonna 2014 tarkastajista 66 % kertoi johdon suhtautuneen erittäin
myönteisesti tai myönteisesti. Vuonna 2013 tarkastajista suurin piirtein saman verran (63 %) piti johdon suhtautumista erittäin myönteisenä tai myönteisenä. Välinpitämättömänä suhtautumista piti 12 %
vuonna 2014 ja neljännes vastaajista vuonna 2013.
Tarkastajilta kysyttiin myös kuntaorganisaation toimialueen/tulosalueen johdon suhtautumisesta hallintajärjestelmien valvontaan. Selkeä enemmistö (kysymyksestä riippuen 77–93 %) vastaajista oli molemmissa kyselyissä sitä mieltä, että johto suhtautuu hallintajärjestelmien valvontaan myönteisesti tai
erittäin myönteisesti.
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5. Vaikutus turvallisuusjohtamiseen
Tämän luvun keskeiset havainnot ovat:
• Valvonnan kohteet arvioivat oman turvallisuusjohtamisen tason olevan pääasiassa hyvä tai
kohtalainen
• Vuoden 2014 kyselyssä tarkastajia pyydettiin arvioimaan, missä työturvallisuuden hallintaa
koskevissa asioissa kunnissa on menty parempaan suuntaan ja missä huonompaan. Tarkastajien mukaan erot kuntien välillä ja myös sisällä ovat suuria, eikä yleistävää vastausta
voida antaa. Vastauksista (N=39) näkyi kuitenkin, että monessa kunnassa on menty parempaan suuntaan siinä, että hallintajärjestelmät alkavat olla kunnossa (5 mainintaa) ja turvallisuusjohtamisen tason nähdään parantuneen (3 mainintaa).
• Valvonnan kohteiden kokemus turvallisuusjohtamisen käytäntöjen valvonnan toimivuudesta
on erittäin positiivinen. Väittämin tarkasteltuna vastaajat suhtautuivat erittäin positiivisesti
tarkastuksen ammattimaiseen toteutukseen, käytettyyn aikaan, toimialaperehtymiseen ja
valvonnan hyötyyn.
• Ne vuoden 2015 kyselyyn vastanneet, jotka olivat saaneet toimintaohjeita tai kehotuksia,
arvioivat oman turvallisuusjohtamisen tasonsa hieman heikommaksi kuin positiivisesti suhtautuvat,
• Valvontakohdekyselyn mukaan keskijohdon ja lähiesimiesten ymmärrys vastuistaan työsuojeluasioissa on lisääntynyt (91 % toimialajohdon vastaajista, 83 % työsuojelupäälliköistä ja
77 % työsuojeluvaltuutetuista).
• Johdon tarkastuksissa toimintaohjeiden toteuma-aste oli 73 % ja kehotusten 100 %. Eniten viranomaisohjausta johdon tarkastuksilla on annettu vaarojen ja riskien arvioinnista.

5.1 Valvonnan kohteiden näkemykset
Kunta-alan hankkeessa uutena asiana suhteessa muihin valtakunnallisiin valvontahankkeisiin on ollut
työturvallisuusjohtamisen valvonnan kehittäminen. Hankkeen valvonnan keskeisenä tavoitteena on
”Työpaikkojen turvallisuusjohtamisen ja työturvallisuuden hallinnan parantaminen”.
Edellä kuvatussa arvioinnin alkuvaiheen hypoteesissa hankkeen vaikutuslogiikasta on kuvattu hankkeelta odotettuja vaikutuksia. Työturvallisuuden hallinnan valvonnan vaikutukset yhdistyvät läheisesti
myös työpaikkatason tarkastuksiin, eikä näitä aina pysty erottamaan. Tässä luvussa tarkastellaan vaikutuksia turvallisuudenhallinnan tasoon kyselyn ja tapaustutkimusten kautta.
Vuoden 2015 valvontakohdekyselyssä kysyttiin vastaajien näkemyksiä työsuojeluvalvonnan vaikutuksesta turvallisuusjohtamisen tasoon ylipäätään. Kuten kuviosta nähdään, 53 % vastaajista näkee työsuojeluvalvonnan vaikutuksen turvallisuusjohtamisen tasoon vähintään suureksi ja 39 % jonkinasteiseksi.
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Työsuojeluvalvonnan vaikutus turvallisuusjohtamisen tasoon
9%

8%

39 %

44 %

Ei vaikutusta
Pieni
Suuri
Merkittävä
Kuvio 15: Valvonnan kohteiden näkemys valvonnan vaikutuksesta turvallisuusjohtamisen tasoon
(suunta 90 % positiivinen, N=537).

Oman turvallisuusjohtamisen tason arvioitiin lähtötilanteessa olevan pääasiassa hyvä tai kohtalainen.
Työsuojeluvaltuutetut ovat selkeästi muita vastaajaryhmiä kriittisempiä, ja osa heistä on arvioinut oman
tasonsa jopa heikoksi. Ylin johto näkee tilanteen positiivisempana, ja työsuojelupäälliköt ovat jotain tältä
väliltä. Kaikissa näissä on tilastollisesti merkitsevät erot.

59 %

0%

20 %

35 %

40 %
Hyvä

Kohtalainen

60 %
Heikko

80 %

6%

100 %

Eos

Kuvio 16: Valvonnan kohteiden itsearvio omasta työturvallisuuden johtamisen tasosta v. 2015
(N=545).

Yksikään johtotasoon kuuluva vastaaja ei arvioinut organisaationsa turvallisuusjohtamisen tasoa heikoksi. Heikoksi vastanneiden joukossa oli eniten työsuojeluvaltuutettuja sekä kolme työsuojelupäällikköä.
Erot eri vastaajaryhmien välillä eivät kuitenkaan olleet merkitseviä.
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Taulukko 5: Valvonnan kohteiden kokemus turvallisuusjohtamisen tasosta suhteessa valvonnan
toteutukseen, neutraalit vastaukset poistettu (N=344)
Turvallisuusjohtamiskäytäntöjen valvonta

Työpaikkatason tarkastus

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Hyvä

28 %

32 %

28 %

32 %

Heikko

13 %

44 %

13 %

44 %

Ne vuoden 2015 kyselyyn vastanneet, jotka olivat saaneet toimintaohjeita tai kehotuksia, arvioivat oman
turvallisuusjohtamisen tasonsa hieman heikommaksi kuin positiivisesti suhtautuvat sekä oman organisaation työsuojelun haasteet suuremmiksi ja johdon sitoutumisen työsuojelun kehittämiseen heikommaksi. Vaikutuksia kuvaavissa väittämissä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa toimintaohjeen tai
kehotuksen saaneiden ja muiden välillä.
Vuoden 2015 valvontakohdekyselyssä kysyttiin turvallisuusjohtamisen käytäntöjen valvonnan vaikutuksesta eri väittämiin. Tätä koskevat keskeiset havainnot on tiivistetty kuvaan 17. Turvallisuusjohtamisen
käytäntöjen valvonta vaikuttaa eniten tietoisuuteen turvallisuusjohtamisen merkityksestä sekä keskijohdon ja lähiesimiesten ymmärrykseen omista toimivaltuuksistaan työsuojeluasioissa. Toimialajohto suhtautui kysymyspatteristoon pääsääntöisesti positiivisemmin ja työsuojelupäälliköt ja -valtuutetut hieman
kriittisemmin, mutta merkittäviä eroja ei esiintynyt muiden taustamuuttujien suhteen.

Turvallisuusjohtamiskäytäntöjen valvonnan vaikutus väittämiin
Toimialajohdon kokousten asialistalla on säännöllisesti
turvallisuusjohtamiseen liittyviä asioita

1%

Työsuojeluelinten rakenteet ovat muuttuneet
toimivammiksi

1%

Työsuojelun toimintaohjelma on parantunut sisällöllisesti

1%

Työsuojeluorganisaation ajankäyttö on tehostunut

63 %

65 %

1%

Tietoisuus turvallisuusjohtamisen merkityksestä on
lisääntynyt toimialajohdossa

1%
0%

33 %

51 %

48 %

63 %

2%

Keskijohdon ja lähiesimiesten ymmärrys toimivaltuutensa
työsuojeluasioissa lisääntyi

36 %

35 %

72 %

28 %

23 %
20 %

Kielteinen vaikutus

76 %
40 %

60 %

Neutraali / Eos

80 %

100 %

Myönteinen

Kuvio 17: Valvonnan kohteiden kokemukset turvallisuusjohtamiskäytäntöjen valvonnan vaikutuksista vuonna 2015 (N=137).
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Kokemus turvallisuusjohtamisen käytäntöjen valvonnan toimivuudesta on erittäin positiivinen. Väittämin
tarkasteltuna vastaajat suhtautuivat erittäin positiivisesti tarkastuksen ammattimaiseen toteutukseen,
käytettyyn aikaan, toimialaperehtymiseen ja valvonnan hyötyyn.
Vuoden 2013 kyselyssä kysyttiin myös tiettyjä samoja avainteemoja. Näiden vaikutuksia on esitetty
seuraavassa kuvassa.

Turvallisuusjohtamiskäytäntöjen valvonnan vaikutus

Turvallisuusjohtamiskäytäntöjen valvonnan
.
vaikutus
%:a vastaajista:

Kielteinen
2013

Ei vaikutusta / Eos

Positiivinen

2015

2013

2015

2013

2015

1%

1%

39%

51%

60%

48%

0%

1%

15%

23%

84%

76%

1%

1%

38%

63%

61%

36%

N2013= 207
N2015=137

Kuvio 18: Valvonnan kohteiden näkemyksiä turvallisuusjohtamiskäytäntöjen valvonnan
vaikutuksista vuosina 2013 ja 2015.

Niin toimialajohtajat, työsuojeluvaltuutetut kuin työsuojelupäälliköt arvioivat tietoisuuden turvallisuusjohtamisen/työturvallisuuden hallinnan merkityksestä lisääntyneen toimialajohdossa. Myönteisimpiä arvioita näihin kohtiin antoivat toimialajohdon edustajat (N=45, 86 % myönteinen tai erittäin myönteinen
vaikutus, työsuojelupäälliköt N=161, 83 %, työsuojeluvaltuutetut N=198, 79 %).
Keskijohdon ja lähiesimiesten ymmärrys vastuistaan työsuojeluasioissa on lisääntynyt (91 % toimialajohdon vastaajista, 83 % työsuojelupäälliköistä ja 77 % työsuojeluvaltuutetuista).
Myös keskijohdon ja lähiesimiesten ymmärryksen toimivaltuuksistaan työsuojeluasioissa nähdään lisääntyneen (87 % toimialajohdon vastaajista, 82 % työsuojelupäälliköistä ja 69 % työsuojeluvaltuutetuista).
Kyselyssä kysyttiin myös työsuojeluvalvonnan vaikutuksista työsuojeluorganisaatioon. Tähän saatiin 404
vastausta. Työsuojeluorganisaation ajankäyttö on tehostunut 40 %:n mielestä, mutta 50 % ei nähnyt
vaikutuksia työsuojelun ajankäyttöön. Joukossa oli myös kaksi kriittistä vastaajaa, joiden mielestä vaikutus oli kielteinen. 35 % katsoi, että työsuojeluorganisaation rakenteet ovat muuttuneet toimiviksi, mutta
66 % ei nähnyt valvonnalla olleen vaikutusta tähän.
Vastaajatyypeittäin, toimialoittain tai viiteryhmittäin ei ollut merkittäviä eroja.
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Vuoden 2013 kyselyssä työsuojeluvaltuutetut (46) ja työsuojelupäälliköt (29) nostivat esiin useita positiivisia vaikutuksia nimenomaan turvallisuusjohtamisen käytäntöjen valvonnasta ja valvonnan vaikutuksesta turvallisuusjohtamisen tasoon.

Viiteryhmä

Avovastausten tyypit

Toimialajohto/johto

• Vastuiden selkeytyminen ja suunnitelmallisuus

Työsuojeluvaltuutetut

• Tietoisuuden lisääntyminen työturvallisuusasioista ylipäätään (8)
• Työn riskien arvioinnin tai muiden suunnitelmien päivittäminen (8)
• Työsuojelutoiminnan merkityksellisyyden lisääntyminen (6)
• Turvallisuusjohtamisen järjestelmällisyyden ja jäsentämisen kehittyminen
työpaikalla (5)
• Nopeampi ja tehokkaampi reagointi puutteisiin ja ongelmiin (5)
• Keskustelun lisääntyminen (5)
• Johdon parempi sitoutuminen (3)
• Turvallisten toimintatapojen kehittäminen yksikkötasolla (3)

Työsuojelupäälliköt

• Tietoisuuden lisääntyminen (9)
• Turvallisuusjohtamisen suunnitelmallisuus ja vieminen osaksi normaalia
toimintaa (4)
• Henkilöstön sitoutuminen (4)
• Huomion kiinnittäminen oikeisiin kohteisiin ja tarpeisiin (3)
• Nopeampi ja tehokkaampi reagointi puutteisiin ja ongelmiin (2)
• Johdon parempi sitoutuminen (2)

5.2 Tarkastajien näkemykset
Tarkastajien näkökulmasta vuoden 2013 kyselyssä suurin osa vastaajista (24 vastaajaa 46:sta, 52 %)
arvioi yleisesti kohteidensa turvallisuuden hallinnan tason melko hyväksi. Noin neljännes vastaajista
(24 %, 11 vastaajaa) piti tasoa hyvänä tai erittäin hyvänä, ja melko huonona tasoa piti puolestaan neljä
vastaajaa. Hieman alle puolet vastaajista (46 %) oli sitä mieltä, että kohteiden välillä on hyvin paljon
tasonvaihtelua. Vastaavasti vuoden 2014 kyselyssä suurin osa vastaajista (34/53, 64 %) arvioi yleisesti
kunta-alalla tarkastamiensa kohteiden turvallisuuden hallinnan tason melko hyväksi. Neljännes vastaajista (25 %, 13 vastaajaa) piti tasoa hyvänä. Melko huonona tasoa piti puolestaan viisi vastaajaa.
Kolmannes vastaajista (30 %) oli sitä mieltä, että kohteiden välillä on hyvin paljon tasonvaihtelua.
Vuoden 2014 kyselyssä tarkastajia pyydettiin arvioimaan, missä työturvallisuuden hallintaa koskevissa
asioissa kunnissa on menty parempaan suuntaan ja missä huonompaan. Tarkastajien mukaan erot
kuntien välillä ja myös sisällä ovat suuria, eikä yleistävää vastausta voida antaa. Saaduissa vastauksissa olikin hyvin paljon eroja. Vastauksista (N=39) näkyi kuitenkin, että monessa kunnassa on menty
parempaan suuntaan siinä, että hallintajärjestelmät alkavat olla kunnossa (5 mainintaa) ja turvallisuusjohtamisen tason nähdään parantuneen (3 mainintaa). Lisäksi kunnissa ollaan valveutuneempia
sisäilmaongelmien, väkivallan ja häirinnän osalta (7 mainintaa), ja yhä useammassa kunnassa näihin
epäkohtiin on olemassa menettelytapaohjeet (7 mainintaa). Myös vaarojen selvittämisen ja arvioinnin
nähtiin parantuneen kuntatasolla (4 mainintaa), joskaan niihin liittyviä toimenpiteitä ei kaikkialla vielä
tehdä (2 mainintaa).
Heikompaan suuntaan kunnissa on tarkastajien mukaan puolestaan menty siinä, ettei työsuojelutoimijoille ole varattu riittävästi aikaa hoitaa työsuojeluasioita (3 mainintaa) eikä taloudellisia resursseja (4
mainintaa). Lisäksi asiakirjoihin ja kirjallisiin ohjeistuksiin luotetaan liikaa: riittää, kun ne ovat kunnossa
(3 mainintaa). Myös työssä kuormittumisen ja psykososiaalisten riskien nähtiin lisääntyneen (5 mainintaa). Esimiesten tietämys omista vastuista ja velvollisuuksista nähtiin heikoksi (3 mainintaa). Kuitenkin
osa vastaajista oli sitä mieltä, että esimiesten tietämys on parantunut (3 mainintaa).
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Kysymyksessä siitä, mihin suuntaan valvontahanke on muuttanut kunnan toimintaa työsuojeluasioissa,
suurin osa tarkastajista (37 vastaajaa, 73 %) oli sitä mieltä, että toiminta on muuttunut paremmaksi.
Kaksi vastaajaa näki muutoksen paljon parempana. Neljännes vastaajista (12 vastaajaa) koki, ettei
kunta-alan työsuojelun valvontahanke ole lainkaan muuttanut kunnan toimintaa työsuojeluasioissa.
Kukaan vastaajista ei nähnyt muutoksen olleen huonompaan suuntaan. Vastaajien mukaan (30 vastausta, 64 %) työsuojelun valvontahanke on muuttanut kunnissa suhtautumista työsuojeluvalvontaan
myönteisemmäksi. Kuusi vastaajaa (13 %) oli sitä mieltä, että valvontahankkeella on saatu aikaan valtakunnallisesti yhdenmukaisia konkreettisia toimenpiteitä kuntien työpaikoilla.
Kun kysyttiin, mistä työturvallisuusjohtamisen asioista tarkastajat ovat antaneet viranomaisohjausta
kuntiin valvontahankkeen aikana, selkeästi yleisimmäksi aiheeksi nousi vaarojen ja haittojen arviointi
sekä riskienarviointi (21 mainintaa). Erityisesti riskienarvioinnin toimenpiteiden toteuttaminen vaati ohjausta kunnissa. Myös työterveyshuollon työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma tai työterveyshuollon
hyödyntäminen muutoin edellytti kunnissa usein viranomaisohjausta (14 mainintaa). Lisäksi mainittiin
psykososiaalinen kuormittuminen (11 mainintaa), sisäilma-asiat (10 mainintaa) ja väkivallanuhan hallinta (8 mainintaa). Muutama tarkastaja nimesi viranomaisohjausta vaativiksi asioiksi kunnissa myös
esimiesten perehdyttämisen (4 mainintaa), perehdyttämisen yleisesti (4 mainintaa), työsuojelun toimintaohjelman laatimisen (4 mainintaa) ja työsuojelun yhteistoiminnan (4 mainintaa).

Case Jämsä – Turvallisuuden hallintajärjestelmän tarkastuksella palautetta toiminnan kehittämiseen
Työsuojelutoiminnan toimintaympäristö
Jämsä ja Jämsänkoski yhdistyivät vuonna 2009 omaksi kaupungikseen. Tämä tarkoitti lisäksi terveydenhuollon kuntayhtymän purkautumista ja Kuhmoisten sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen liittämistä osaksi aluetta. Työturvallisuusjohtamisen toimintatavat oli eri alueilla organisoitu eri tavoin. Yhdistymisen myötä käynnistyi työsuojelutoiminnan yhtenäistäminen, ja kunta oli myös yhteydessä työsuojeluhallintoon siitä, miten työsuojelutoiminnan kehittämistä olisi mahdollista
toteuttaa.
Jämsä organisoi työsuojelutoimintansa työhyvinvointikoordinaattorin toimenkuvan oheen vuonna 2009. Tämän lisäksi Jämsässä toimii yksi päätoiminen työsuojeluvaltuutettu (vuoden 2014 alusta) aiempien useiden oman työn ohella toimineiden
valtuutettujen lisäksi. Vuonna 2009 käynnistyi työn vaarojen arviointiprosessi, jota selvityshetkellä päivitetään toisen kerran
koko kunnalle. Työturvallisuuden johtamista on pyritty kehittämään strategisesti. Kunnalla on omat seurantamittarit ja varsin
kunnianhimoiset mittaristot, työsuojelupäälliköllä ja -valtuutetulla on määritellyt toimenkuvat ja työsuojelun toimintaohjelmat
on arvioitu varsin hyviksi ja tärkeiksi dokumenteiksi.
Keskeisimpänä koko kunnan työsuojelutoimintaa kuvaavana toimintaympäristön haasteena ovat henkilöstörakenteen muutokset. Niitä on toteutettu esimerkiksi Jokilaakson terveyden liikkeenluovutuksen, vuodeosaston ulkoistamisen ja eräiden
muiden organisaatiouudistusten myötä. Eri tulosalueilla on vähennetty esimiehiä ja henkilöstöä ylipäätään.
Kunnassa on useita tulosalueita ja kaikkiaan 100 esimiestä. Fuusion jälkeen eri yksiköiden turvallisuusjohtamisen tilanteet
ovat vaihdelleet, ja valvonta on kohdistunut sekä sellaisiin yksiköihin, joissa asiat ovat olleet kunnossa, että sellaisiin yksiköihin, joissa tilanne on ollut heikompi.

Tarkastukset ja niiden vaikutus
Valvonnan nähdään tuoneen lisäpontta ja vauhtia työsuojelun ja turvallisuusjohtamisen toteuttamiseen. Tämä näkyy erityisesti tilaaja-tuottajamallin paremmassa toteutumisessa. Tuottajayksiköt tuottavat paremmin tilaajien tarpeisiin perustuvia
palveluja sen jälkeen, kun valvonta on antanut toimialueille toimintaohjeita tai kehotuksia tukipalveluiden vastuulla olevista
asioista. Tapaustutkimuksessa annettiin vastaavia esimerkkejä muun muassa sisäilma-asioista, piha-alueiden turvallisuudesta ja tilapalveluiden nopeammasta reagoinnista erityistarpeisiin.
Tarkastustilanteeseen ja tarkastajan tapaan toimia ollaan varsin tyytyväisiä. Tarkastajat ottavat yhteyttä vaihtelevasti joko työturvallisuuspäällikköön tai suoraan kohdeyksikön esimieheen. Tarkastukset ovat sujuneet hyvin, ja myös henkilöstön edustajat kokevat saaneensa palautetta. Työsuojelutarkastuksiin on kulunut runsaasti myös toimialajohdon ja esimiehen aikaa.
Yhden esimerkkitoimialan tuntikirjanpidon mukaan kuntahankkeessa toteutettuihin tarkastuksiin osallistuminen on vienyt
yhteensä kolme viikkoa ja neljä työpäivää. Tässä tapauksessa panostamista on pidetty sen arvoisena, koska se on edistänyt
oman kunnan turvallisuusjohtamisen kehittämistä myös laajemmassa mielessä.
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Case Pohjois-Karjalan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä – Johtamisen laaja valvonta ja yhteissuunnittelu
valvonnan kohteen kanssa
Työsuojelutoiminnan toimintaympäristö
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän muodostavat Pohjois-Karjalan maakunnan 13 jäsenkuntaa ja yksi
jäsenkunta Etelä-Savon maakunnasta. Paikallisissa työsuojelun yhteissuunnittelun ja yhteistoiminnan periaatteissa
on sovittu, että työsuojelun organisaatio on linjaorganisaatio. Varsinaisessa työsuojelun yhteistoimintaorganisaatiossa on kaksi päätoimista työsuojeluvaltuutettua työntekijäpuolelta, toimihenkilöiden edustaja (50 %:n työpanoksella), työsuojelupäällikkö ja koko kuntayhtymän työsuojelutoimikunta, johon kuuluu kaksi työnantajan edustajaa,
päätoimiset työsuojeluvaltuutetut ja heidän ensimmäiset varavaltuutettunsa, turvallisuuspäällikkö ja työsuojelupäällikkö. Kaikki työsuojeluun liittyvät asiat hoidetaan ensisijaisesti työyhteisössä esimiehen kanssa. Turvallisuusjohtaminen on osa normaalia johtamiskäytäntöä. Neljän vuoden välein sovitaan yhteistoimintaperiaatteet, ja tavoitteena
on, että työsuojelu toteutuu turvallisena työntekona ilman erillistä työsuojelutoimintaa.
Toimintaa on kehitetty vuosien varrella, ja noin kuusi vuotta sitten tehtiin linjanmuutos, jolloin myös työsuojelupäällikön virkanimike muutettiin työhyvinvointipäälliköksi. Myös työsuojelupäällikön resurssi on lisääntynyt viime vuosina, kun tehtäviä on jaettu organisaatiossa. Painopiste on johdon linjaamana muuttunut perinteisistä työturvallisuuden osa-alueista psykososiaalisen kuormituksen hallintaan. Kehittämisen kohteeksi tuli varhaisen havaitsemisen ja
puuttumisen malli ja käytäntöön vienti. Varhaisen havaitsemisen toiminta, HARAVA, julkaistiin vuonna 2009. Siihen
kuuluu, että esimiehellä on velvollisuus puuttua ja työntekijöillä oikeus ottaa puheeksi. Toinen keskeinen työkalu oli
työhyvinvointisopimus, joka tarkoittaa sitä, että asioista ja etenemisestä sovitaan entistä enemmän yhdessä henkilöstön ja työnantajan kanssa. Organisaatiossa on lanseerattu ”myö ja työ -henkeä” ja muun muassa julkaistu Myö
ja työ - Työsuojelun työhyvinvointisopimus, toimintaohjelma 2011–2014, joka päivitetään. Teema on mukana myös
vuoden 2014 uudessa strategiassa, jossa tavoitellaan luottamuksellista yhteistyötä. Vuosi 2015 on nimetty työturvallisuuden teemavuodeksi. Vaikka työsuojelu koetaan koko työn perustaksi, jokapäiväiseksi asiaksi, ja se sisältyy
sairaalan strategisiin tavoitteisiin ja toimintasuunnitelmaan, työtä on vielä tehtävänä mallin jalkauttamiseksi.
Varhaisen puuttumisen yksi käytännön työväline on myös vuodesta 2011 käytössä ollut terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmä (HaiPro), joka on potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien ja työtapaturmien
raportointimenettely. Lisäksi organisaatiossa on koulutettu esimiehiä (mm. leva-koulutuksella) vuodesta 2010 alkaen. Syksyllä 2014 käynnistyy neljäs vuosikurssi. Kurssilla käydään läpi työhyvinvointi- ja työsuojeluasioita. Lisäksi
muun muassa palkkaohjelmaan on vuonna 2012 sisällytetty automaattinen viesti, jos henkilöstön sairauspoissaolot
ovat ylittäneet tietyn rajan. Tällöin esimies saa ohjeet siitä, miten asiaan pitäisi puuttua. Ohjelmasta tehdään vielä
kehittyneempi versio, josta saadaan tietosuojattu yhteys työterveyshuoltoon.
Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät liittyvät asteittain voimaan tulevaan organisaatiouudistukseen, tuloksellisuusohjelman tuomiin tulospaineisiin, uusien toimitilojen suunnitteluun ja rakentamiseen ja säästöpaineisiin.
Muutoksilla valmistaudutaan myös tulevaan sote-uudistukseen. Muutosten läpiviennissä pyritään huomioimaan
henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen.
Valvonnan toteutus ja vaikutukset
Työturvallisuusjohtamisen valvonta on vaikuttanut organisaatiossa monella tavalla. Sillä on tehty asiaa näkyväksi ja
tuotu sitä yhteisen keskustelun aiheeksi, selkiytetty vastuita ja saatu konkreettisia muutoksia aikaan. Yksi tarkastuksen kohde on esimerkiksi perustanut moniammatillisen työryhmän, joka suunnittelee ja seuraa järjestyksen hallinnan parannustoimenpiteitä ja kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Siten horisontaalinen työskentely on lisääntynyt välillisesti valvonnan seurauksena. Valvontaa pidettiin kaikin puolin työturvallisuusjohtamisen kehittämistä
edistävänä, vaikka kehitystyötä on tehty ja tullaan tekemään myös jatkossa valvonnasta riippumatta.
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Sastamalan kaupunki – Kokemuksia turvallisuusjohtamisen valvonnasta
Työsuojelutoiminta
Sastamalan kaupunki aloitti toimintansa vuonna 2009. Sastamala syntyi Vammalan, Äetsän ja Mouhijärven
kuntaliitoksessa. Lisäksi perusterveydenhuollon kuntayhtymä liitettiin Sastamalan kaupunkiin. Viime vuonna Kiikoisten kunta liitettiin Sastamalaan. Organisaatiouudistukset ovat kuormittaneet aluetta vuoden 2013 lopulle asti.
Kaupungin toiminta on nykyisellään jaettu ydinprosesseihin, jotka ovat konsernihallinto, sosiaali ja terveys, kasvu
ja kulttuuri sekä ympäristö ja yhdyskunta. Sastamalan kaupungilla on noin 2 000 työntekijää.
Sastamalassa toimii yhteistyötoimikunta, joka on työsuojelun virallinen elin. Kaupungissa on kaksi työsuojelupäällikköä ja neljä työsuojeluvaltuutettua (osa toimii samalla myös luottamusmiehinä). Työsuojeluvaltuutetut tekevät
työtä työsuojeluun jaettujen tuntien mukaan, jotka määräytyvät henkilöstömäärän perusteella. Työsuojeluvaltuutettuja on vähemmän kuin yhteen liitetyillä alueilla oli alun perin, mutta valtuutetuilla on nyt käytettävissään
enemmän aikaa työsuojeluasioihin henkilöä kohden.
Keväällä 2013 Sastamalaan laadittiin uusi, yhtenäinen työsuojelun toimintaohjelma. Lisäksi kaupungissa on tehty
aktiivista riskienarviointityötä. Riskienarviointikierros on käyty läpi, ja tänä vuonna arvioinnit tullaan päivittämään
järjestelmällisesti kaikkien työpaikkojen osalta. Lisäksi tavoitteena on yhtenäistää kaupungin riskienarviointiin
liittyvät toimintatavat. Esimiehille ja työsuojeluhenkilöstölle on pidetty turvallisuuskoulutuksia, ja työsuojeluun
liittyvää tiedotusta henkilöstölle on lisätty. Kaupungissa on myös laadittu väkivalta- ja tapaturmatilanteita varten
toimintaohjeita, jotka on käsitelty työpaikoilla. Kaupungin ajatuksen mukaan työpaikoilla ei saisi olla väkivaltaa.
Kaupungissa kerätään ja kirjataan turvallisuuspoikkeamailmoituksia.
Suurimpana haasteena työsuojelutyössä on ollut se, että alueen organisaatiomuutokset ovat aiheuttaneet lisätyötä
erityisesti esimiehille. Esimiehet eivät ole ehtineet eivätkä pystyneet keskittymään työsuojeluasioihin, koska kaikki
muutokset ja niihin liittyvät tehtävät ovat vieneet kaiken työajan. Organisaatiomuutosten myötä toimintatapojen
yhtenäistämistä täytyy toteuttaa aktiivisesti, jotta yhteisellä uudella alueella olisi samat toimintatavat. Kaikilla organisaatioilla on aiemmin ollut omat erilaiset toimintatapansa työsuojelussa. Vaikka lainsäädäntö on kaikille sama,
niin käytännön soveltamisessa on ollut eroja.
Alueen maantieteellinen laajuus on myös yksi selkeä haaste, samoin kuin se, että toimintaa on usealla toimintasektorilla. Työsuojelun kannalta tämä tarkoittaa, että on pystyttävä perehtymään kaikkiin toiminta-alueisiin, mikä
sekin on oma haasteensa. Haastetta on myös siinä, että työsuojelupäälliköt ovat osa-aikaisia eikä turvallisuuspäällikköä ole. Toiminta-alueen laajuus edellyttäisi nykyisellään päätoimista työsuojelutyötä. Työpaikkojen osalta
haasteena on joillakin työpaikoilla ollut työsuojeluohjeiden noudattamiseen liittyvät seikat, mutta siinä asiassa on
menty viime aikoina eteenpäin. Sisäilma-asiat (erityisesti vanhojen rakennusten ilmanvaihto) ovat nyt nousseet
erityiseksi haasteeksi. Joissakin ammateissa on myös väkivallan uhka, ja pitäisi keksiä keinot yllättävien tilanteiden ennakointiin. Tavoitteena on, että riskienarvioinnista tulisi työpaikoilla vuosittaista.
Tarkastukset ja niiden vaikutus
Johdon tarkastukset toivat kaupungin työsuojelun tilannetta johdon tietoon, mitä pidettiin erityisen hyvänä. Johdon tarkastuksilla arvioitiin olevan myös kokonaisvaltainen merkitys erityisesti toimialajohdon ymmärrykselle työsuojeluasioista. Johdon tarkastuksen koettiin myös lisäävän oman tulosalueen työsuojeluasioiden aktiivisempaa
seurantaa.
Kaupungilla koettiin, että tarkastukset antavat vauhtia asioiden toteuttamiseen ja pitävät työsuojeluasioita esillä.
Kaupungin työsuojeluasioita ei saada etenemään sujuvasti ilman tarkastuksia, vaikka asioiden hoitamiseen olisi
osaamista. Tarkastajan käynnin jälkeen toimenpiteille valitaan vastuuhenkilöt ja sovitaan määräajat asioihin reagoimiselle. Erityisen tyytyväisiä oltiin siihen, että tarkastajien kanssa on sovittu yhteisistä toimintatavoista työpaikkojen puutteista ilmoittamiselle ja ilmoituksiin reagoimiselle.
Tarkastusten myötä kaupunki sai vahvistusta sille, että on menossa oikeaan suuntaan, koska tarkastuksissa tuli
esiin asioita, joita oli jo ajateltu toteuttaa. Tarkastusten suurin konkreettinen vaikutus oli siinä, että työpaikoilla
kierrettiin kertomassa työsuojelun tilanteesta ja annettiin ohjeita jatkoon. Tarkastusten myötä eri osapuolet saivat myös keskustella epäselvistä asioista, ja esimerkiksi siivoukseen ja dokumenttien näkyvyyteen osattiin tehdä
muutoksia. Tapaustutkimuksen perusteella esimiestyössä käytetään työsuojeluun aikaa useita kertoja viikossa ja
turvallisuusasioihin kiinnitetään koko ajan enemmän huomiota. Erityisesti riskienarvioinnin on koettu muuttavan
henkilöstön suhtautumista.
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5.3 Johtotason tarkastusten vaikutus tarkastuskertomusten analyysin valossa
Kuntahankkeessa on tehty johtotason tarkastuksia aiempaa systemaattisemmin. Arviointihetkellä johtotason tarkastuksilla annettujen toimintaohjeiden ja kehotusten määrää on hahmotettu taulukossa 6.
Taulukko 6: Johdon tarkastusten määrät sekä keskeisimmät kehotusten ja toimintaohjeiden
teemat 1.1.2014-13.4.2015
Korjattavaa
(Asia ei ole täyttänyt lain vaatimaa tasoa ja
asiassa on
annettu…)

Korjattavaa (asia ei ole täyttänyt lain vaatimaa tasoa ja
asiassa on annettu...)

Tarkastuksia

Käsitelty (Asia
on täyttänyt
lain vaatiman
tason)

Työn vaarojen selvittäminen ja
arviointi

240

147

88

Työsuojelun toimintaohjelma

226

198

23

23

Työsuojelun yhteistoiminta

191

187

2

2

Työterveyshuollon järjestäminen

221

217

2

2

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

229

220

6

6

Työterveyshuollon työpaikkaselvitys

55

25

28

Terveystarkastukset erityistä
sairastumisen vaaraa
aiheuttavassa työssä

24

19

Ensiapuvalmius

18

1

17

17

100

86

10

10

81

53

16

16

Psykososiaalinen kuormitus

123

82

33

33

Sisäilman aiheuttama terveysvaara
(yht.)

113

97

64

4

64

Työaikakirjanpito

20

15

5

4

1

Työn perehdyttäminen ja opastus

17

Tarkastettava asia

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu
Käsin tehtävät nostot ja siirrot

Työsuojeluvaltuutetun oikeus
saada koulutusta
Väkivallan uhka

Kehotuksia

Toimintaohjeita

4

84

1

25

17

17

8

1

7

7

116

77

33

33

Osana tarkastuskertomusten analyysiä analysoitiin näyte johdon tarkastuskertomuksista vuodelta 2014.
Tämän lisäksi työpaikkatason tarkastuskertomusten näyte vuodelta 2013 sisälsi 13 johdon tarkastuskertomusta.
Tässä johdon tarkastuksiin keskittyneessä näytteessä oli kolme suunnittelutarkastusta, 35 johdon tarkastusta, kaksi palautetarkastusta, kolme asiakirjoista tehtyä tarkastusta ja yhdeksän seurantatarkastusta. Johdon tarkastuksissa toimintaohjeiden toteuma-aste oli 73 % ja kehotusten 100 %. Toimintaohjeet keskittyivät työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin (21), väkivallan uhkaan (yli 10), psykososiaaliseen kuormitukseen (yli 10), työterveyshuollon työpaikkaselvitykseen (yli 10), käsin tehtäviin nostoihin
ja siirtoihin (yli 5) sekä useisiin muihin teemoihin, joista kunkin alla oli muutamia toimintaohjeita.
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6. Työpaikkatason vaikutukset
Tämän luvun keskeiset havainnot ovat:
• Valtaosa valvontakohteista kokee saaneensa tarkastusten yhteydessä positiivista palautetta
(81 % vastaajista).
• Valtaosa valvontakohdekyselyihin vastanneista pitää toimintaohjeen antamista aiheellisena
(85 %) sekä katsoo, että se annettiin oikein perustein vähäisen tai yksittäisen epäkohdan
korjaamiseksi (86 %).
• Toimintaohjeiden vaikutuksena nähdään se, että toimintaohje auttoi puutteen korjaamisessa
(78 %), herätti ajattelemaan turvallisuusjohtamista osana työsuojeluasioita (54 %) ja auttoi
kohdentamaan työpaikan omaa toimintaa (40 %).
• Kehotuksiin vastaajat suhtautuvat suunnilleen samalla tavalla
• Epäkohdat olisi enemmistön mukaan (74 % - 60 %) korjaamatta, mikäli toimintaohjetta ei
olisi annettu.
• Vuonna 2013 valvontakohdekyselyyn vastanneiden mukaan työsuojeluorganisaation toiminnan vaikuttavuus työolosuhteiden käytännön konkreettisiin korjaustoimenpiteisiin on tarkastusten myötä parantunut 64 %:n mielestä (ka. 3,74).
• Vuoden 2013 kyselyssä työsuojeluorganisaation ajankäytön tehostumiseen suhtaudutaan
kriittisemmin (ka. 3,53).
• Vuoden 2013 valvontakohdekyselyssä vastaajista 84 % uskoo, että havaittuihin puutteisiin
tullaan kiinnittämään huomiota riskien ja vaarojen arvioinnissa
• Vuoden 2013 kyselyssä esimiehet ja työsuojeluvaltuutetut arvioivat tarkastuksen vaikuttaneen varsin positiivisesti omaan motivaatioon työsuojeluasioissa (4.14, maksimi 5) sekä
omaan ymmärrykseen vastuista ja toimivaltuuksista (4.12 ja 4.10).
• Kehotuksen toteutuma-aste, eli kuinka monta toimintaohjetta on toteutettu seurantatarkastukseen mennessä, oli 87 % ja toimintaohjeen 84 %

6.1 Tarkastus, annetut toimintaohjeet ja kehotukset ja niiden vaikutukset
Työpaikkatason tarkastuksen vaikutuksia käsitellään tässä useiden eri lähteiden kautta. Vuoden 2013
kyselyssä vaikutuksia hahmottivat valvonnan kohteena olleiden yksiköiden esimiehet ja työsuojeluvaltuutetut, vuoden 2015 kyselyssä näiden lisäksi myös työsuojelupäälliköt. Työpaikkatason valvonta vaikuttaa osin samoihin asioihin kuin edellä kuvattu turvallisuusjohtamisen valvonta. Tapaustutkimuksissa
turvallisuusjohtamisen valvonnan ja työpaikkatason tarkastuksen vaikutuksia on hieman vaikeampi
erottaa.
Tässä osiossa tarkastellaan työpaikkatason tarkastusten onnistumista, tarkastusten lopputulosten seurantaa ja tarkastusten välittömiä vaikutuksia.
Vuoden 2013 kyselyn perusteella tarkastuksiin on lähes aina (93 %) osallistunut työsuojeluvaltuutettu,
työsuojelupäällikkö ja yksikön esimies, mutta tarkastuksessa on ollut mukana myös esimerkiksi muu
henkilöstön edustaja (63 %). Kyselyyn vastanneista esimiehistä ja työsuojeluvaltuutetuista 63 % katsoo,
että tarkastukset ovat vastanneet työpaikan työsuojeluhaasteisiin vähintään hyvin, ja 6 % kokee niiden
vastanneen haasteisiin huonosti. Tarkastuksen koetut painopisteet vastaavat valvonnan tämänhetkistä
kohdentumista. Erityisesti työn vaarojen arvioinnin nähdään olevan systemaattisempaa.
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Valvonnan kohteet kokivat saaneensa varsin hyvin positiivista palautetta niistä asioista, jotka ovat kunnossa. Kuvan eroa selittää se, että vastaajaryhmät ovat kyselyissä hieman erilaiset. Käytännössä positiivista palautetta annetaan varsin hyvin.
Valtaosa vastanneista vuosien 2013 ja 2015 valvontakohdekyselyihin vastanneista kokee saaneensa
tarkastusten yhteydessä positiivista palautetta (81 % vastaajista). Ainoastaan 7 % on jäänyt ilman tällaista palautetta tai ei ehkä ole pitänyt sitä positiivisena. Vastauksissa on nähtävissä pieniä eroja sen
suhteen, onko organisaatio saanut toimintaohjeen tai kehotuksen.
Positiivisen palautteen saaminen

Positiivisen palautteen saaminen

12 %
7%

81 %

13 %
12 %

75 %

En osaa arvioida
Ei
Kyllä

2013

2015

Kuvio 19: Valvonnan kohteiden näkemys siitä, saivatko he tarkastuksella positiivista palautetta
niistä asioista, jotka olivat kunnossa (N2013=250, N2015=376).

Vuoden 2014 tarkastajakyselyssä tarkastajilta kysyttiin, ovatko he antaneet kuntiin positiivista palautetta asioista, jotka ovat olleet kunnossa. Kuusi tarkastajaa ilmoitti antavansa erittäin paljon positiivista
palautetta. Paljon tai melko paljon positiivista palautetta oli antanut 37 vastaajaa (71 %), ja puolestaan
vähän palautetta oli antanut yhdeksän vastaajaa.
Valtaosa valvontakohdekyselyihin vastanneista pitää toimintaohjeen antamista aiheellisena (85 %) sekä
katsoo, että se annettiin oikein perustein vähäisen tai yksittäisen epäkohdan korjaamiseksi (86 %).
Toisaalta 16 % vastaajista arvioi, että epäkohta olisi voitu korjata mahdollisesti myös tilanteessa, jossa
toimintaohjetta ei olisi annettu. Molemmissa kyselyissä lähemmäs 90 % vastaajista katsoo, että toimintaohjetta on noudatettu. Yleisesti vuoden 2015 vastaajat suhtautuivat hieman kriittisemmin toimintaohjeiden aiheellisuuteen ja noudattamiseen.
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Tarkastuskertomuksessa annettu toimintaohje
(huom. kysymystyypissä pieniä eroja vuosien välillä)
EI

%:a vastaajista:
2013

KYLLÄ
2015

2013

2015

Toimintaohjetta tai -ohjeita noudatettiin

6%

6%

91%

85%

Toimintaohje annettiin oikein perustein
vähäisen tai yksittäisen epäkohdan
korjaamiseksi

2%

7%

98%

86%

2%

5%

97%

85%

Epäkohta olisi korjaamatta, jos
toimintaohjetta ei olisi annettu

17%

16%

74%

60%

Toimintaohje oli mielestäni aiheeton

80%

16%

4%

Toimintaohjeen antaminen oli aiheellista

85%

N2013= 217
N2015=324

Kuvio 20: Valvonnan kohteiden näkemyksiä annettuihin toimintaohjeisiin.

Työsuojeluvaltuutetuilla on muita vastaajaryhmiä merkittävästi kriittisempi suhtautuminen siihen, että
annettuja toimintaohjetta/ohjeita noudatettiin. Työsuojelupäälliköt puolestaan suhtautuvat työsuojeluvaltuutettuja kriittisemmin siihen, että epäkohta olisi korjaamatta, jos toimintaohjetta ei olisi annettu.
Vaikka yleistulos on positiivinen, vuoden 2015 kyselyssä 18 vastaajaa suhtautui kriittisesti siihen, että
annettua toimintaohjetta olisi noudatettu. Nämä vastaajat tulevat hyvin erikokoisista organisaatioista ja
kunnan eri toimialoilta. Pääasiassa he ovat työsuojeluvaltuutettuja, ja joukossa on muutama työsuojelupäällikkö. Myös heidän itsearvioissaan omasta turvallisuusjohtamisen tasostaan esiintyy vaihtelua.
Vaikka toimintaohjetta ei heidän mielestään noudatettu, vastanneista osa kokee, että tehdystä tarkastuksesta on ollut hyötyä, ja osa heistä katsoo, että joitain positiivisia vaikutuksia turvallisuusjohtamisen
kehittymiseen on ollut havaittavissa.
Kuvassa 21 on esitetty ristiintaulukointi sellaisten vastaajien suhteen, jotka ovat suhtautuneet toimintaohjeen noudattamiseen kriittisemmin. Kuten kuvasta nähdään, tällaiset vastaajat eivät aina näe työpaikkatason tarkastusten vaikutuksia samalla tavoin kuin ne, joiden mielestä toimintaohjetta oli noudatettu.
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Työpaikkatason tarkastuksen vaikutus
Kielteinen

Ei vaikutusta

%-osuus vastaajista, joiden mukaan
toimintaohjetta EI noudatettu

Positiivinen
%-osuus vastaajista, joiden mukaan
toimintaohjetta noudatettiin

Oma ymmärrykseni
työsuojeluvastuista on lisääntynyt

6%

1%

25%

17%

69%

83%

Tietoisuus turvallisuusjohtamisen
merkityksestä toimialajohdossa on
lisääntynyt

6%

2%

69%

22%

25%

69%

Työsuojelun ajankäyttö on tehostunut

6%

3%

71%

56%

24%

37%

Riskien ja vaarojen arvioinnissa
kiinnitetään huomiota havaittujen
puutteiden korjaamiseen

6%

3%

50%

56%

44%

88%

Työn vaarojen ja riskien selvittäminen
ja arviointi on systemaattisempaa

0%

1%

63%

24%

38%

59%

Kuvio 21: Valvonnan kohteiden näkemyksiä työpaikkatason tarkastusten vaikutuksista suhteessa
siihen, noudatettiinko toimintaohjeita vai ei (v. 2015 valvontakohdekysely).

Edellä mainittu vastaajaryhmä suhtautui kriittisemmin (joskaan ei merkitsevästi) siihen, että toimintaohje tullaan valvomaan organisaatiossa myöhemmin, ja näki, että toimintaohje auttoi puutteen korjaamisessa tai korjasi puutteen hetkeksi.
Vuoden 2015 valvontakohdekyselyssä tiedusteltiin kokemuksia toimintaohjetta koskevan menettelyn
selkeydestä.
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Toimintaohjetta koskevan menettelyn selvyys (huom. kuvassa ei mukana neutraalit vastaajat)
Toimintaohjeen merkitystä koskeva tarkastajan
viestintä on ollut selkeää

6%

Toimintaohjeet tullaan valvomaan
organisaatiossamme myöhemmin

8%

85 %

74 %

Toimintaohjeen sisältö ja edellytetyt toimenpiteet
5%
on ilmaistu tarkastuskertomuksessa selkeästi
0%
Eri mieltä

88 %
20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Samaa mieltä

Kuvio 22: Valvonnan kohteiden näkemys siitä, kuinka selviä toimintaohjetta koskevat menettelyt
ovat (vuosi 2015, N=322).

Toimialoittain tarkasteltuna teknisen toimen vastaajat ovat selvästi kriittisimpiä sen suhteen, että toimintaohjeen/ohjeiden sisältö ja edellytetyt toimenpiteet on ilmaistu arviointikertomuksessa selkeästi.
Toimintaohjeiden vaikutuksena nähdään se, että toimintaohje auttoi puutteen korjaamisessa (78 %),
herätti ajattelemaan turvallisuusjohtamista osana työsuojeluasioita (54 %) ja auttoi kohdentamaan työpaikan omaa toimintaa (40 %).
Kehotuksiin vastaajat suhtautuvat suunnilleen samalla tavalla. Kehotus on koettu valtaosaltaan aiheelliseksi (2015: 83 %, 2013: 72 %), se on annettu pääasiassa oikein perustein merkittävästä puutteesta
(2015: 80 %, 2013: 69 %) ja se on myös ollut pääasiassa toteutettavissa määräajan kuluessa (2015:
77 %, 2013: 64 %). Vastaajat suhtautuvat kriittisemmin väittämään, että ilman määräaikaa korjaustoimenpiteet olisivat jääneet toteuttamatta (2015: 52 %, 2013: 43 %). Kehotuksia myös pääasiassa
noudatetaan. Vastaajista 8 % kuitenkin mainitsee, ettei kehotusta ole noudatettu. Tässä yhteydessä
vastaajamäärä on niin pieni, ettei vastaavaa ristiintaulukointia tehty. Kuvassa 23 on esitetty vastaajien
näkemyksiä kehotusta koskeviin väittämiin.

Tarkastuskertomuksessa annettuja kehotuksia koskevia väitteitä (1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä)
Kehotus oli mielestäni aiheeton
Ilman määräaikaa korjaustoimenpiteet
olisivat jääneet toteutumatta

2015

1,84

2013

1,58
3,50
3,39

4,01
3,98

Kehotusta on/oli mahdollista
noudattaa määräajan kuluessa

4,15
4,08

Kehotuksen antaminen oli aiheellista
Kehotus annettiin oikein perustein
merkittävästä puutteesta

4,10
3,99

Kehotusta tai annettuja kehotuksia
noudatettiin

4,10
3,89

Kuvio 23: Valvonnan kohteiden näkemys kehotuksia koskevista väittämistä vuosina 2013 ja
2015 (N2013=200, N2015=316).
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Vuoden 2015 kyselyssä osa työsuojelupäälliköistä (noin 20 vastaajaa) suhtautui huomattavasti kriittisemmin siihen, että kehotus olisi annettu oikein perustein merkittävästä puutteesta. Työsuojeluvaltuutetut kokevat muita viiteryhmiä enemmän, että ilman kehotusta vaaditut toimenpiteet olisivat jääneet
toteuttamatta.
Kehotuksen ja siitä seuranneiden toimenpiteiden vaikutuksia organisaatiossa kysyttiin vuonna 2013
pyytämällä avovastausta. Asiaan liittyviä vastauksia saatiin 70. Suurin osa kertoi – tai antoi ymmärtää –,
että konkreettisia parannuksia oli tehty määräaikaan mennessä. Osa tarkensi vastausta niistä kulmista,
joita kehotus oli koskenut. Parannuksia ja niitä ennakoivia vaikutuksia olivat esimerkiksi asiakirjojen ja
suunnitelmien konkreettiset päivitykset, uudet tilaratkaisut tai esimerkiksi rahallinen lisäys.
Muutama vastaaja kertoi, että asia oli ollut tiedossa aikaisemmin, mutta siihen ei ollut tuoreiden havaintojen jälkeen ehditty puuttua. Jokunen mainitsi, että parannuksia on tapahtunut vasta pakon edessä.
Työsuojeluasioiden ennakointia parantavina vaikutuksina voi myös pitää muuttunutta asenneilmapiiriä,
suhtautumista työsuojeluasioihin ja keskustelun lisääntymistä. Näitä tuotiin esiin varsin runsaasti.
Noin kymmenessä vastauksessa kerrottiin, ettei positiivinen vaikutus ylety kehotuksessa mainittujen
asioiden ulkopuolelle tai ettei kehotusta ole noudatettu lainkaan. Noudattamatta jättämisen syynä on
esimerkiksi se, ettei korjauksia ole vastuutettu, niihin ei ole sitouduttu tai niihin ei ole varattu rahaa.
Muutamassa vastauksessa kerrottiin vaikutuksen olleen negatiivinen, sillä esimerkiksi korvaavaa konetta tai tilaa ei ole voitu hankkia ja toiminta tai yksikkö on lakkautettu kokonaan.

6.2 Välilliset vaikutukset
Tarkastuksilla on vastausten mukaan selkeitä vaikutuksia niin turvallisuusjohtamisen suunnitteluun
kuin käytännön toimenpiteisiin ja tätä kautta työolosuhteisiin.
Vuonna 2013 vastanneiden mukaan työsuojeluorganisaation toiminnan vaikuttavuus työolosuhteiden
käytännön konkreettisiin korjaustoimenpiteisiin on tarkastusten myötä parantunut 64 %:n mielestä (ka.
3,74). Kysymyksiä tarkasteltiin myös suhteessa vastaajiin, jotka ovat saaneet kehotuksen tai toimintaohjeen. Kehotuksen saanneista 69 %:a näki kehitystä tapahtuneen.
Vuoden 2013 kyselyssä työsuojeluorganisaation ajankäytön tehostumiseen suhtaudutaan kriittisemmin
(ka. 3,53), mutta senkin osalta vastaajat, jotka ovat saaneet toimintaohjeen tai kehotuksen, suhtautuvat
positiivisemmin. Erityisesti vastaajien oma motivaatio on noussut tarkastusten myötä (4,14). Samoin
vastaajien ymmärrys työsuojeluvastuista on kasvanut (4,12), mutta eniten se kasvoi vastaajilla, jotka
olivat saaneet kehotuksen (86 % vastanneista). Ymmärrys toimivaltuuksista on lisääntynyt tasaisesti
eri vastaajilla.
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Työpaikkatason tarkastusten vaikutus
%:a vastaajista:

Kielteinen
2013

Ei vaikutusta / Eos

Positiivinen

2015

2013

2015

2013

2015

Työsuojelun ajankäyttö on
tehostunut

10%

3%

46%

61%

45%

36%

Tietoisuus turvallisuusjohtamisen
merkityksestä toimialajohdossa
on lisääntynyt

4%

2%

16%

33%

80%

66%

Työn vaarojen ja riskien
selvittäminen ja arviointi on
systemaattisempaa

0%

1%

27%

32%

73%

67%

N2013= max 254
N2015=377

Kuvio 24: Työpaikkatason tarkastusten välillisiä vaikutuksia valvonnan kohteiden mielestä
vuosina 2013 ja 2015.

Työsuojeluvaltuutetut suhtautuvat edellä kuvatuista väittämistä tilastollisesti merkitsevästi positiivisimmin siihen, että työsuojelun ajankäyttö on tehostunut. Vuoden 2015 kyselyssä kehotuksen saaneet
vastaajat arvioivat hieman enemmän työn vaarojen arvioinnin ajantasaistuneen. Muita merkittäviä eroja
eri viiteryhmillä ei ole.
Lisäksi vuoden 2015 kyselyssä kysyttiin eri viiteryhmien kokemusta oman ymmärryksen lisääntymisestä
työsuojeluasioissa. 66 % ylimmästä johdosta, 83 % toimialajohdosta, 85 % työsuojeluvaltuutetuista ja
71 % työsuojelupäälliköistä näki tarkastuksen vaikuttaneen positiivisesti oman ymmärryksen lisääntymiseen. Neljä vastaajaa näki kielteisen vaikutuksen.
Toimialoittain tarkasteltuna ylin johto näkee, ettei työsuojeluvalvonnalla ole ollut näitä vaikutuksia, eli
ylin johto näkee työsuojeluvalvonnalla olleen merkitsevästi vähemmän positiivisia vaikutuksia esimerkiksi vaarojen arvioinnin kehittymiseen tai tietoisuuteen turvallisuusjohtamisen merkityksestä toimialajohdossa.
Vastaajista 84 % uskoo, että havaittuihin puutteisiin tullaan kiinnittämään huomiota riskien ja vaarojen
arvioinnissa. Tarkasteltaessa eri vastaajatyyppien mukaan kehotuksen saaneet vastaajat reagoivat jälleen vahvimmin (jopa 90 % heistä suhtautui myönteisesti).
Koska tarkastuksissa poikkeuksetta käsitellään työn vaarojen arviointia ja myös annetaan paljon sitä
koskevia toimintaohjeita, vuoden 2013 kyselyssä kysyttiin työsuojeluvaltuutettujen ja esimiesten kokemuksia työpaikkatason tarkastusten vaikutuksesta työn vaarojen ja riskien arviointiin. Tässä 84 % koki,
että riskien ja vaarojen arvioinnissa kiinnitetään entistä paremmin huomiota havaittujen puutteiden
korjaamiseen.
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Työpaikkatason välillisiä vaikutuksia arvioitiin vuoden 2013 kyselyssä tarkemmilla kysymyksillä ja varsin
positiivisesti. Vastaajat kokivat erityisesti työn vaarojen arvioinnin systematisoituneen (ka. 4,01–3.84)
ja huomion kiinnittyvän väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyyn (ka. 4,03). Kosteus- ja homeongelmiin
(sisäilmaongelmiin) reagoidaan nopeammin (ka. 3,95). Vähiten vaikutusta vastaajien mukaan on työn
kuormitustekijöiden hallintaan (3,67). Myös väittämä, jossa arvioitiin, reagoidaanko ongelmiin ja puutteisiin entistä nopeammin, jakoi näkemyksiä (ka. 3,87).

Työsuojeluvaltuutettujen
esimiesten
kokemus työpaikkatason
Työsuojeluvaltuutettujen
ja esimiestenjakokemus
työpaikkatason
tarkastusten vaikutuksista
tarkastusten vaikutuksista

Arvioinnissa esiin tulleita tarvittavia toimenpiteitä
toteutetaan käytännössä

77 %

Arvioinnissa esiin tulleita tarvittavia toimenpiteitä
suunnitellaan

82 %

Riskien ja vaarojen arvioinnissa kiinnitetään huomiota
havaittujen puutteiden korjaamiseen

84 %

Riskien ja vaarojen arvioinnissa kiinnitetään huomiota
terveysvaikutuksiin

75 %

Työyhteisö osallistuu entistä paremmin vaarojen/
riskien arviointiin

69 %

Työn vaarojen ja riskien selvittäminen ja arviointi on
systemaattisempaa

73 %

Työn vaarojen ja riskien selvittäminen ja arviointi on
ajantasaistunut

80 %
0%

En osaa sanoa

Kielteinen vaikutus

20 %

40 %

Ei vaikutusta

60 %

80 %

100 %

Myönteinen vaikutus

Kuvio 25: Työsuojeluvaltuutettujen ja esimiesten kokemus työn riskien ja vaarojen arvioinnin
kehittymisestä työsuojeluvalvonnan myötä vuonna 2013 (N=254).

Vaikutus esimiestyöhön
Vuoden 2013 kyselyssä esimiehet ja työsuojeluvaltuutetut arvioivat tarkastuksen vaikuttaneen varsin
positiivisesti omaan motivaatioon työsuojeluasioissa (4.14, maksimi 5) sekä omaan ymmärrykseen vastuista ja toimivaltuuksista (4.12 ja 4.10), ks. Kuva 26.
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Työsuojeluorganisaation toiminnan vaikuttavuus
konkreettisiin korjaustoimenpiteisiin on parantunut

3,74

3,53

Työsuojeluorganisaation ajankäyttö on tehostunut

Olen motivoituneempi työturvallisuuteen liittyvissä asioissa

4,14

Ymmärrykseni työsuojeluvastuista on lisääntynyt

4,12

Ymmärrykseni toimivaltuuksistani on lisääntynyt

4,10

Tietoisuus turvallisuusjohtamisen merkityksestä on
lisääntynyt toimialajohdossa

4,03

1

2

3

4

5

Kuvio 26: Esimiesten ja työsuojeluvaltuutettujen näkemyksiä työpaikkatason välillisistä vaikutuksista (v. 2013, N=255), Asteikko: 1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=ei samaa eikä
eri mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä.

Vuoden 2013 kyselyssä kaikkiaan 122 tarkastukseen osallistunutta valvonnan kohteen esimiestä antoi
palautetta valvonnan välittömistä vaikutuksista omaan esimiestyöhönsä. Näistä 60 oli positiivisia ja loput neutraaleita tai oman työn haasteita esiin nostavia. Keskeiset vaikutukset olivat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oma tietoisuus työsuojeluasioista lisääntynyt (13)
Kiinnittää enemmän huomiota työsuojeluasioihin tai käyttää niihin enemmän aikaa (9)
Korostaa asioiden tärkeyttä ja tuo kehittämisasiat esiin (6)
Työsuojelutarkastus on vahvistanut tai edesauttanut omaa esimiestyötä jollain tavalla (6)
Ymmärtää vastuut paremmin (4)
Antaa työkaluja puuttua asioihin tai parantaa epäkohtia sekä viedä asioita käytäntöön (8)
Ottaa kantaa ja kuuntelee enemmän (6)

Vastaavasti nähtiin, että jos kyseessä on suuri organisaatio, tarkastus ei sinänsä vaikuta, vaan organisaation omat toimintatavat ovat tärkeitä. Osa esitti, että moni taho toteuttaa jo tarkastuksen toimenpiteitä organisaatiossa sisäisesti, ja kielteisinä vaikutuksina nähtiin lähinnä omien työtehtävien lisääntyminen muutamassa maininnassa. Osa puolestaan näki, ettei vaikutusta ollut, koska oli jo aiemmin
huolehtinut asioista.
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Helsingin kaupunki, Palmia – Kun turvallisuusjohtamista kehitetään systemaattisesti, valvonnan rooli on
pienempi
Työsuojelutoiminnan toimintaympäristö, sen kehittyminen ja haasteet
Helsingin kaupungilla on kaupunkitason työsuojelu, johon kuuluvat kaupungin työturvallisuuspäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut (2 kpl). Lisäksi kaupungin jokaisella virastolla tai virastoryppäällä on oma työsuojelupäällikkö ja
työsuojeluvaltuutetut. Kaupunkitasolla toimii työsuojeluneuvottelukunta ja virastotasolla työsuojelutoimikunta. Palmiasta on pitkään kuulunut työsuojeluvaltuutettu kaupungin työsuojeluneuvottelukuntaan. Palmian liikelaitoksessa
tapahtui organisaatiomuutos vuoden 2015 alussa: 3 000 henkilön organisaatio jaettiin puoliksi liikelaitokseen ja
osakeyhtiöön. Näin ollen myös työsuojelutoimikunnan jäsenet ovat vaihtumassa, ja sekä liikelaitoksella että osakeyhtiöllä on jatkossa oma työsuojelutoimikuntansa. Tämän toimikauden alusta kaupungissa tehtiin strategian mukainen päätös työsuojeluvaltuutettujen määrän lisäämisestä.
Kaupungin ja sen virastojen (työsuojelu)toiminta perustuu kaupunkitasoisten (työsuojelu)ohjeiden noudattamiseen
ja niiden seuraamiseen. Osa virastoista on lisäksi pyrkinyt aktiivisesti kehittämään omaa (työsuojelu)toimintaansa.
Palmiassa on viime vuosien aikana esimerkiksi tehostettu erilaisten työturvallisuuteen liittyvien ohjelmien (esim.
Työsuojelupakki) käyttöä, ja kaikissa yksiköissä on tehty tai päivitetty vaarojen arviointi. Lisäksi työtapaturmailmoitukset tehdään nykyään sähköisinä aiemman paperilomakkeen sijaan. Palmia on toiminut kaupungissa edelläkävijänä erilaisten ohjelmien toteutuksessa.
Yksi kaupungin kehitysaskel on ollut myös Palmiassa laadittu työhyvinvoinnin toimintaohjelma vuosille 2014–2015.
Se pitää sisällään lakisääteisen työsuojelun toimintaohjelman. Palmian kehittämä malli esiteltiin kaupungin muille
organisaatioille, ja kerrottiin, että siitä voi ja kannattaa ottaa mallia. Erityisen hyvän toimintaohjelmasta teki se, että
siinä määriteltiin kaupungin tavoitteiden mukaiset vastuut ja tehtävät eri henkilöstöryhmille.
Palmiassa koettiin tiedonkulun työpaikoilta työsuojeluhenkilöstölle parantuneen viime vuosien aikana. Työsuojeluvaltuutettu saa tietoa työpaikkojen työsuojeluun liittyvistä asioista muun muassa sähköisten tapaturma- ja turvallisuuspoikkeamailmoitusten sekä työterveyshuollon kautta. Lisäksi työsuojeluvaltuutetuille tulee herkästi suoraan
kysymyksiä ja avunpyyntöjä henkilöstöltä.
Haasteita kaupungin työsuojelutoiminnassa aiheuttavat tällä hetkellä organisaatiomuutokset, joihin liittyvät viralliset päätökset ovat vielä kesken. Haasteena kaupungin toiminnassa nähtiin myös se, että yhdellä lähiesimiehellä
saattaa olla useita kohteita hallittavanaan ja ajankäytön joutuu priorisoimaan eri kohteiden välillä. Haastetta aiheuttavat myös kiinteistökorjaukset, koska kaupunki ei ole yleensä kiinteistön omistaja vaan käyttäjä. Tällöin päätökset
kiinteistöjen korjauksista eivät ole kaupungin tehtävissä. Suurissa kaupunkiorganisaatioissa asioiden hoitamisen
todettiin vievän paljon aikaa.
Tarkastukset ja niiden vaikutus
Valvonnalla ei nähty olevan selvää merkitystä kaupungin työsuojeluasioiden toteutuksessa, koska työsuojeluasioita
pyritään kehittämään ja viemään eteenpäin joka tapauksessa. Tarkastettavat asiat ovat sellaisia, joista kaupungissa
muistutetaan ja keskustellaan ympäri vuoden. Joissakin tilanteissa tarkastusten ja niissä esiin tulleiden asioiden
nähtiin tuoneen työsuojelun toteuttamiseen lisäpontta ja vauhtia. Tapaustutkimuskohteessa oli laajennettu suojainvalikoimaa tarkastuksen jälkeen.
Tarkastusten jälkeen Palmialla laadittiin toimialakohtainen vaarojenkartoitusmateriaali. Asiaa oli mietitty
Palmialla jo aiemmin, ja tarkastajan suosituksesta se toteutettiin. Toimialakohtaista materiaalia täydennetään kohdekohtaisilla tarkennuksilla vaarojen arviointia tehtäessä. Materiaalin laadinnan koettiin parantaneen
riskienarvioinnin tasoa ja helpottaneen riskiarvioiden päivittämistä. Lisäksi sen nähtiin vähentävän päällekkäisyyttä
esimiestyössä.
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Välillisistä vaikutuksista kysyttiin vuoden 2013 valvontakohdekyselyssä tarkemmin myös esimiestyöskentelyn osalta. 155 valvonnan kohteena ollutta esimiestä nosti esiin kommentteja, joista 130 oli positiivisia ja 22 kielteisiä tai kriittisiä.
Myönteisten ja tarkempien avovastausten esiin nostamat keskeiset vaikutukset:
1. Lisää esimiesten tietoisuutta ja vastuuta ylipäätään (29)
2. Auttaa esimiehiä kiinnittämään enemmän huomiota työturvallisuusasioihin ja riskeihin/		
vaaratekijöihin (9)
3. Vaikuttaa positiivisesti työturvallisuusasioiden huomioimiseen, mutta vain hetkellisesti (7)
4. Auttaa esimiehiä kiinnittämään enemmän huomiota työympäristöön (6)
5. Parantaa tarkastuksissa esillä olevien asioiden huomioimista (3)
6. Edistää keskustelua työntekijöiden ja esimiehen välillä ja yksiköiden ja esimiesten välillä (5)
7. Selkeyttää esimiestyöskentelyä ylipäätään (5)
8. Asioita hoidetaan ripeämmin tai terävämmin tarkastuksen edellä tai myötä (5)
Kriittiset kommentit koskivat lähinnä sitä, ettei välillisiä vaikutuksia esimiestyöskentelyyn ollut
nähtävissä laajemmin.
Vastaavasti vaikutuksista työyhteisöön laajemmin esitettiin 102 kommenttia (80 positiivista, 22 ei 		
vaikutusta). Keskeiset positiiviset vaikutukset olivat:
Tietoisuus on lisääntynyt työyhteisössä laajemmalti (20)
1. Työyhteisön ymmärrys työsuojelusta ja sen kehittymisestä tai siinä käytettävistä välineistä on
lisääntynyt (11)
2. Oman toiminnan mahdollisuudet ja merkitys huomataan (11)
3. Työyhteisön vaikutusmahdollisuudet ovat parantuneet ja terve kriittisyys lisääntynyt (10)
4. Työsuojeluasioihin asennoidutaan paremmin ja niitä kohtaan tunnetaan enemmän 		
mielenkiintoa (10)
5. Työntekijöiden työhyvinvointi tai työn mielekkyyden kokemus on entistä parempi (8)
6. Työyhteisössä tehtävä yhteistyö on entistä selkeämpää tai parempaa (4)
7. Työyhteisön kulttuuri on kohentunut tai parantunut (3)
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Case Keminmaa – Pienessä peruskunnassa suorempi hyöty johtoon saakka
Työsuojelutoiminnan toimintaympäristö
Nykyinen työsuojelupäällikkö on hoitanut työsuojelupäällikön tehtävää 1.2.2011 alkaen. Keminmaalla työsuojelupäällikön toimi on yhdistetty televiestinnän vastaavan toimenkuvaan vuoden 2013 alusta (50 %). Sitä ennen tehtävää on hoidettu oman työn ohella. Keminmaalla on tehty systemaattista kehittämistyötä jo 10 vuoden ajan. Tämä
tarkoittaa, että toimintamalleja ja ohjeita on päivitetty ja järjestelmä on sähköistetty. Johtoa on sitoutettu eri keinoin,
esimiestyötä tehostettu ja tehty työtä vastuiden tiedostamiseksi. Työsuojelu valvoo ja puuttuu sekä hallinnoi ja koordinoi, ja tähän on keskitytty pitkän ajan saatossa. Ruohonjuuritasolla toteutetaan esimiesiltapäiviä. Kunnanjohtaja
toimii tiiviissä yhteistyössä ja pitää esimiesiltapäivän kahdesti vuodessa. Lisäksi toteutetaan työpaikkakäyntejä,
tehdään työterveyshuollon kanssa konkreettista yhteistyötä ja käsitellään palautekyselyitä. Koko henkilöstölle on
suunnitteilla koulutuksia, jotka räätälöidään. Kunnassa on myös koulutettu oppisopimuksella työhyvinvointikoordinaattoreita (7) eri hallinnonaloille. Osa työhyvinvointikoordinaattoreista on päivittänyt projektityönä vuonna 2006
tehdyn epäasiallisen kohtelun ohjeistuksen hyvän kohtelun ohjeeksi. Tämä ohje on hyväksytty ja otettu käyttöön
1.7.2014 alkaen.
Ennaltaehkäisevän työn tukena ovat aktiivisesti käytössä ekstranet ja työsuojelun omat sivustot. Viiden Keminmaan
turvallisuuteen liittyvän työryhmän (terveyden edistäminen, liikenne, turvallisuus, nuorten työryhmä ja muu alueellinen) materiaaleja on tuotu ”turvallisuuspilvipalveluun” ja siten tehostettu toimintaa tekemällä sitä läpinäkyväksi.
Verkossa ovat siis muun muassa kokouspöytäkirjat, työsuojeluhenkilöstö, sisäilmatyöryhmä, toimintamallit, ohjeet
ja työsuojelun toimintaohjelma. ”Ilmoitus läheltä piti -tilanteesta tai muusta turvallisuuspoikkeamasta” -ohjelman
sähköinen seurantajärjestelmä on suunnitteilla. Samoin ”väkivalta- ja uhkatilanteiden raportointi” -ohjelma. Ennakointia tullaan vielä kehittämään.
Kunnan työsuojelutoimintaa kuvaavia toimintaympäristön haasteita ovat muun muassa mahdolliset kuntaliitokset,
terveys- ja sosiaalipalveluiden yhdistyminen hyvinvointipalveluihin, uusi suuri päiväkoti ja kotihoitokeskus ja koulun lakkautusuhka. Haasteena voidaan nähdä myös henkilöstön vaihtuvuus ja sen myötä hallintotapojen muutos.
Uuden kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston myötä toimintatapoja on uudistettava. Kuntien yhdistämiset puhututtavat, kuntaliitosselvitystyötä tehdään toistamiseen ja talouden tasapainottaminen aiheuttaa työhyvinvointiin
liittyviä haasteita, joihin on vaikea puuttua (sijaistamiskäytännöt ym.).
Tarkastukset ja niiden vaikutus
Tarkastukset aktivoivat käymään läpi suunnitelmat, aikaisemmat kertomukset ja kehotteet esimiesten kanssa.
Hyödyn nähdään ulottuvan johtoon asti, mitä edesauttaa kunnanjohtajan tiivis yhteistyö. Työturvallisuusjohtamisen
valvonta on vaikuttanut sisäiseen aikataulutukseen. Tarkastuksissa on tullut esille myös tietoja, joita ei olisi ilmennyt ilman tarkastusta. Ongelmiin on mahdollisesti puututtu nopeammalla aikataululla kuin muuten. Asioiden esille
nostamista pidetään jo itsessään hyvänä. Vaikutus esimiesten toimintaan näkyy jo siinä, että vastuiden tiedostaminen korostuu ja yhteistyö on tiiviimpää. Yhteistoimintaan valvonnalla ei nähty olevan erityistä vaikutusta, ja työpaikan edustajan osallistamista harkitaan vastaisuudessa.
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Case Pori – esimerkkejä useista erilaisista vaikutuksista
Työsuojelutoiminnan organisointi
Tällä hetkellä kaupungilla on yksi työhyvinvointipäällikkö, joka koordinoi, ohjaa ja valvoo työsuojelutyötä. Työhyvinvointipäällikkö on samalla koko kaupungin työsuojelupäällikkö, ja hänelle kuuluvat lakisääteisen työsuojelupäällikön tehtävät. Itse käytännön työ tehdään hallintokunnissa, joita on 20. Hallintokunnissa on koosta riippuen
hieman erilainen organisaatio ja puolestaan kulttuurista riippuen hieman erilainen työsuojelun toteutus ja ote
toteutukseen (eli se, kuinka hallitsevina tai vähäisinä turvallisuusasiat nähdään). Porin kaupungin kokoisessa organisaatiossa, jossa on 7 000 ihmistä, tällainen tilanne aiheuttaa haasteita. Tavoitteena on, että tulevaisuudes-sa
hallintokuntiin nimettäisiin työnantajan edustajat, jotka toimisivat työhyvinvointipäällikön kanssa yhteistyössä ja
olisivat linkkeinä hallintokuntiin. Työhyvinvointipäälliköllä olisi tällöin koordinoivampi rooli kuin nyt.
Kaupungissa on viisi päätoimista ja neljä osa-aikaista työsuojeluvaltuutettua. Porissa työsuojelu ja muu edustuksellinen yhteistoiminta on yhdistetty, ja kaupungissa toimii yhteistyötoimikuntia (13 kpl), jotka toimivat lakisää-teisinä työsuojelutoimikuntina. Lisäksi Porissa on kaupungin tason yhteistyötoimikunta, joka käsittelee laajem-pia,
koko kaupunkia koskevia asioita.
Kaupungissa on myös työsuojeluasiamiehiä, joita on runsas 100, ja teknisellä sektorilla toimii valtioneuvoston
päätöksen mukainen rakennustyön turvallisuuskoordinaattori, joka vastaa teknisen palvelukeskuksen sisäisestä
rakentamisesta. Massiivisissa uudisrakennushankkeissa turvallisuuskoordinaattorina toimii rakennuttaja, joka
tekee paljon yhteistyötä tämän nimetyn turvallisuuskoordinaattorin kanssa. Porissa on riskienhallinnan johtoryhmä, joka on koottu laaja-alaisesti eri hallintokunnista. Lisäksi on riskienhallintapäällikkö, joka huolehtii muun
muassa koko kaupungin ja kunnan yhteistyöriskeistä, mutta työturvallisuusasiat kuuluvat kokonaan työhyvinvointipäällikölle. Kaupungissa on useita kunnallisia liikelaitoksia, jotka kuuluvat työsuojelun yhteistoimintaorganisaatioon. Lisäksi on osakeyhtiöitä, jotka hoitavat työturvallisuutensa itsenäisesti, eli vaikka ne kuuluvat konserniin, niin niillä on omat työsuojeluorganisaationsa.
Porin kaupungissa työsuojeluasioita pyritään pitämään koko ajan esillä. Henkilöstöstrategian yhtenä painopistealueena on työhyvinvoinnin johtaminen, ja turvallisuuden johtaminen nähdään osana työhyvinvoinnin johtamista.
Tämä näkyy asioista tiedottamisena ja esimieskouluttamisena. Olennaista on saada linjaorganisaatio ymmärtämään, että työturvallisuusvastuu jakautuu sinne, ja ylin johto on se, joka pystyy luomaan edellytykset tälle työturvallisuustyölle.
Kaupungissa tehdään säännöllisesti itse, omalla työryhmällä, vaarojen tunnistamista ja riskien arvioimista, ja
tämä työ on havahduttanut myös esimiehiä. Toistaiseksi tapaturmien kustannusten laskeminen perustuu vakuutusyhtiölle menneisiin tapaturmiin. Tulevaisuudessa kaupungin käyttöön on tulossa työturvallisuuden hallintajärjestelmä, johon kirjataan tapaturma- ja läheltä piti -tilanteet käytettäviksi vaarojen tunnistamisessa. Kaupungin
työsuojelutoiminnan nähtiin perustuvan entistä enemmän systemaattisempaan toimintaan, faktoihin ja tilastoihin, eikä enää subjektiivisiin arvioihin niin kuin joskus aiemmin. Kaupungissa koetaan, että hyvään suuntaan
ollaan menossa ja ymmärrys lisääntyy koko ajan, mutta edelleen toiminnassa on myös paljon kehitettävää.
Toiminnan muutokset ja niihin liittyvät haasteet
Pori on viime vuosiin asti pääsääntöisesti tuottanut lähes kaikki palvelut itse eikä ole ulkoistanut toimintoja. Nyt
Porissa on kuntalain muutoksen myötä vireillä osakeyhtiöittämisiä. Kaupungissa ulkoistaminen ja palveluiden
ostaminen on uutta, ja osakeyhtiöittämiset ja talouden sopeuttaminen aiheuttavat muutoksia ja sen myötä haasteita. Porissa yhdistyivät muutama vuosi sitten sosiaali- ja terveystoimi, eikä vielä tiedetä, mitä muutos tuo tullessaan. Entistä tiukemman talouden nähtiin ohjaavan toimintaa jatkossa. Tiukentuvan taloustilanteen ei kuitenkaan nähty vaikuttavan esimerkiksi suojaimiin liittyviin hankintoihin.
Kuntarakenneselvitys aiheuttaa haasteita tulevaisuudessa. Noormarkku liittyi Poriin vuonna 2010, ja tämä muutos pystyttiin hoitamaan hallitusti. Mutta jos Poriin liittyy tulevaisuudessa useampia kuntia, niin se haastaa myös
työhyvinvoinnin johtamisen. Silloin suuri määrä eri tavoin toimivia kuntia on saatava toimimaan yhteisesti sovittujen toimintatapojen mukaan. Toimintatavat on käytävä läpi ja muodostettava uudelleen. On luonnollista, että
toimintojen sopeuttaminen synnyttää konfliktitilanteita ja kiperiä neuvotteluja työnantajan ja työntekijöiden edustajien välille. Henkilöstön työhön kohdistuu enemmän vaatimuksia, ja työntekijät joutuvat tekemään paino-pisteja prioriteettivalintoja työssään. Työsuojeluasioiden arveltiin jäävän silloin vähemmälle huomiolle. Nämä seikat
aiheuttavat psykososiaaliseen kuormitukseen liittyviä haasteita, koska henkilöstö reagoi muutoksiin.
Lisäksi haasteina ovat kosteusvauriokiinteistöt ja sisäilma. Myös koneiden ja laitteiden vanha ikä on yksi haaste,
ja tekninen puoli ylipäänsä aiheuttaa erityisesti haasteita fyysisen työturvallisuuden kannalta. Lisäksi väkivallan
uhka sosiaali- ja terveyspuolella ja yhä enemmän myös ensihoidon ja opetuksen puolella aiheuttaa haasteita. Väkivaltatilanteita on yhä enemmän, ja ne ovat raaempia kuin aikaisemmin.
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Tarkastukset ja niiden vaikutus
Valvonnan koetaan lisänneen tietoisuutta työpaikkojen työturvallisuustilanteesta ja esimiesten vastuista. Lisäksi
tarkastukset ovat saaneet aikaan konkreettisia korjaustoimenpiteitä, jotka eivät muuten olisi välttämättä toteutuneet. Valvonnan koettiin tuovan nopeutta, lisäpontta ja jämäkkyyttä korjaustoimien toteuttamiseen. Tarkastusten koettiin myös nostaneen esille sellaisia haasteita ja ongelmia, joita ei ehkä olisi tiedostettu ilman tarkastusta.
Tapaustutkimuksessa esimerkkejä vastaavista tilanteista olivat sisäilmaan ja vanhoihin koneisiin sekä väkivallan
uhkaan liittyvät toimenpiteet. Vaarojen tunnistamisen ja riskien arvioinnin koettiin olevan hyvällä tasolla ilman
valvontaakin, mutta niissä arvioitiin olevan toimipistekohtaisia eroja. Valvonnan myötä nämä erot on huomattu
paremmin.
Työsuojelun valvonnalla on ollut suuri merkitys erityisesti opetuspuolella sisäilman osalta sekä pelastuspuolella
ja sosiaali- ja terveyspuolella väkivallan hallinnan osalta. Asioiden dokumentoinnin, toteutumisen seurannan ja
määräaikojen antamisen nähtiin jämäköittävän toimintaa merkittävästi. Valvonnan myötä vastuut ovat selkeytyneet, ja asioista otetaan enemmän vastuuta. On myös huomattu, että kun itse tehdään, niin tulokset ovat parhaita. Tulosta ei synny, jos odotellaan, että joku muu tekisi työt.
Yhden esimerkkitoimialan mukaan työturvallisuusasioita pidetään hyvin tärkeinä, koska ne vaikuttavat työssä
viihtymiseen. Esimerkkityöpaikan johtamisessa pyrittiin huomioimaan niin henkilökemioita, työolosuhteita kuin
työvälineitä. Työpaikalla pidettiin erittäin tärkeänä, että työntekijät viihtyvät työssään. Työntekijät osaavat pyytää
toimenpiteitä olojen parantamiseksi, mutta taloudelliset resurssit tulevat usein vastaan. Tarkastuksessa asioista
puhuttiin avoimesti, ja esimiestasolla henkilökunnalle arvioitiin jäävän sellainen olo, että heistä välitetään.

Case Seinäjoki
Toimintaympäristö
Seinäjoen kaupungin työsuojelutoiminta on organisoitu pääasiassa YT-ryhmän ympärille. Tämän lisäksi on neljä
toimialakohtaista kehittämisryhmää, joissa työturvallisuuteen liittyviä asioita kehitetään ja viedään eteenpäin. Turvallisuusjohtamista on pyritty määritietoisesti kehittämään sen jälkeen, kun se nykyiseen työturvallisuuslakiin tuli.
Muutos nostetaan tärkeäksi seikaksi turvallisuusjohtamisen kehittämisessä.
Seinäjoen kaupunki on kasvanut 2000 ihmisen työpaikasta yli 4000 ihmisen työpaikaksi. Kasvu on aiheuttanut
hyötyjä, mutta myös haasteita. Hyviä käytäntöjä on jaettu vastuualueiden sisällä. Laajempana haasteena mainitaan
tiettyjen työturvallisuuden hallintaan liittyvien asioiden konkretisoimisen vaikeus. Esimerkkinä on väkivallan uhkatilanteisiin varautuminen, jossa hyvätkään hallintajärjestelmät tai ohjeistuksetkaan eivät auta, vaan tarvittaisiin harjoittelujen tuomaa rutiinin omaista reagointia toimintaan.
Tarkastukset ja niiden vaikutus
Erityisen vaikuttavana pidetään johdon tarkastusta, joka on mahdollistanut turvallisuusjohtamiseen liittyvien asioiden käsittelyn. Tarkastukset saavat haastatteluissa erityisestä kiitosta. Sen katsotaan vaikuttaneen esimiesten
tietoisuuteen työsuojeluun liittyvistä kysymyksistä sekä konkreettisten asioiden parantamiseen. Yksittäinen haastava
teema liittyy monialaisten työpaikkojen työpaikkaselvityksiin kuten kouluihin. Näissä työpaikkaselvitykset on laadittu
kattamaan koko koulu, mutta tarkastuksilla on kiinnitetty huomiota siihen, että ne tulisi tehdä koulun sisällä jokaisesta työpaikasta erikseen (keittiö, koulutoimi jne.).
Valvonnan vaikutus muodostuu kahta kautta. Ensinnäkin valvonta antaa selkänojaa työsuojeluorganisaation toiminnalle. Toisaalta valvonta on vaikuttanut myös niillä toimialueilla, joihin ei arviointihetkellä ollut suuntautunut tarkastusta. Muilla toimialoilla tehdyt tarkastukset ja toimialajohdon käymät keskustelut ovat saaneet myös muut toimialat
tekemään työturvallisuutta lisääviä toimenpiteitä.
Tapaustutkimuksissa keskityttiin ruokapalveluihin. Haastatteluissa todettiin, että tarkastukset on tehty ammattitaitoisesti ja ne ovat johtaneet puutteiden korjaamiseen. Tarkastuksista on myös tiedotettu ja viestitty riittävästi. Tarkastukset ovat johtaneet niihin toimenpiteisiin, joihin annetut toimintaohjeet ovat liittyneet. Tämän lisäksi esimiesten
tietoisuus on lisääntynyt, ja toimialan esimiehet hyödyntävät tarkastuskertomuksia työssään laajemminkin, vaikka
he eivät itse olisi osallistuneet tarkastuksiin.
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6.3 Työpaikkatason tarkastusten vaikutukset tarkastuskertomusten valossa
Arvioinnissa analysoitiin työpaikkatason tarkastuskertomuksia seuraavasti: vuodelta 2013 analysoitiin poikkileikkauksena marraskuussa tehtyjen tarkastusten kertomukset, ja vuodelta 2014 analysoitiin
näytteenä satunnaisesti valitut 150 tarkastuskertomusta.
Näistä valtaosa oli luonteeltaan normaaleja työpaikkatarkastuksia, ja yhteensä 39 oli seurantatarkastuksia tai tarkastuksia, joissa käytiin selkeästi läpi myös aiemmilla tarkastuksilla annetut velvoitteet.
Seurantatarkastusten osalta analysoitiin sitä, kuinka usein annetut kehotukset ja toimintaohjeet olivat
toteutuneet ja kuinka usein ne jäivät voimaan. Yleensä kehotukset ja toimintaohjeet olivat toteutuneet.
Kehotusten toteutuma-aste oli 88 % ja toimintaohjeiden 84 %. Toteutumattomista toimintaohjeista annettiin jonkin verran kehotuksia.
Tarkastuskertomuksiin liittyvässä analyysissä havaittiin, että vuosina 2013–2014 keskimäärin 19 %:ssa
niistä tarkastuksista, joissa oli annettu toimintaohjeita, viestittiin jotenkin jälkivalvonnasta tai valvonnan
jatkumosta. Tätä erillistarkastelua ei tehty sellaisten kehotusten osalta, joille annetaan määräaika. Tämä
johtuu siitä, että kehotusten määräajan voi ajatella myös merkitsevän sitä, että määräajan jälkeen tullaan tekemään joitakin valvonnallisia toimenpiteitä.
Kaikkiaan tarkastusten perusteella annettiin tässä näytteessä 672 toimintaohjetta ja 89 kehotusta. Toimintaohjeiden osalta tarkasteltiin sitä, missä määrin tarkastuskertomuksessa on kuvattu toimintaohjeen
perusteita ja kontekstia laajasti tai perusteellisesti. Tapaustutkimusten haastatteluissa nostettiin esiin,
että tarkastuskertomusten informaatioarvo lisääntyy, jos ne pitävät hieman täsmällisemmän kuvauksen
siitä tilanteesta, josta toimintaohje on annettu. Tarkastuskertomusten analyysin perusteella noin 79 %
kertomuksista pitää sisällään tätä laajempaa kuvausta (ks. taulukko 7).
Taulukko 7: Työpaikkatason tarkastuskertomusten analyysin tulokset

Työpaikkatason tarkastuskertomukset (Näytteen analyysi)

2014

2013

N

150

110

Yhteensä

Suunnittelutarkastus

1

1

2

Työpaikkatarkastus

120

86

206

Seurantatarkastus

26

13

39

Johtotason tarkastus

2

10

12

Tarkastukset, joissa ei ole annettu viranomaisohjausta
(työpaikkatarkastukset ja seurantatarkastukset)

13

5

18

Seurantatarkastuksissa:

Keskim.

Kehotuksista toteutunut seurantatarkastukseen mennessä

75 %

100 %

88 %

Toimintaohjeiden toteutuminen seurantatarkastukseen mennessä

75 %

92 %

84 %

Yhteensä
Toimintaohjeet

390

282

Keskim.

Niissä tarkastuksissa, joissa on annettu toimintaohjeita
Kuinka usein niissä tarkastuksissa, joissa on annettu toimintaohje,
on kerrottu, milloin tullaan valvomaan?

672

15 %

23 %

19 %

Kuinka usein toimintaohjeen antamisen yhteydessä on kattavammin
kuvattu tilannetta, jonka vuoksi toimintaohje on annettu? Analyysissä on verrattu tarkastuskertomuksissa usein olevaa ”perustekstiä”
laajempaan kuvauksen sisältäneisiin kertomuksiin.
79 %

78 %

79 %

Yhteensä
Kehotukset

54

53

36

89
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Toimintaohjeiden sisältöä tarkasteltaessa tässä näytteessä useimmin annettuja toimintaohjeita olivat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin liittyvät toimintaohjeet (yli 80)
Työterveyshuollon työpaikkaselvitykseen liittyvät (yli 70)
Väkivallan uhkaan liittyvät (yli 70)
Psykososiaaliseen kuormitukseen liittyvät (yli 40)
Sisäilman aiheuttamaan terveysvaaraan liittyvät (yli 30)
Lämpöolosuhteisiin liittyvät (yli 30)
Työpaikan ilmanvaihtoon liittyvät (yli 20)
Häirintään ja epäasialliseen kohteluun liittyvät (yli 20)
Käsin tehtäviin nostoihin ja siirtoihin liittyvät (yli 20)
Perehdyttämiseen ja opastukseen liittyvät (yli 10)
Kemikaalien hallintaan liittyvät (yli 10)
Työpaikan ja/tai työpisteen ergonomiaan liittyvät (yli 10)
Työpaikan ja työympäristön rakenteisiin liittyvät (yli 10)
Tapaturmavaaraan liittyvät (yli 10)
Kulkureitteihin liittyvät (yli 10)

Selkeimmät kehotuksen aiheuttavat kategoriat ovat:
1. Sisäilman aiheuttamat terveysvaarat
2. Koneiden ja laitteiden suojaaminen, suojausmekanismit ja turvajärjestelyt

Kunta-alan työsuojelun valvontahankkeen vaikuttavuustutkimus | Sosiaali- ja terveysministeriö

55

7. Kuntahankkeen viestintä ja
viestinnän vaikuttavuus
Tämän luvun keskeiset havainnot ovat:
• Tarkastajien enemmistön mukaan kunta-alan työsuojelun valvontahankkeen tuloksista oli
viestitty melko paljon vastuualueen toimesta.
• Tarkastajilta kysyttiin ovat tiedottaneet valvontahankkeesta eniten suullisesti valvontakäyntien yhteydessä (46 vastausta, 88 %).
• Valvonnan kohteille suunnatuissa kyselyissä kysyttiin, mistä he olivat kuulleet hankkeesta ensimmäisiä kertoja. Molempina kyselyjen toteutusvuosina arviointitutkimuksen kysely oli yksi
ensimmäisistä kanavista, joiden kautta hankkeesta oli kuultu
• Tapaustutkimushaastatteluissa keskeisenä näkökulmana esitettiin kuitenkin, että työsuojeluhallinto voisi olla aktiivisempi viestijä työsuojeluun liittyvissä ajankohtaisissa asioissa. Tällä
hetkellä koetaan, että työsuojelun kannalta keskeisiin toimintaympäristön muutoksiin kohdistuva yleinen viestintä puuttuu.
• Hankkeen tuloksista toivotaan viestittävän ensisijaisesti työsuojeluelinten kautta. Puolet valvontakohdekysleyyn vastaajista toivoi saavansa tiedon juuri tätä kautta. Lähes yhtä suosittuja
viestintäkeinoja ovat kunta-alan työnantajien tiedottaminen organisaatiossaan sekä tarkastajan pitämä tulosten esittely
• Samoin ylin johto selkeästi haluaa tiedon hankkeen tuloksista kunta-alan työnantajien kautta eikä esimerkiksi tarkastajien pitämän esittelyn ja valtakunnalliseen keskiarvoon vertailun
kautta
• Toteutettu viestintä koettiin organisaatioissa kokonaisuudessaan hyödylliseksi turvallisuus
johtamisen ja työturvallisuuden kehittämisen näkökulmista. Työsuojeluasioita koskevalle
informaatiolle näyttäisi siis olevan työyhteisöissä tarvetta
• Huomattavaa on kuitenkin, etteivät viestintätoimenpiteet ole vastaajien mukaan useissa työyhteisöissä vaikuttaneet mitenkään tai että niiden vaikutukset ovat olleet pieniä

7.1 Viestinnän toimenpiteet hankkeen aikana
Kuntahankkeelle on laadittu koko runkokaudelle ulottuva viestintäsuunnitelma, joka sisältää eri toimijoiden roolit tiedotuksessa ja viestinnässä. Viestintäsuunnitelmaa on päivitetty hankkeen ajan. Hankkeen
yhteydessä on laadittu myös hankemuotoisen valvonnan viestinnän opas. Hanke on siis toiminut myös
työsuojeluviestinnän kehittämisen apuvälineenä.
Kuntahanke viesti mallintamansa Hankeviestinnän oppaan mukaisesti käyttäen kanavina Ts-nyt-lehteä,
tiedotteita, intranetiä, tyosuojelu.fi-verkkopalvelua ja Työsuojelunäyttelyä sekä sidosryhmätapaamisia ja
tarkastuksia. Tässä tarkastelussa viestinnän toimenpiteet on jaettu kolmeen kategoriaan: valtakunnallisiin toimenpiteisiin, alueellisiin toimenpiteisiin ja tarkastuksella toteutettavaan viestintään.
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7.2 Tarkastajien kokemus viestinnästä
Tarkastajien enemmistön mukaan kunta-alan työsuojelun valvontahankkeen tuloksista oli viestitty melko paljon vastuualueen toimesta. Tarkastajien mielestä hankkeen tuloksista on viestitty ensisijaisesti
hallinnon sisällä. Tämän lisäksi viestintää on tehty työsuojeluorganisaatiolle, ja hankkeesta on kerrottu
myös sidosryhmätapaamisissa.
Tuloksia oli viestitty esimerkiksi toteutuneista tarkastusmääristä, ilmenneistä epäkohdista ja hankkeen
jatkosta. Suuri osa koki saaneensa riittävästi tietoa (86 %) ja piti tietoa työn kannalta hyödyllisenä
(77 %). Viestinnän ei nähty erityisesti vaikuttavan valvontakohteiden valmistautumiseen.
Tarkastajien mielestä kunta-alan työsuojelun valvontahankkeen tuloksista tulisi viestiä työpaikoille kunta-alan työnantajien, työsuojeluorganisaation, lehdistön tai radion tai ammattijärjestöjen kautta. Mainittuja kanavia piti hyvänä vähintään noin 60 % vastanneista. Noin kolmasosa kannatti myös viestimistä
tarkastajan pitämän esittelyn, henkilökohtaisen sähköpostijakelun tai Internetin kautta.

Tarkastajien näkemyksiä viestintää koskevista väittämistä
Kunta-alan valvontakohteet ovat aiempaa paremmin
valmistautuneita tarkastuksiin, koska ovat saaneet tietoa
työsuojelun valvontahankkeesta

16

Työsuojelun valvontahankkeeseen liittyvä viestintä on
yhtenäistänyt valvontaa

12

Työsuojelun valvontahankkeeseen liittyvä viestintä on
helpottanut työni tekemistä
Työsuojelun valvontahankkeesta saamani tieto
on ollut työni kannalta hyödyllistä

Olen saanut oman työni kannalta riittävästi tietoa
työsuojelun valvontahankkeesta (sisällöllisesti)

13

12

9

2

3

15

20

17

8

34

4

0%
Täysin tai melko eri mieltä

18

38
20 %

40 %
En osaa sanoa

60 %

80 %

100 %

Melko tai täysin samaa mieltä

Kuvio 27: Tarkastajien näkemyksiä viestintää koskevista väittämistä vuonna 2014.

Vertailtaessa kunta-alan työsuojelun valvontahanketta koskevaan viestintään liittyviä väittämiä ja niiden
tuloksia huomataan, että vuosien 2013 ja 2014 vastaukset ovat keskenään hyvin samansuuntaisia.
Pientä eroa nähtiin siinä, että vuonna 2013 vastaajista kolmasosa (15 vastaajaa) oli sitä mieltä, että yhteistyö kunta-alan valvontakohteiden kanssa on sujunut työsuojelun valvontahankkeen aikana aiempaa
paremmin. Vuotta myöhemmin samaa mieltä asiasta oli 17 % (9 vastaajaa). Vuonna 2014 vastaajista
puolet (27 vastaajaa) ilmoitti olevansa eri mieltä siitä, että työsuojelun valvontahanketta koskevaa viestintää olisi ollut valvontakohteissa liikaa. Vuotta aikaisemmin eri mieltä oli 40 % (18 vastaajaa).
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Enemmistön mukaan kunta-alan työsuojelun valvontahankkeen tuloksista oli viestitty melko paljon vastuualueen toimesta. Kolme vastaajaa puolestaan ilmoitti, ettei niistä ollut viestitty lainkaan. Tuloksia oli
viestitty esimerkiksi toteutuneista tarkastusmääristä, ilmenneistä epäkohdista ja hankkeen jatkosta.
Suuri osa koki saaneensa riittävästi tietoa (86 %) ja piti tietoa työn kannalta hyödyllisenä (77 %).
Tarkastajilta kysyttiin, miten he ovat tiedottaneet kunta-alan valvontakohteille työsuojelun valvontahankkeesta. Eniten hankkeesta oli kerrottu suullisesti valvontakäyntien yhteydessä (46 vastausta, 88 %).
Noin puolet vastaajista oli lähettänyt hankkeesta yleisen sähköpostiviestin työpaikalle (25 vastaajaa), ja
hieman yli kolmannes tarkastajista oli kertonut hankkeen www-sivuista (19 vastausta, 37 %). Lisäksi
15 tarkastajaa oli antanut hankkeen infokortin tarkastuksen yhteydessä. Myös sähköpostia oli käytetty
tiedottamiseen ennen tarkastuskäyntiä (2 mainintaa), ja yksi tarkastaja oli käynyt kertomassa valvontahankkeesta alueen yhteisessä kuntahankeinfotilaisuudessa. Kolme tarkastajaa vastasi, ettei ollut tiedottanut hankkeesta.
Tarkastajia pyydettiin arvioimaan kunta-alan työsuojelun valvontahankkeen viestintää koskevia väittämiä. Suurin osa vastaajista (41 vastaajaa, 78 %) oli sitä mieltä, että on saanut oman työnsä kannalta
riittävästi tietoa työsuojelun valvontahankkeesta. Lähes yhtä moni vastaaja (38 vastaajaa) koki, että
työsuojelun valvontahankkeesta saatu tieto on ollut oman työn kannalta hyödyllistä. Hieman alle puolet (21 vastaajaa, 40 %) oli sitä mieltä, että hankkeeseen liittyvä viestintä on helpottanut oman työn
tekemistä. Noin kolmannes vastaajista (19 vastaajaa) koki, että hankkeeseen liittyvä viestintä on yhtenäistänyt valvontaa. Tarkastajista suurin osa (32 vastaajaa, 62 %) ilmoitti, ettei mielestään ollut saanut
työsuojelun valvontahankkeeseen liittyvää tietoa liian usein. Kuusi vastaajaa oli täysin tai melko samaa
mieltä siitä, että oli saanut liikaa tietoa. Kolmannes vastaajista (17 vastaajaa) oli eri mieltä siitä, että
kunta-alan valvontakohteet olisivat aiempaa paremmin valmistautuneita tarkastuksiin, koska ovat saaneet tietoa työsuojelun valvontahankkeesta. Saman verran vastaajia oli asiasta melko tai täysin samaa
mieltä. Vajaa kolmasosa (15 vastaajaa) koki, ettei yhteistyö kunta-alan valvontakohteiden kanssa ollut
sujunut työsuojelun valvontahankkeen aikana aiempaa paremmin. Vastaavasti yhdeksän vastaajaa oli
sitä mieltä, että yhteistyö on sujunut paremmin.
Tiedottamisen määrää koskevat havainnot vuoden 2014 tarkastajakyselystä ovat:
• Valvontahankkeesta ei tarkastajien mielestä ollut tiedotettu liikaa valvontakohteissa: yli puolet vastaajista (27 vastaajaa) oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, ettei tiedotusta ollut liikaa.
• Tarkastajista hieman yli puolet (26 vastaajaa) olisi kaivannut mediatiedottamista enemmän. Toisaalta hieman alle puolet (21 vastaajaa) ei nähnyt siihen tarvetta. Suurin osa vastaajista ei myöskään
nähnyt, että hankkeen internetsivujen, TS-nytin, TSNetin tai tapahtumien ja messujen kautta olisi
tarvinnut tiedottaa nykyistä enemmän.
Tarkastajat ovat saaneet tietoa kunta-alan työsuojelun valvontahankkeesta erityisesti oman tiimin
(87 %) ja oman vastuualueen (78 %) palavereissa. Intranetin kautta tietoa oli saanut 40 % vastaajista.
Ts-nytin kautta tietoa oli saanut kolmannes ja työsuojelun verkkosivujen kautta lähes yhtä moni.
Tarkastajilta kysyttiin, miten kunta-alan työsuojelun valvontaan liittyvää viestintää tulisi kehittää, millaista tietoa tarvittaisiin ja mitä kautta. Tällä hetkellä ei tarkastajien mukaan hyödynnetä mediaa tarpeeksi,
joten tieto ei leviä. Yhteistyötä Työturvallisuuskeskuksen ja työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa
toivottiin enemmän.

7.3 Valvonnan kohteiden näkemyksiä viestinnästä
Valvonnan kohteille suunnatuissa kyselyissä kysyttiin, mistä he olivat kuulleet hankkeesta ensimmäisiä kertoja. Molempina kyselyjen toteutusvuosina arviointitutkimuksen kysely oli yksi ensimmäisistä
kanavista, joiden kautta hankkeesta oli kuultu (ks. Kuva 28). Vajaa kolmannes kertoi saaneensa en-
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simmäisiä tietoja hankkeesta sähköpostitse työsuojeluviranomaiselta, ja noin neljännekselle ensitiedot
olivat tulleet kuntatyönantajien yleiskirjeessä. Oman organisaation sisäisen viestinnän kautta tiedon
hankkeesta oli saanut vain joka kymmenes.
Mediassa ja muissa sähköisissä kanavissa (sähköpostia lukuun ottamatta) kuntahanke on näkynyt vastaajille vähäisesti. Reilu kymmenes vastaajista oli kuullut hankkeesta ensimmäisiä kertoja tyosuojelu.
fi-sivustolta, kun taas alueellisen median ja muun internetin kautta tiedon saaneita oli vain kourallinen.
Ensitiedon
saaminen hankkeesta (huom. useampi vastausvaihtoehto sallittu)
Ensitiedon saaminen hankkeesta (huom. useampi vastausvaihtoehto sallittu)
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Kuvio 28: Valvonnan kohteiden ensitiedon saaminen hankkeesta vuosina 2013 ja 2015
(N2013=549, N2015=586).

Vuoden 2013 valvontakohdekysleyssä vastaajilta kysyttiin erityisesti näkemystä viestinnän aktiivisuudesta. Hankkeesta oli tuolloin vastaajien mukaan viestitty keskinkertaisesti. Viestintää työsuojeluasioista
olisi kaivattu lisääkin.
Vuoden 2013 valvontakohdekyselyssä kysyttiin myös muita näkemyksiä viestinnän onnistumisesta.
Kuntahankkeen nähtiin jossain määrin nostaneen ajankohtaisia asioita esiin organisaatioissa. Alueellinen hajonta oli tämän vaikuttavuuden osalta selkeästi suurempi kuin organisaatioiden viestinnän yleisen tehokkuuden (viestin välittämisen) osalta. Hankkeen nähtiin nostaneen esiin vielä enemmän ajankohtaisia asioita kunta-alalla. Viestintä oli siis ainakin jossain määrin lisännyt tietoisuutta mahdollisista
puutteista organisaatioissa ja kunta-alalla. Vuoden 2015 kyselyssä vastaavia asioita ei enää tarkasteltu.
Tapaustutkimushaastatteluissa keskeisenä näkökulmana esitettiin kuitenkin, että työsuojeluhallinto voisi olla aktiivisempi viestijä työsuojeluun liittyvissä ajankohtaisissa asioissa. Tällä hetkellä koetaan, että
työsuojelun kannalta keskeisiin toimintaympäristön muutoksiin kohdistuva yleinen viestintä puuttuu.
Vastaajilta kysyttiin, mitä kautta he yleensä etsivät tietoa työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä.
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Tiedonhaun kanava työsuojeluasioissa
247

Organisaationi vientintäkanavien kautta

258

KT Kuntatyönantajien kautta

241

Ammattijärjestöni kautta

392

Internetistä

282

Seuraamalla työsuojeluun liittyviä ammattilehtiä

Muu

94

Kuvio 29: Valvonnan kohteiden tiedonhaun kanavat työsuojeluasioissa 2015 (N=586).

Vuoden 2015 valvontakohdekyselyssä ylin johto toivoi, että tietoa työsuojeluun liittyvistä kysymyksistä
tulisi enemmän Kuntatyönantajien kautta, kun taas työsuojelupäälliköt hankkivat tiedon mieluummin
internetistä ja työsuojeluvaltuutetut ammattijärjestöjen kautta. Näihin liittyvissä väittämissä oli tilastollisesti merkitsevät erot.
Valvonnan kohteilta tiedusteltiin myös sitä, miten he haluaisivat hankkeen tuloksista viestittävän.
Hankkeen tuloksista toivotaan viestittävän ensisijaisesti työsuojeluelinten kautta. Puolet vastaajista toivoi saavansa tiedon juuri tätä kautta. Lähes yhtä suosittuja viestintäkeinoja ovat kunta-alan työnantajien
tiedottaminen organisaatiossaan sekä tarkastajan pitämä tulosten esittely. Näitä tarkastajan tuloksia
toivotaan verrattavan ensisijaisesti valtakunnalliseen keskiarvoon. Noin kolmasosa toivoisi tarkastajan
esittelyä naapurikuntien tuloksiin verrattuna. Vastaajat kokevat siis valtakunnallisen vertailun alueellista
vertailua relevantimmaksi.
Henkilökohtaisemmat viestintäkanavat ovat selkeästi suositumpia kuin perinteisemmät massamediat.
Hankkeen tuloksista toivotaan kerrottavan ensisijaisesti työsuojelussa.
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Toivotut viestintäkanavat hankkeen tuloksille (huom. useampi vastausvaihtoehto sallittu)
29 %

Ammattijärjestöjen kautta

23 %
49 %

Kunta-alan työnantajien kautta

56 %
30 %

Internetin tai sosiaalisen median kautta

37 %
56 %

Työsuojeluelinten kautta

58 %
12 %

Lehdistön tai radion kautta

25 %
43 %

Tarkastajan pitämä esittely valvonnan tuloksista
verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon

54 %
30 %

Tarkastajan pitämä esittely valvonnan tuloksista
verrattuna naapurikuntiin

33 %
2015

2013

Kuvio 30: Valvonnan kohteiden esittämät toivotut viestintäkanavat hankkeen tuloksille vuosina
2013 ja 2015 (N2013=549, N2015=586).

Samoin ylin johto selkeästi haluaa tiedon hankkeen tuloksista kunta-alan työnantajien kautta eikä esimerkiksi tarkastajien pitämän esittelyn ja valtakunnalliseen keskiarvoon vertailun kautta. Myös työsuojeluelimet ovat kaikille vastaajaryhmille keskeinen tapa käsitellä asioita. Tilastollisesti merkitsevä ero on
siinä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden edustajat haluavat merkittävästi harvemmin tietoa internetin
tai sosiaalisen median kautta kuin muut vastaajat. Kaikkiaan vastaajien näkemyksissä korostuu monikanavaisuus.

7.4 Työsuojeluviestinnän hyöty ja vaikutukset
Toteutettu viestintä koettiin organisaatioissa kokonaisuudessaan hyödylliseksi turvallisuusjohtamisen
ja työturvallisuuden kehittämisen näkökulmista. Työsuojeluasioita koskevalle informaatiolle näyttäisi
siis olevan työyhteisöissä tarvetta. Alueellisesti ei ollut erityisen suuria eroja siinä, kuinka hyödylliseksi
viestintä koettiin.
Viestintätoimenpiteiden tärkein vaikutus työyhteisöissä oli työsuojeluasioita koskevan tietoisuuden ja
tiedottamisen lisääntyminen. Tietoisuuden nähdään lisääntyneen erityisesti esimiestasolla. Työsuojeluasioiden parantunut näkyvyys on myös herättänyt työntekijöitä tarkkailemaan ja huomaamaan näitä
asioita oman organisaationsa arjessa. Lisäksi henkilökohtaisen vastuun tunnistaminen työsuojeluasioissa on kasvanut tietoisuuden lisääntymisen kautta. Tietoisuuden lisääntyminen on osaksi ollut niin
sanotusti pakollista, mutta myös yleisen kiinnostuksen työsuojeluun kerrotaan lisääntyneen.
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Tietoisuuden lisäämisen ja henkilökunnan aktivoinnin ohella viestinnällä on ollut koko organisaatiota
aktivoiva vaikutus. Työsuojeluasioita koskevan tietoisuuden lisääntymisen myötä organisaatioissa on
keskusteltu työsuojeluasioista, mahdollisista puutteista ja työsuojelun kehittämisestä ja saatettu alkaa
kehittää asioita yhä enemmän yhdessä. Esimerkiksi asioiden yhdessä kehittäminen on saattanut lisääntyä organisaatiossa.
Huomattavaa on kuitenkin, etteivät viestintätoimenpiteet ole vastaajien mukaan useissa työyhteisöissä
vaikuttaneet mitenkään tai että niiden vaikutukset ovat olleet pieniä. Osa vastaajista myös arvelee viestinnän jääneen työnantajatasolle; viesti ei ole saavuttanut organisaation kaikkia tasoja.
Joissain tapauksissa viestinnän aktivoiva vaikutus on ollut lyhytaikainen. Lisääntynyt viestintä on herättänyt pohtimaan työsuojeluasioita mutta on ajan myötä lopulta unohdettu. Joitain uusia käytäntöjä on
voinut syntyä keskustelun tuloksena, mutta usein ne ovat olleet pieniä asioita.
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8. Työsuojeluvalvonta kunta-alalla
– tulevaisuuden näkymiä
Tämän luvun keskeiset havainnot ovat:
• Valvonnan kohteet odottavat kyselyjen perustella parempaa valvonnan kohdentamista.
• Valvontakohteista 69 % on sitä mieltä, että tarkastuksia tulisi lisätä. Vain 5 % vuoden
2015 kyselyssä näki, että tarkastusten määrää tulisi vähentää
• Vuosien 2013 ja 2015 kyselyissä nousi vahvasti esiin tarve ylipäätään tiiviimpään yhteistyöhön työsuojeluvalvonnan kanssa ja tiiviimpään näkyvyyteen organisaatiossa tai ainakin
alueellisesti.
• Valvontakohteet toivovat yhtäältä jämäkkää otetta ja reagointia ja toisaalta kaavamaisuuden
asemasta tilannetajua.
• Valvontakohteet kaipaavat valtakunnallisesti yhtenäisempää valvonnan ohjausta kaivataan
erityisesti jälkivalvonnan tehostamisen ja tähän liittyvän viestinnän osalta: tietoa siitä, milloin ja missä tilanteissa jälkivalvontaa toteutetaan, ja ylipäätään eri tavoin ennakoivampaa
ohjausta ja neuvontaa sekä säännöllisyyttä tarkastusten ulkopuolella tapahtuvaan yhteydenpitoon
• Työsuojelutarkastajien mielestä hyviä kunta-alan työsuojelukäytäntöjä ovat:
00lähiesimiesten säännölliset työsuojelukoulutukset
00sähköiset palvelut
00läheltä piti -tilanteiden ja työtapaturmien seuranta, koulujen turvallisuuskävelyt ja hyvin
tehdyt hallintamallit esimerkiksi väkivaltatilanteiden varalle.
• Valvontakohteiden mielestä hyviä kunta-alan työsuojelukäytäntöjä ovat:
00Työturvallisuusasiat kokousten asialistoilla linjajohdon kaikilla tasoilla
00Säännölliset katselmukset organisaation kaikilla tasoilla
00Tiimikohtaiset turvallisuuskeskustelut ja toimenpidesuunnitelmat
00Vuosittainen parannuskohteiden ja puutteiden sekä jo tehtyjen parannusten kirjaaminen
00Läheltä piti -kirjaamiset ts-toimikunnalle, vahinkoilmoitukset ja sähköiset ilmoituskanavat
• Työsuojeluvalvonnan vaikutuksiin kriittisesti suhtautuneet (= ei vaikutusta tai negatiivinen
vaikutus) vastaajat näyttäisivät eroavan muista vastaajista erityisesti kolmen tekijän osalta.
Nämä tekijät ovat oman organisaation heikompi fokus turvallisuusjohtamiseen, varautuneempi suhtautuminen työsuojeluun ylipäätään ja huonommat kokemukset tarkastuksista
(esim. niiden tarvevastaavuus, päällekkäisyys ja vähäinen positiivinen palaute).
• Kyselyjen avovastauksissa ja tapaustutkimuksen haastatteluissa seurantatarkastusta ja jälkivalvontaa pidetään yleisesti ottaen tarpeellisena. Valvonnan kohteiden näkökulmasta on
tärkeää, että valvonta muodostaa ajatuksellisesti jonkinlaisen ”jatkumon” tai että valvonnan
kohteilla on käsitys siitä, miten ”yhteistyö” työsuojeluviranomaisten kanssa jatkuu.

8.1 Valvonnan kohteiden odotukset
Arvioinnin aikana on noussut esiin useita erilaisia odotuksia, jotka kohdistuvat työsuojelun valvontaan
kunta-alalla. Näitä on esitetty sähköisissä kyselyissä ja tapaustutkimushaastatteluissa. Vuoden 2015
valvontakohdekyselyssä kysyttiin odotuksia myös suoraan, ja 228 vastaajaa vastasi tähän kohtaan.
Kyselyn avovastaukset on jäsennetty tässä yhteen kuvaan, jota käytetään luvun jäsentämisen apuna.
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Viestintä ja
yhteistyö

Valvonnan
kohdentaminen

Tarkastustilanne

Koulutus ja välineet
Valtakunnallinen
ohjaus/Neuvonta

>50

>30

Enemmän tarkastuksia ja
valvontaa, tai valvonta
säännöllisempänä (24) –
TSV/TSP

Ylipäätään tiiviimpi
yhteistyö ja
näkyvyys
organisaatiotasolla tai
alueellisesti (23)

Valvonnan parempi
riskiperusteinen
kohdentaminen (14)

Ennakkoon
tapahtuva
yhteydenpito ja
tiedottaminen
tulevista
tarkastuksista (10)

Vähemmän valvontaa (5) –
TSP/J
Ylimmän johdon toiminnan
valvonta (5)

>30
Napakampi ja
jämäkämpi
reagointi
ongelmiin (9) –
TSV
Kaavamaisuudesta asiakas-/
tilannetajuun –
(9)
Positiivinen ote
(7) ja

>30

23
Enemmän
ohjausta,
neuvontaa ja
positiivista
opastusta
tarkastusten
yhteydessä. Tämä
vaihtelee. (20)

Jälkivalvonta ja
seuranta sekä
viestintä
selkeämmäksi
(19)
Ennakoivampi
ohjaus ja
neuvonta +
säännöllisyys
(13)

Lisäksi selkeämpiä
toimintaohjeita.

Yksilöllisempi
perehtyminen (5)

16
Tarkastajien
koulutus
(sisäilma, yksin
työskentely,
koneet ja
laitteet)
Yhteiset
tapaamiset/
koulutukset
tarkastajien ja
muiden
työsuojelutoimijoiden
välille

Kuvio 31: Valvonnan kohteiden odotukset työsuojelun valvonnalle vuonna 2015 (N=226
avovastausta, TSV=työsuojeluvaltuutettu, TSP=työsuojelupäällikkö).

Valvonnan kohdentaminen
Eniten vastaajien näkemyksiä liittyy valvonnan kohdentamiseen. Työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäälliköt nostavat esiin tarkastusten määrän lisäämisen ja valvonnan tietynlaisen säännönmukaisuuden. Toisaalta osa työsuojelupäälliköistä ja ylimmästä johdosta näkee, että valvontaa voisi olla myös
vähemmän. Sama teema toistui myös vuoden 2013 valvontakohdekyselyssä. Tarkastusten säännöllisyydellä nähdään olevan johtoa ja esimiestasoa sitouttava vaikutus.
Valvonnan määrästä kysyttäessä 69 % vastaajista on sitä mieltä, että tarkastuksia tulisi lisätä. Vain 5 %
vuoden 2015 kyselyssä näki, että tarkastusten määrää tulisi vähentää. Nämä vastaajat tulivat pääsääntöisesti suuremmista organisaatioista.

24 %

0%

10 %

69 %

20 %

Tarkastuksia tulisi lisätä

30 %

40 %

50 %

Tarkastuksia on nyt sopivasti

60 %

5%

70 %

Tarkastuksia tulisi vähentää

80 %

90 %

En osaa sanoa

Kuvio 32: Valvonnan kohteiden näkemyksiä tarkastusten määrän sopivuudesta (N=137,
vuonna 2015).

Toimialoittain, vastaajaryhmittäin tai alueittain ei esiinny merkittäviä eroja.
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100 %

Tarkastusten kohdentamisen osalta kysyttiin myös eri viranomaisten tarkastusten koordinoinnin tarvetta. 20 % vastaajista ei osannut ottaa kantaa, mutta muuten näkemykset jakaantuivat tasan. 40 %
katsoi, ettei eri viranomaisten tekemien tarkastusten päällekkäisyys rasita liiaksi, ja 39 % katsoi, että
tarkastuksissa on koordinoinnin tarvetta.
Parempaa koordinointia ehdottaneet vastaajat nostivat esiin muutamia kommentteja siitä, miten koordinaatiota tulisi kehittää. Yhden suuremman organisaation edustaja totesi, että ko. organisaatiossa on
yhden vuoden aikana ollut yli 60 erilaista tarkastusta. Muutama mainitsi avovastauksessa, että koordinaatiota on jo tehty. Suurin yksittäinen koordinoinnin tarve liittyy työterveyden työpaikkakäynnin ja tarkastuksen parempaan nivomiseen ja toinen puolestaan ympäristöterveydenhuollon terveystarkastusten
koordinointiin, jota on myös jo joillain alueilla tehty.
Kyselyn avovastauksessa toisena valvonnan kohdentamiseen liittyvänä suurempana teemana esiin nousi valvonnan parempi riskiperusteinen kohdentaminen, mikä tarkoittaa sitä, että valvonta kohdennettaisiin niihin kunta-alan organisaatioihin, joissa työturvallisuusriskien voidaan arvioida olevan suurempia.
Tapaustutkimuksissa mainittiin, että tarkastuksia voisi kohdentaa toimialoittain siten, että vain osasssa
tarkastuksen kohteena olleista paikoista käydään, mutta tarkastustoiminta kattaisi kaikki kunnan toimialat.
Viestintä ja yhteistyö
Vuosien 2013 ja 2015 kyselyissä nousi vahvasti esiin tarve ylipäätään tiiviimpään yhteistyöhön työsuojeluvalvonnan kanssa ja tiiviimpään näkyvyyteen organisaatiossa tai ainakin alueellisesti.
Yleisesti tarkastuksiin toivotaan säännöllisempää ja jatkuvampaa otetta epäsäännöllisten hankkeiden
sijaan. Säännölliset tarkastukset ja ylipäätään tarkastajan parempi näkyvyys työpaikalla saavat työyhteisön ja sen johdon keskittymään paremmin työsuojeluasioihin ja ylläpitävät työntekijöitä aktivoivaa
vaikutusta.
Työsuojeluviestinnän tulevaisuuden kannalta suurin yksittäinen teema liittyy systemaattiseen viestittämiseen tulevista tarkastuksista ja tarkastusten jatkumon hahmottelemiseen valvonnan kohteille jollain
viestinnällisellä tavalla. Tämä tarkoittaa a) systemaattista ennakkoviestintää ja yhteydenottoa siten, että
työsuojeluorganisaatio on mukana viestinnässä, b) selkeää kommunikaatiota tarkastusten mahdollisesti
muodostamasta jatkumosta ja c) jonkinlaista jälkikäteen annettavaa palautetta kunnan tilanteesta, mitä
osa kaipasi aiemmin viestintäluvussa.
Tarkastusten toteutus ja niiden opastavan luonteen kehittäminen
Tarkastusten luonteeseen liittyen toivotaan yhtäältä jämäkkää otetta ja reagointia ja toisaalta kaavamaisuuden asemasta tilannetajua ja myös positiivisen palautteen antamista. Erityisesti työsuojeluvaltuutetut toivovat jämäkämpää tarkastusotetta.
Vaikka suurin osa arvioinneissa kuulluista valvonnan kohteista kokee saaneensa positiivista palautetta
ja tarkastus on valvonnan kohteiden mielestä usein onnistunut kohtuullisen hyvin, toivotaan tarkastuksista saatavan jatkossa yhä enemmän tietoa ja ohjeita organisaatioon. Erityisesti esimiesporras kaipaa
jatkuvasti uutta tietoa muuttuvassa toimintaympäristössään.
Tähänastisia tehtyjä tarkastuksia on pidetty työyhteisöissä yleensä positiivisina, ja ne ovat näyttäytyneet
vuorovaikutteisina tilanteina. Tarkastajia kuvataan pääasiassa ystävällisiksi mutta asiaankuuluvan tiukoiksi ja asiallisiksi. Heillä on myös ollut tarvittavaa asiantuntemusta.
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Osa kyselyissä tai tapaustutkimuksissa näkemyksensä esittäneistä katsoi, että jämäkämpi ote tarkastuksella oli joskus tarpeen. Joissain tilanteissa johtoa ei ”haastettu tarpeeksi” tai asioita kaunisteltiin,
jolloin johdolle saattoi jäädä kuva, että ”vähempikin työsuojelutyö riittäisi”.
Valtakunnallinen valvonnan ohjaus ja neuvonta
Valtakunnallisesti yhtenäisempää valvonnan ohjausta kaivataan erityisesti jälkivalvonnan tehostamisen
ja tähän liittyvän viestinnän osalta: tietoa siitä, milloin ja missä tilanteissa jälkivalvontaa toteutetaan, ja
ylipäätään eri tavoin ennakoivampaa ohjausta ja neuvontaa sekä säännöllisyyttä tarkastusten ulkopuolella tapahtuvaan yhteydenpitoon.
Edellä kuvatun positiivisen palautteen saamisen osalta toivotaan, että positiivisen palautteen ja myönteisen neuvonnan roolia vahvistettaisiin osana työsuojeluvalvonnan valtakunnallista ohjausta sen vuoksi, että tällä hetkellä se vaihtelee henkilöittäin. Kyseessä on vuorovaikutustaitoihin liittyvä osaaminen.
Koulutuksen ja välineistön kehittäminen
Työturvallisuusjohtamisen kehittämiseksi kunta-alalla nostetaan esiin myös tarkastajien kouluttaminen
erityisesti sisäilma-asioihin ja yksin työskentelyyn liittyvissä kysymyksissä tulkinnan yhtenäistämiseksi ja
tarkastuskäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. Lisäksi on sellaisia vastaajia, jotka eivät ole osallistuneet
esimerkiksi alueellisiin työsuojelutapaamisiin mutta kaipaavat tämäntyyppisiä alueellisia tapaamisia.
Konkreettisiksi valvonnan ja ohjeistuksen painopisteiksi toivotaan tulevaisuudessa yhä enemmän sisäilmaongelmia ja henkistä työsuojelua. Esimerkiksi työpaikkakiusaaminen, työssä jaksaminen ja työn
aiheuttaman stressin tunnistaminen ja näihin asioihin puuttuminen kasvattavat merkitystään tulevaisuudessa. Fyysisen ympäristön työsuojeluhaasteiden ohelle on siis nousemassa vahvasti psykososiaalisen kuormituksen huomioiminen.
Muutamissa tapaustutkimuksissa kehittämisehdotuksena työsuojeluvalvonnan toteuttamiseen esitettiin,
että tarkastuskertomukset voisivat olla rajattujen käyttäjien saatavissa sähköisinä. Lisäksi ehdotettiin
mahdollisuutta täyttää omatoimisesti sähköisiä tarkastuslomakkeita oman toiminnan kehittämiseksi.
Tällöin organisaatio voisi hyödyntää tarkastuskertomuksia omassa toiminnassaan nykyistä paremmin
ja esimerkiksi verrata omaa edistymistään aiempien tarkastuskertomuksien tuloksiin.
Lisäksi kehitystoimena valvonnan käytäntöihin toivottiin, että työsuojeluasioita voitaisiin käsitellä samoissa kokouksissa, joissa käsitellään muitakin organisaation asioita. Lisäksi toivottiin, että työsuojeluasioiden kirjaaminen yleisen kokouksen pöytäkirjaan riittäisi, eikä tarvitsisi laatia erillistä dokumenttia
työsuojelutoimenpiteistä tai -päätöksistä. Yhtenä ideana ehdotettiin, että ammattijärjestöt viestittäisivät jäsenilleen positiivista asennetta turvallisuutta ja ylipäänsä työntekoa kohtaan. Työntekijöiden tulisi
muistaa, että omaan työhyvinvointiinsa voi itse vaikuttaa hyvin paljon.

8.2 Tarkastajien näkemykset
Vuoden 2013 tarkastajakyselyssä enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että olisi määriteltävä tarkemmat
kriteerit puuttumiskynnyksen ylittymiselle ja toimivallan käytölle. Muutama vastaaja oli näistä molemmista täysin tai melko eri mieltä.
Suurin osa vastaajista (30 vastaajaa, 65 %) oli sitä mieltä, että eri vastuualueiden välistä, kunta-alan
valvontaa koskevaa yhteistyötä on tarpeen lisätä. Vastaajien mukaan yhteistyön tulisi olla erityisesti
yhtenäisten linjausten luomista ja valvontatoiminnan yhtenäistämistä. Samaa alaa valvoville tulisi olla
yhteiset palaverit vähintään vuosittain. Yhdessä tulisi keskustella valvonnan ongelmista, toimivallan
käytöstä ja hyvistä käytännöistä.
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Tarkastajia pyydettiin kuvaamaan, millä tavoin työsuojelutarkastuksia tulisi heidän mielestään kehittää,
jotta ne tukisivat työpaikan työturvallisuuden parantamista mahdollisimman hyvin. Kyselyn tulosten
perusteella tarkastuksiin toivottiin
1. suunnitelmallisuutta ja tehokkaampaa organisointia
2. kuntahankkeen alle useampia alahankkeita
3. tarkastusten kohdentamista sinne, missä niitä tarvitaan
4. tarkastustoiminnan valtakunnallista yhtenäisyyttä, esimerkiksi yhteisiä ohjeita ja käytäntöjä toimivallan käytöstä ja yhteistä valtakunnallista asialistaa
5. tarkastajalle mahdollisuutta vaikuttaa myös tehtyjen asioiden laatuun, ei vain määriin. Työhön
toivottiin enemmän aikaa ja resursseja, jotta olisi aikaa tehdä paremmin selvitystyötä, panostaa
tarkastuskertomuksiin ja tehdä useampia kohdekäyntejä. Työpaikkojen johdolta täytyisi edellyttää
enemmän osallistumista tarkastustoimintaan ja laajempaa tutustumista tarkastuskertomuksiin.
Työpaikkojen johdon ja työpaikan tarkastusten järjestäminen erikseen nähtiin jatkossakin hyvänä
ratkaisuna. Vastauksissa tuotiin eniten esille sitä, että seurantatarkastuksia olisi toteutettava ja
määräaikoja annettava. Tarkastajien mukaan kunta-alalla on totuttu siihen, ettei toimenpiteiden
toteutusta seurata.

8.3 Mahdolliset hyvät käytännöt
Tarkastajien näkökulma
Tarkastajilta kysyttiin kunta-alan hyvistä työturvallisuuskäytännöistä. Vastauksista kävi ilmi, että työturvallisuuden kannalta erityisen suurta etua on asiastaan innostuneesta, kiinnostuneesta ja osaavasta
päätoimisesta työsuojeluhenkilöstöstä, joka tunnetaan organisaatiossa ja jota on helppo lähestyä. Myös
asiansa osaavat esimiehet ovat tärkeitä työturvallisuuden kehittämisessä.
Lisäksi hyviä käytäntöjä ovat olleet
• lähiesimiesten säännölliset työsuojelukoulutukset
• sähköiset palvelut
• läheltä piti -tilanteiden ja työtapaturmien seuranta, koulujen turvallisuuskävelyt ja hyvin tehdyt hallintamallit esimerkiksi väkivaltatilanteiden varalle.
Joissakin kunnissa työsuojelutoimikunnalla on palautevelvollisuus tehdyistä toimenpiteistä.
Lisäksi joissakin kunnissa työsuojelutoimikunta tekee työpaikoilla omia sisäisiä työsuojelutarkastuksiaan, joiden havaintojen perusteella järjestetään koulutusta ja laaditaan ohjeistusta toiminnan kehittämiseksi. Hyvä keino on myös ottaa henkilöstö mukaan riskienarviointiin. Vaarojen arviointia voidaan tehdä
myös yhteistyössä työterveyshuollon kanssa työpaikkatarkastuksen yhteydessä, jolloin työterveyskin saa
tiedon asioista.
Valvonnan kohteiden näkökulma
Valvontakohdekyselyssä kysyttiin vastaajien kokemusperäisiä näkemyksiä heidän oman organisaationsa hyvistä käytännöistä. Kuten taulukosta 8 nähdään, useat käytännöistä ovat turvallisuusjohtamisen
“perusasioita” tai sellaisena pidettäviä. Taulukossa on esitetty kaikki havainnot, mutta turvallisuusjohtamisen kehittämisen näkökulmasta keskeisiä ovat:
• Työturvallisuusasiat kokousten asialistoilla linjajohdon kaikilla tasoilla
• Säännölliset katselmukset organisaation kaikilla tasoilla
• Tiimikohtaiset turvallisuuskeskustelut ja toimenpidesuunnitelmat
• Vuosittainen parannuskohteiden ja puutteiden sekä jo tehtyjen parannusten kirjaaminen
• Läheltä piti -kirjaamiset ts-toimikunnalle, vahinkoilmoitukset ja sähköiset ilmoituskanavat.
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Taulukko 8: Valvontakohdekyselyyn 2015 vastanneiden esimerkkejä hyvistä käytännöistä
Valvontakohdekyselyyn vastanneiden antamia esimerkkejä hyvistä työsuojelutoiminnan käytännöistään ( N=82)
Teema

Käytäntö

Turvallisuusjohtamiseen ja työsuojelun
organisointiin liittyvät
hyvät käytännöt

• Työsuojelupariverkosto koko organisaatiossa
• Linjajohdon kaikilla tasoilla työturvallisuusasiat ovat kokousten asialistoilla
• Jokaisen työntekijän on vuosittain kuitattava turvallisuuskansio luetuksi
• Reagointikeinot väkivallan uhkaan
• Säännölliset tulosaluetapaamiset työsuojeluorganisaation kanssa
• Yksikkötason turvallisuusyhdyshenkilöt (ei vain työsuojeluvaltuutetut), joiden tehtävänä
on auttaa jalkauttamaan turvallisuusajattelua ja käytäntöjä
• Työhyvinvointiparitoiminta ja kehittämissuunnitelmat
• Palautekeskustelut esimiesten kanssa tth:n ja tpk:n jälkeen
• Turvallisuus yhtenä teemana strategiasuunnittelussa
• Turvallisuuskävelyt työpaikoilla.

Turvallisuuden hallinnan ja johtamisen
ohjeistuskäytännöt

• Ohjeistus työturvallisuuden johtamisen perusvaatimuksista koko henkilöstölle SEKÄ
yhteistyökumppaneille
• Työssä jaksamisen ja työsuojelun ohjeistuksen integrointi.

Vaarojen arvioinnin
hyvät käytännöt

• Säännölliset katselmukset kaikilla organisaation tasoilla
• Riskienarvioinnin kehittäminen arkea palvelevammaksi niin, että oleellisimmat riskit ja
etenkin niihin kohdistuvien toimenpiteiden käsittely korostuisivat
• Tiimikohtaiset turvallisuuskeskustelut ja toimenpidesuunnitelmat
• Johdon työturvallisuuskierrokset ja riskien arviointi
• Työsuojelupäällikön työpaikkakatselmukset/arviointikäynnit kokonaisarviointia varten
• Auditointityöturvallisuuskierrokset ja turvallisuustuokiot
• Säännöllinen työolojen arviointi (vaarojen ja haittojen riskien arviointi)
• Vuosittainen parannuskohteiden ja puutteiden sekä myös jo tehtyjen parannusten
kirjaaminen
• Sähköinen riskienarvioinnin seuranta, joka myös helpottaa seuraamista, useimmiten
HaiPro.
• Läheltä piti -kirjaamiset ts-toimikunnalle, vahinkoilmoitukset
• Turvallisuussuunnitelmien luominen ja päivitykset
• Quesback-työkalun hyödyntäminen ja oma räätälöity kyselymalli
• Riskipitoisempien alueiden erityiskartoitukset
• Tiimikohtainen riskienarviointi kahdesti vuodessa.

Työsuojelun kannalta
erityisiin teemoihin liittyvät toimintamallit

• Henkilökuntaan kohdistuvan väkivallan ilmoittaminen ja käsittely työpaikoilla
• Sisäilmaongelmiin tarttumisen toimintamallit kuten esim. sisäilmatyöryhmät
• Konfliktinhallintataidot, työyhteisön hyvinvoinnin rakentaminen ja ylläpitäminen ja
restoratiivinen lähestymistapa
• Sosiaalityön kirjalliset turvalliset työtavat ja reagointimallit
• Epäasialliseen käytökseen puuttuminen yksikkötasolla
• Koulujen turvallisuus- ja terveellisyystyöryhmä.

Henkilöstön ja työsuojeluorganisaation osaamisen kehittämisen
toimintamallit

• Henkilöstön turvallisuus -ja työhyvinvointikoulutukset
• Turvallisuusjohtaminen osana esimiesvalmennusta
• Työsuojeluvaltuutettujen riskien arvioinnin erityiskoulutukset.
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8.4 Millaisia ovat ne valvontakohteet, jotka ovat vastanneet kyselyihin kriittisesti?
Työsuojeluvalvonnan vaikutuksiin kriittisesti suhtautuneet (= ei vaikutusta tai negatiivinen vaikutus)
vastaajat näyttäisivät eroavan muista vastaajista erityisesti kolmen tekijän osalta. Nämä tekijät ovat
oman organisaation heikompi fokus turvallisuusjohtamiseen, varautuneempi suhtautuminen työsuojeluun ylipäätään ja huonommat kokemukset tarkastuksista (esim. niiden tarvevastaavuus, päällekkäisyys ja vähäinen positiivinen palaute).
Työsuojeluvalvontaan kriittisesti suhtautuneista merkittävä osa oli sellaisia, joilla ei ollut aiempaa kosketuspintaa kuntahankkeeseen. 50 % kriittisistä vastaajista kertoi kuulleensa hankkeesta vasta arviointikyselyssä. Sen sijaan positiivisemman näkemyksen omanneista vain 37 % kertoi kuulleensa hankkeesta arviointikyselyn kautta. Lisäksi kriittisesti vastanneiden keskuudessa oman organisaation sisäinen
viestintä näyttäisi olevan heikompaa kuin muiden vastaajien keskuudessa. Oman organisaation sisäisen
viestinnän kautta hankkeesta oli kuullut vain 3 % (11 % muista), ja heistä ylipäätään 24 % etsii tietoa
työturvallisuusasioista organisaation omien viestintäkanavien kautta (45 % muista).
Kriittisemmät vastaajat arvioivat paitsi oman organisaationsa viestinnän tason myös turvallisuusjohtamisen hallinnan tason ylipäätään selvästi heikommaksi kuin muut vastaajat. Kriittisistä ainoastaan 24 %
arvioi oman työpaikkansa turvallisuusjohtamisen tason hyväksi. Lisäksi näistä vain 3 % on niitä, jotka
arvioivat tason erittäin hyväksi. Erittäin heikoksi oman työpaikkansa turvallisuusjohtamisen tason taas
koki 12 % vastaajista. Positiivisemman käsityksen omanneista vain marginaalinen 0,21 % piti tasoa
erittäin heikkona. Tämä ero näkyy myös siinä, miten vastaajat näkivät turvallisuusjohtamisen haasteita
liittyvän työpaikkaansa. Kriittisistä vastaajista useampi näki esimerkiksi kuntatalouden paineiden vaikeuttavan työsuojelutoimintaa (71 % kriittisistä vastaajista verrattuna 59 %:iin muista) ja organisaatiouudistusten vaikeuttavan työsuojelun vastuunjakoa (47 % kriittisistä vastaajista verrattuna 40 %:iin
muista).

Oman työpaikan turvallisuusjohtamisen hallinnan taso
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Kuvio 33: Valvonnan kohteiden suhtautuminen kriittisesti työsuojeluvalvonnan vaikutuksiin
verrattuna muihin vastaajiin.

On kuitenkin havaittavissa, että myös kriittisten vastaajien odotukset työsuojeluvalvonnasta eroavat
muista vastaajista. 41 % kriittisesti suhtautuneista kokee työpaikan oman toiminnan olevan keskeistä,
eikä työsuojeluvalvonnalla siten ole merkittävää vaikutusta. Muista vastaajista vain 28 % yhtyi tähän
näkökulmaan. Samoin työsuojeluvalvonnan merkitystä työpaikan oman toiminnan täydentäjänä piti
suurena vain hieman reilu puolet kriittisesti suhtautuneista, kun taas muista vastaajista näin koki 76 %.
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Kriittisemmät vastaajat suhtautuivat siten ylipäätään enemmän varauksin kunta-alan työsuojelun merkityksellisyyteen. Esimerkiksi kunta-alan työsuojeluvalvontaa politikoinnin välineenä pitäviä oli suhteessa
huomattavasti enemmän kriittisten vastaajien joukossa kuin myös niitä, joiden mielestä työsuojeluvaltuutettujen roolit eivät ole selvät.
Eräs kriittiset vastaajat erottava tekijä saattaa olla myös näkemys tarkastusten määrän sopivuudesta.
Kolmannes kriittisesti suhtautuneista koki, että tarkastuksia tulisi vähentää (vrt. 4 % muista vastaajista).
Lisäksi kaksi kolmasosaa oli sitä mieltä, että tarkastuksissa on selvää koordinoinnin tarvetta (vrt. 37 %
muista vastaajista). Jokseenkin yllättävää on kuitenkin se, että kriittisesti suhtautuneiden työpaikoilla
oli vuosien 2013 ja 2014 aikana toteutettu vähemmän työpaikkatason tarkastuksia kuin muiden vastaajien työpaikoilla. Sen sijaan kriittisesti suhtautuneiden arviot tarkastusten vastaavuudesta työpaikkojen haasteisiin olivat selvästi heikompia (ks. kuva 34). Astetta ikävämmät kokemukset työsuojelusta
näkyivät myös siinä, että kriittisten vastaajien joukossa positiivista palautetta saaneita oli jopa 23 %
vähemmän kuin muiden vastaajien joukossa.
Tarkastuskäynti vastasi työpaikan haasteisiin hyvin
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Kuvio 34: Valvonnan kohteiden näkemyksiä tarkastuskäynnin vastaavuudesta työpaikan haasteisiin.

8.5 Seurantatarkastusten/jälkivalvonnan merkitys
Tapaustutkimuksissa ja kyselyiden avovastauksissa on kiinnitetty erityistä huomiota seurantatarkastuksiin. Osalle valvonnan kohteista on selkeästi viestitty, milloin seurantatarkastukset tehdään. Tarkastuskertomusten analyysin perusteella tämä viestintä tapahtuu tarkastuskertomuksista vain joka viidennessä (noin 19 %), käytännössä usein myös tarkastuksen yhteydessä.
Kyselyjen avovastauksissa ja tapaustutkimuksen haastatteluissa seurantatarkastusta ja jälkivalvontaa
pidetään yleisesti ottaen tarpeellisena. Valvonnan kohteiden näkökulmasta on tärkeää, että valvonta
muodostaa ajatuksellisesti jonkinlaisen ”jatkumon” tai että valvonnan kohteilla on käsitys siitä, miten
”yhteistyö” työsuojeluviranomaisten kanssa jatkuu.
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Myös ne arvioinnissa kuullut valvonnan kohteet, joille on hankkeen aikana toteutettu erityistä kohdennettua jälkivalvontaa, kokevat seurantatarkastukset tärkeiksi. PSAVI-työsuojeluvastuualueen tekemässä
tarkastuksessa 13/17 jälkivalvonnan kohteista vastasi erilliseen kyselyyn jälkivalvonnan toteutuksesta
ja merkityksestä. Heidän mukaansa seurantatarkastus oli pääasiassa positiivinen kokemus (kaikki vastaajat jokseenkin tai täysin samaa mieltä kysyttyjen väittämien kanssa). Varsinaisessa tarkastuksessa
oli saatu sekä toimintaohjeita että kehotuksia, ja 65 % vastaajista oli sitä mieltä, että parempi viestintä
toimintaohjeiden valvonnasta olisi varmistanut niiden toteutuksen nykyistä tehokkaammin. Vastaajat
olivat kuitenkin toteuttaneet saamansa toimintaohjeet ennen seurantatarkastusta joko osittain (50 %)
tai täysin (50 %). Yhtä lukuun ottamatta kaikki vastaajat katsoivat myös, että seurantatarkastus oli tarpeellinen (joko jokseenkin tai täysin samaa mieltä).
Täydentävissä haastatteluissa Itä-Suomen työsuojelun vastuualueella nähtiin, että myös johtotason toinen tarkastus tai seurantatarkastus on hyödyllinen. Se muodostaa jatkumon ja varmistaa, että turvallisuusjohtamista viedään eteenpäin. Muutamissa tapaustutkimuksissa nostettiin esiin tällaisen tarkastuksen mahdollisuus toimia ”palautemekanismina”.

8.6 Arvioijan pohdintaa: Miten työsuojeluvalvontaa voisi kehittää?
Vaikka yleiskuva valvonnasta kunta-alalla on varsin positiivinen, aineistoissa esiintyy joitakin näkemyksiä valvonnan kehittämisestä. Tämä luku on synteesi seuraavista aineistoista:
• Kyselyssä esille tulleet esimerkit turvallisuusjohtamisen käytäntöjen valvonnan tai työpaikkatason
tarkastusten kielteisistä vaikutuksista
• Avovastaukset muissa kohdissa
• Tapaustutkimusten haastattelut
Eri vuosina jotkin kyselyihin vastanneista valvonnan kohteista ovat nostaneet esiin valvonnan kielteisiä
vaikutuksia tai nähneet, ettei valvonnalla ole ollut vaikutusta, mutta antaneet avovastauksissaan ymmärtää, että vaikutuksia olisi pitänyt olla. On huomattava, että tämä vastaajajoukko on varsin pieni eli
yhteensä noin muutama kymmenen vastaajaa eri vuosien kyselyissä (kysymyksestä riippuen 1–7 %
vastaajista). Kriittiset vastaajat eivät ole mikään selkeä ryhmä, vaan heitä on erikokoisista organisaatioista
ja eri asemista. Lisäksi heidän omissa arvioissaan oman turvallisuusjohtamisensa tasosta esiintyy merkittävää vaihtelua (hyvästä huonoon). Kyseessä ei siis ole vain sellaisia organisaatioita, jotka ovat itse arvioineet oman turvallisuusjohtamisen tasonsa hyväksi (vaikka näitäkin löytyy vastaajien joukosta muutamia).
Yhteinen suunnittelu, tai sen puute, tarkastusten ja valvonnan kohteiden välillä on joissain tilanteissa selittänyt vastaajan kielteistä näkemystä. Tällöin ei esimerkiksi ole ollut riittävän selkeää ennakkoviestintää ja tarkastus on kytkeytynyt löyhästi tarkastuksen kohteen omiin prosesseihin, ja vaikka tätä
tietoa on pyritty välittämään, sitä ei ole huomioitu tai tarkastusten jälkeen on jäänyt epäselväksi, missä
määrin seurantatarkastuksia tai jälkivalvontaa tullaan tekemään. Parhaissa tapauksissa taas johtamisjärjestelmän valvonta on suunniteltu hyvin yhdessä, ja siitä on ollut hyötyä oman turvallisuusjohtamisen
kehittämisessä. Joissain tilanteissa valvonnan kohde on joutunut ”odottamaan” tarkastuksia yli vuoden
ennakkoilmoituksen jälkeen.
Tarkastustilanteessa toteutettavan vuorovaikutuksen toimimattomuus on noussut joissain tilanteissa
esiin. Näihin liittyviä mainintoja ovat esimerkiksi tarkastajan sanelukäyttäytyminen, esimiestä syyllistävä
vuorovaikutus tilanteessa, joissa vastuut eivät ole kuuluneet esimiehille tai valvonnan kohteen tarkastajien jatkuva vaihtuminen.
Tarkastustilanteeseen liittyvä toinen kritiikin päälinja koskee perehtymistä ja organisaation dokumentaation hyödyntämistä. Suuremmissa organisaatioissa tämä voi tarkoittaa työpaikkatason tarkastusten
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parempaa yhteistä suunnittelua ja kohdentamista tai esimerkiksi työterveyshuollon raporttien parempaa
hyödyntämistä. Pienempien organisaatioiden kohdalla kritiikki viittaa enemmän siihen, ettei erilaisen
vaaditun dokumentaation tarkoitusta aina ymmärretä, mikä kertoo valvonnan tarpeesta.
Kolmanneksi tarkastuskertomusten laatuun ja esimerkiksi toimintaohjeiden sisältöön on saatettu suhtautua kriittisesti. Tällöin näkökulmana ovat olleet irrelevanteilta tuntuneet toimintaohjeet (esimerkiksi
ulkolämpötilojen mittausvaatimukset kuuman kesän jälkeen jne.) tai tarkastuskertomusten laadun ja
sisällön supistuminen tai heikentyminen vuosien varrella työsuojelun resurssipaineiden vuoksi.
Tarkastuksiin käytetty aika on tullut joillekin vastaajista yllätyksenä. Käytettyä aikaa ei sinänsä kyselyssä
mitattu, mutta joissakin tapaustutkimuksissa toimialajohdon tarkastuksiin käyttämä aika on ollut erittäin huomattava (n. 10 htp). Eri vuosien kyselyjen vastaajapalautteessa koetaan aikaa käytetyn liikaa
suhteessa tarkastuksesta saatuihin hyötyyn ja palautteeseen. Suurissa organisaatioissa ei kriittisten
vastaajien keskuudessa esiinny kovin seikkaperäisiä kehittämisehdotuksia ajankäytön osalta, vaan ongelma viittaa puhtaasti valvonnan ”relevanssiin” eli siihen, tarvitaanko valvontaa vai ei. Tämän lisäksi
tarkastuksia on saatettu toteuttaa peräkkäisinä päivinä, jolloin niiden kuormittavuus lisääntyy.
Pienempien organisaatioiden osalta tarkastusten rytmittäminen ei ole sujunut vastaajien näkökulmasta
täysin toimivalla tavalla. Osa näistä vastaajista oli myös saanut kehotuksen, mikä voi osittain selittää
kriittistä suhtautumista.
Oman toiminnan riittävyys nousee esiin yhtenä vähäistä vaikuttavuutta selittävänä näkökulmana. Tällöin vastaajat esimerkiksi eivät ole saaneet toimintaohjeita tai kehotuksia ja kokevat, että tarkastus vei
tässä mielessä liikaa aikaa (muutamia vastaajia), ja toiset taas näkevät koko tutkimuksen kysymyksenasettelun liian ”positiivisena” valvonnan suhteen ja näkevät, että ongelmat ratkaistaan oman organisaation turvallisuusjohtamisen prosesseilla.
Case Luumäki – Lähtötilanteen ollessa hyvä vaikutus ei aina ole suuri
Työsuojelun organisointi ja toimintaympäristö
Luumäen kunnassa työsuojelu on organisoitu työsuojelun yhteistoimintaelimen ympärille. Kunnassa on kolme
työsuojeluvaltuutettua, jotka toimivat ajankäyttösopimuksen mukaisesti. Työsuojelutoimintaan järjestetään aktiivisesti koulutusta, ja työsuojeluvaltuutettujen roolia on kehitetty systemaattisesti viimeksi kuluneiden viiden
vuoden aikana. Työsuojeluvaltuutetut laativat omasta toiminnastaan ”ajankäyttökertomukset”.
Työsuojelun näkökulmasta keskeisenä haasteena on kunnan taloudellinen tilanne, joka tarkoittanee tulevaisuudessa myös kunnan henkilöstömäärän vähenemistä. Työsuojelun näkökulmasta myös eri hallinnonalojen väliset
toimintakulttuurit ovat erilaisia. Tässä tapaustutkimuksessa tarkasteltiin tekniseen toimeen kuntahankkeessa
tehtyä valvontaa. Myös yhden ansioituneen työsuojeluvaltuutetun poisjäänti näkyy osaltaan pienen kunnan työsuojelutoiminnassa. Siinä missä ulkoistukset saattavat aiheuttaa haasteita muilla sektoreilla, kunnassa koetaan,
että teknisellä puolella ne ovat helpommin hallittavissa.
Työsuojelutarkastukset ja niiden vaikutus
Kuntahankkeessa toteutettiin turvallisuuden hallintajärjestelmän tarkastus sekä työpaikkatason tarkastuksia
vuonna 2014. Valvonnan apuvälineenä käytettiin Halmeri-työkalua, joka koettiin hyväksi. Tarkastustapahtumasta on tullut ennakkotieto, ja viestintä on ollut riittävää. Ennakkoviestintä on tärkeää siinä mielessä, että tiedot
pystytään keräämään kootusti. Tarkastustapahtuma on tuntunut yhteistyöltä.
Tarkastuksessa saatiin yksin työskentelyä koskevaa viranomaisohjausta. Aihealueeseen on pyritty paneutumaan
omaa toimintaa kehittämällä. Edellä mainittujen teemojen lisäksi tarkastuksilla ei ole ollut muita suoria vaikutuksia. Tarkastusten yhteydessä muodostunut tietoisuus työturvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden moninaisuudesta jää hautumaan välillisesti. Tällä voi ajatella olevan vaikutusta ko. työsuojeluorganisaation tietoisuuden
tasoon turvallisuusjohtamiseen liittyvissä kysymyksissä.
Työsuojeluvalvonnan vaikutus näyttäytyy tämän tapausesimerkin mukaan suhteellisen vähäisenä tilanteessa,
jossa lähtötaso on ollut kohtuullisen hyvä
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9. Arvioinnin toteutustapa ja
aineistojen kuvaus
Arviointi pohjautuu useisiin eri lähteisiin.

9.1 Tarkastajakyselyt
Kuntahankkeen tarkastajille toteutettiin kaksi kyselyä. Ensimmäinen kysely toteutettiin vuoden 2013
lopussa (marras-joulukuussa) ja toinen vuoden 2014 taitteessa (marras-joulukuussa). Vastausprosentit
olivat vuonna 2013 64 % ja vuonna 2014 77 %.
Vuoden 2013 kyselyyn vastasi 47 kunta-alalla toimivaa työsuojelutarkastajaa. Heistä neljännes oli ItäSuomesta (12 vastaajaa) ja toinen neljännes Länsi- ja Sisä-Suomesta (12 vastaajaa). Kahdeksan vastaajaa oli Etelä-Suomesta, seitsemän vastaajaa Lounais-Suomesta ja seitsemän vastaajaa Pohjois-Suomesta. Yksi vastaaja ei ollut merkinnyt aluehallintoviraston työsuojelun vastuualuettaan. Kaikki vastaajat
(n=46) olivat toimineet tarkastajana vähintään vuoden. Kymmenen vastaajaa (22 %) oli ollut tarkastajan tehtävissä 1–3 vuotta, seitsemän tarkastajaa (15 %) 4–6 vuotta ja 28 vastaajaa (62 %) yli kuusi
vuotta. Vastanneista (n=46) 44 (96 %) teki työsuojeluvalvontaa kunta-alalla ja muilla aloilla. Kolme oli
tehnyt kunta-alan työsuojeluvalvontaa alle vuoden, 13 vastaajaa 1–3 vuotta, 13 vastaajaa 4–6 vuotta ja
17 vastaajaa (37 %) yli 6 vuotta.
Vuoden 2014 kyselyyn vastasi 54 tarkastajaa. Tarkastajista 24 oli sellaisia, joilla oli työkokemusta yli 10
vuotta. Puolestaan 28 tarkastajalla työkokemusta oli 1–10 vuotta. Tässä raportissa on vertailtu vastauksia näiden vastaajaryhmien välillä ja katsottu, vaikuttaako työkokemus vastauksiin. Tässä on käsitelty
vain sellaisten kysymysten vastauksia, joissa vastaajaryhmillä oli eroja. Muutaman kysymyksen osalta
vastauksia on käsitelty myös tarkemmin työkokemusvuosia tarkastelemalla. Tällöin vastaajat ovat jakautuneet niin, että 1–3 vuotta ja 4–6 vuotta tarkastajan työtä tehneitä vastaajia oli kumpiakin 10 ja 7–10
vuotta tarkastajan työtä tehneitä kahdeksan

9.2 Valvontakohdekyselyt
Valvonnan kohteille toteutettiin kaksi kyselyä, joiden profiilit olivat hieman erilaiset. Ensimmäinen vuonna 2013 tehty kysely (ks. liite 2) keskittyi syvällisemmin valvonnan vaikutuksiin, erityisesti johtamiseen
ja esimiestyöskentelyyn. Toinen vuonna 2015 toteutettu kysely kohdistui puolestaan laajemmin kuntaalan työsuojelupäälliköihin, työsuojeluvaltuutettuihin ja valvonnan kohteena vuonna 2014 olleisiin kuntayksiköiden esimiehiin. Esimiesten yhteystiedot kerättiin käsin vastuualueiden toimesta. Kyselyä oli
myös mahdollista välittää eteenpäin. Tämän vuoksi täydellistä katoanalyysiä ei voida tehdä.
Molemmat kyselyt toteutettiin käyttäen sähköistä kyselytyökalua, jossa kyselyn vastaajalla on aiemmin
ollut mahdollisuus valita vaihtoehto, jonka mukaan ohjelmistotarjoajan kyselyalustalta ei oteta kyselyjä
vastaan. Tämän vuoksi virhemarginaali on laskettu oheen karkean tason arviointina.
Lisäksi kyselyssä ei pyydetty tunnistamaan yhtä ”työpaikkaa” tai ”työnantajaa”. Tällöin esimerkiksi
sellaiset työpaikat, joissa on useita työsuojeluvaltuutettuja, eivät erotu aineistossa yksittäisinä työpaikkoina/valvonnan kohteina. Lähestymistapa valittiin sen vuoksi, että tarkoituksena on ollut kerätä
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mahdollisimman laajasti näkemyksiä siitä, millaisia vaikutuksia kunta-alan valvonta on ylipäätään saanut aikaan. Yksittäisiä organisaatioita tarkastellaan tapaustutkimuksissa.
Vuoden 2013 kyselyyn keskimääräinen vastausprosentti oli 40 % ja vuoden 2015 kyselyssä noin 30 %.
Tarkemmat vastaajakohtaiset prosentit on esitetty seuraavissa taulukoissa.
Taulukko 9: Vuoden 2013 valvontakohdekyselyn vastaajat
Viiteryhmä

Täydet vastaukset

Vastausprosentti
(Luottamustaso 95 %)

Valvonnan kohteena olleiden organisaatioiden toimialajohto ja valvonnan
kohteena olleiden yksiköiden esimiehet

Toimialajohto: 89
Esimiehet: 115

44 %
Ei voida laskea, arviolta n. 4,9 %

Työsuojelupäälliköt (kaikki)

279

53 %
Kysymyksestä riippuen noin +/- 3,9 %

Työsuojeluvaltuutetut (kaikki)

309 + 6 varavaltuutettua

24 %
Kysymyksestä riippuen noin +/- 4.,9 %

13 ei ilmoittanut

Taulukko 10: Vuoden 2015 valvontakohdekyselyn vastaajat
Viiteryhmä

Täydet vastaukset

Vastausprosentti
(Luottamustaso 95 %)

Valvonnan kohteena olleiden organisaatioiden toimialajohto ja valvonnan kohteena olleiden yksiköiden esimiehet

Ylin johto: 34
Toimialajohto: 26
Muu johtotehtävä: 42
Yht.: 102

35 %
Kysymyksestä riippuen noin 5 %

Työsuojelupäälliköt (kaikki)

146

24 %
Kysymyksestä riippuen noin 5 %
(Huom. kaikki tavoitellut sähköpostiosoitteet eivät välttämättä toimivia)

Työsuojeluvaltuutetut (kaikki)

273

24 %
(Huom. kaikki tavoitellut sähköpostiosoitteet eivät välttämättä toimivia)

Muu asiantuntijatehtävä: 3 kpl
2 ei ilmoittanut (muutoin täysistä vastauksista)

Vuoden 2013 kyselyyn vastanneista 76 % edusti kuntia ja 24 % kuntayhtymiä. Vuoden 2015 kyselyssä
kuntayhtymää edustavien määrä kasvoi puolestaan 3 %:lla ja kuntien siten laski samaisella määrällä.
Koska kyselyyn on ollut mahdollista saada useampia vastauksia yhdestä kunnasta, ei ole täysin mahdollista arvioida kyselyn kattavuutta. Työsuojelupäälliköiden organisaatiojakaumaa voidaan kuitenkin
käyttää jokseenkin osuvana arviona kyselyn kattavuudesta. Työsuojelupäälliköistä 69 % edusti kuntia ja
31 % kuntayhtymiä (2015). Vuonna 2015 Suomessa oli yhteensä 450 kuntaa ja kuntayhtymää. Näistä
71 % oli kuntia ja 29 % kuntayhtymiä.
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Kuvio 35: Valvontakohdekyselyn vastaajien organisaatiotyyppi.

Kyselyyn vastanneiden alueittainen jakauma oli kohtalaisen samankaltainen vuosien 2013 ja 2015
kyselyissä. Prosentuaalisesti suurin osa vastaajista tulee Etelä-Suomesta sekä Länsi- ja Sisä-Suomesta
(vuonna 2013 yht. 55 % ja vuonna 2015 yht. 53 %). Tämä painottuma on luonnollinen, kun huomioidaan asukasluvun jakautuminen alueittain.

Aluehallintoviranomaisen alue
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70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
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29 %
14 %
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15%
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15%

Länsi- ja Sisä-Suomi

17%
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Itä-Suomi

26 %

30%

2013
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Etelä-Suomi

Kuvio 36: Valvontakohdekyselyn alueellinen jakauma.

Vastaajien organisaation luonnetta ja työkokemusta koskevat tiedot on koottu yhteen taulukossa 11.
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Taulukko 11: Valvontakohdekyselyn vastaajien taustatietoja

Toimiala
• Julkinen hallinto (johto)
• Koulutus
• Terveyspalvelut
• Sosiaalihuolto
• Tekninen toimi

2013

2015

261 kpl (36 %)
262 kpl (36 %)
198 kpl (27 %)
255 kpl (35 %)
80 kpl (11 %)

151 kpl (28 %)
133 kpl (25 %)
115 kpl (21 %)
49 kpl (9 %)
91 kpl (17 %)

4%
47 % (1–6 vuotta)
49 % (yli 6 vuotta)

5%
46 %
21 %
18 %
10 %

4%
5%
8%
15 %
17 %
19 %
32 %

4%
10 %
7%
15 %
18 %
13 %
35 %

(Huom! Vuonna 2013 useamman toimialan valitseminen
mahdollista – prosenttiluvut eivät ole vertailukelpoisia)
Työkokemus nykyisissä tehtävissä
• Alle vuoden
• 1–5 vuotta
• 6–10 vuotta
• 11–20 vuotta
• Yli 20 vuotta
Organisaation henkilöstömäärä
• 1–19
• 20–49
• 50–99
• 100–249
• 250–499
• 500–999
• 1 000 tai enemmän

Organisaatioiden henkilöstömäärän jakauma on hyvin tasainen vuosien 2013 ja 2015 kyselyjen välillä.
Pidettäessä jälleen työsuojelupäälliköiden vastausjakaumaa karkeana arviona kyselyn kattavuudesta
huomataan kuitenkin, että suurten organisaatioiden kokemukset ovat mahdollisesti korostuneet molempien vuosien kyselyissä enemmän kuin mikä niiden osuus on Suomen kuntatyönantajista keskimäärin. Vuonna 2013 kyselyyn vastanneista työsuojelupäälliköistä 12 % edusti 1–99 henkilön organisaatiota, ja vuonna 2015 vastaava luku oli 10 %. Suomen keskiarvo on 20 %. Samaten vuonna 2013
vastaajista 35 % edusti yli 1 000 henkilön organisaatioita, kun vuonna 2015 vastaava arvo oli jopa
41 %. Suomen keskiarvo on 21 %.

9.3 Tapaustutkimukset
Arvioinnissa toteutettiin 10 tapaustutkimusta eri alueilla. Tapaustutkimukset toteutettiin joko kasvotusten (5 tapaustutkimusta) tai puhelimitse (5 tapaustutkimusta). Tapaustutkimukset pohjautuivat kyseisen kunnan työsuojeluorganisaation ymmärtämiseen, työturvallisuuteen liittyvien keskeisten suunnitelmien ja dokumenttien analyysiin ja yleisemmin työsuojelupäällikön, henkilöstön edustajan ja joissakin
tapauksissa tiettyjen yksiköiden esimiesten ja henkilöstön edustajien haastatteluun. Tapaustutkimuksissa luvattiin tapaustutkimuksen kohteena olleille organisaatioille haastateltujen henkilöiden anonymiteetti. Tämän vuoksi henkilöiden nimiä ei ole esitetty. Kokonaishaastattelumäärä tapaustutkimuksissa
oli 33 henkilöä, joista osa osallistui yksilö- ja osa ryhmähaastatteluihin. Haastateltujen joukossa oli
työsuojelupäälliköitä (kustakin tapaustutkimuskohteesta), johtotason henkilöitä ja henkilöstön edustajia.
Analyysityöpaja toteutettiin kuntahankkeen hankeryhmän kanssa 21.8.2014. Työpajassa käytiin läpi
väliraportin tuloksia ja muodostettiin tulkintaa tutkimuksen tuloksista.
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9.4 Muu dokumenttiaineisto ja mini-interventiot
Dokumenttiaineiston analyysissä hyödynnettiin kuntahankkeen hankesuunnitelmaa, tarkastusten tarkastuslistoja, viestinnän suunnitelmia, valvonnan tietojärjestelmän tilastoja ja tarkastuskertomuksia.
Tarkastuskertomuksia analysoitiin poikkileikkauksena vuoden 2013 lopulta (110 kertomusta) sekä satunnaisnäytteenä vuoden 2014 tarkastuskertomuksista, joista 50 oli johdon tarkastuskertomuksia ja
150 työpaikkakertomuksia. Tarkastuskertomuksia analysoitiin näin kaikkiaan 310 kappaletta.
Arviointitutkimuksessa toteutettiin Itä-Suomessa haastatteluja/sähköpostikysely, jossa verrattiin kolmen
johdon tarkastuksen läpikäyneen organisaation kokemuksia yleisiin kokemuksiin valvonnasta.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toteutti kotihoitotyöpaikkojen valvontaa
sekä kunnallisiin (osana kuntahanketta) että yksityisiin valvontakohteisiin toimialueellaan vuonna 2012.
Annetut kehotukset kuhunkin kohteeseen valvottiin annetun määräajan puitteissa; vuonna 2014 PSAVI
toteutti otantaperiaatteella seurantatarkastukset valittuihin kohteisiin. Tämän tarkoituksena oli osaltaan
selvittää, miten kuntatyönantajat olivat lähteneet kehittämään työsuojeluasioita myös annettujen toimintaohjeiden osalta. Osana tätä toteutettiin pienimuotoinen sähköinen kysely 17 seurannan kohteena
olleeseen organisaatioon.
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