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Tässä diplomityössä selvitettiin Saarioinen Oy:n työturvallisuusjohtamisen nykytilanne sekä 
annetaan kehittämisehdotuksia, joiden avulla yrityksen työturvallisuusjohtamista voidaan tulevai-
suudessa kehittää. Nykytila selvitettiin haastattelemalla Saarioisten organisaation eri tasoille kuu-
luvia henkilöitä niin johtoryhmän jäseniä kuin tuotannon työntekijöitä. Haastattelujen tarkoitus oli 
selvittää Saarioisten työturvallisuusjohtamisen tämänhetkinen tilanne ja kartoittaa, millä tasolla 
haastateltavat kokivat työturvallisuusjohtamisen olevan. Työssä annetut kehittämisehdotukset 
perustuvat, Saarioisten haastattelujen lisäksi, aiheesta tehtyyn kirjallisuustutkimukseen sekä vii-
den työturvallisuustyössä hyvin ansioituneen yrityksen antamiin tietoihin heidän työturvallisuus-
johtamisensa toimintatavoista ja käytänteistä.  

Kirjallisuudesta selvitettiin, mitä hyvä työturvallisuusjohtaminen pitää sisällään. Kirjallisuu-
desta nousi esiin turvallisuuskulttuuri ja sen merkitys yrityksen toimintaan. Turvallisuuskulttuuri 
kertoo yrityksen tavasta toimia turvallisuusasioissa ja se muodostuu yrityksen arvoista, asen-
teista, uskomuksista ja näkyvästä turvallisuustoiminnasta. Työturvallisuusjohtamisen kehittämi-
sen näkökulmasta korostuivat johdon ja työntekijöiden sitoutuminen työturvallisuuteen, organi-
saatiossa määritetyt työturvallisuusroolit ja -vastuut, erilaiset tukitoiminnot, asetetut tavoitteet ja 
suorituskyvyn arviointi. Aiempien tutkimusten mukaan yrityksessä voi olla toimiva työturvallisuus-
johtamisjärjestelmä ilman järjestelmän sertifiointia. Saarioisille ja muihin yrityksiin tehdyt haastat-
telut perustuvat näihin kirjallisuudesta esille nousseisiin osa-alueisiin. 

Tutkimusosuudessa haastateltiin Saarioinen Oy:n henkilökunnan lisäksi myös muiden työtur-
vallisuustyössä hyvin ansioituneiden yritysten työturvallisuusasiantuntijoita sekä paneuduttiin hei-
dän koostamiin esityksiin aiheesta. Nämä benchmark -yritykset olivat Arla Oy, Fazer Leipomot 
Suomi Oy, Oy Gustav Paulig Ab, Lindström Oy ja Caverion Suomi Oy. Yritysten asiantuntijat 
korostivat toimialasta riippumatta samoja asioita kuin mitä kirjallisuudesta oli noussut esille. Pää-
teemoja olivat johdon sitoutuminen, turvallisuusasioiden korostaminen, mittareiden säännöllinen 
seuranta, turvallisuushavainnot sekä esimiehille suunnatut turvallisuuskoulutukset. 

Saarioisten haastattelujen tuloksista nostettiin esille toistakymmentä suositeltua kehittämiseh-
dotusta. Isoimpina kehittämiskohteina nousivat esille johdon sitoutuminen, sillä johto luo yrityksen 
työturvallisuuden kivijalan. Johdon sitoutuminen ja tuki on hyvä tehdä näkyväksi koko organisaa-
tiolle. Toisena nostona on selkeiden työturvallisuustavoitteiden ja tavoitteellisten mittarien mää-
rittäminen ja niiden säännöllinen seuranta. Lisäksi olisi hyvä miettiä yrityksen työturvallisuusroolit, 
tietävätkö kaikki esimiehet heidän työturvallisuusroolinsa/-vastuunsa ja olisiko konserniin tarpeen 
resursoida työturvallisuusasiantuntija, jolla on aikaa kehittää turvallisuusasioita konsernitasolla. 

Kirjallisuustutkimuksen ja muiden yritysten työturvallisuuskäytäntöjen perusteella löydettiin hy-
viä näkökulmia, käytännön oppeja ja konkreettisia kehitysehdotuksia, joita Saarioisten työturval-
lisuusjohtamisen kehittämisessä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää ja haastattelujen perus-
teella esille tulleet haasteet saadaan ratkaistua. Tämä työ antaa erityisesti Saarioisille, mutta 
myös muille yrityksille, jotka haluavat panostaa työturvallisuusjohtamiseensa, hyvät lähtökohdat 
lähteä edistämään yrityksen työturvallisuusjohtamista erinomaiselle tasolle ja ottaa työturvalli-
suus tiiviimmäksi osaksi nykyistä johtamisjärjestelmää.  
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kehittäminen 
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ABSTRACT 

Katja Pänkäläinen: Development of the Occupational Safety Management in Saarioinen Oy 
Master's Thesis 
Tampere University 
Master's Degree Programme in Environmental and Energy Engineering 
November 2020 
 

The purpose of this Master’s Thesis was to analyze the current state of occupational safety 
management in Saarioinen Oy and to research how to develop the occupational safety manage-
ment in the future. Current state research was conducted by interviewing different roles in the 
organization including employees from top management to production workers. Development of 
safety management was researched based on literature review, interviews and by gathering in-
formation about the best safety management practices from five Finnish companies that had a 
good reputation in safety management.  

Literature review pointed out that organizational culture has a significant role in safety man-
agement, and it is important to have and create a positive safety culture. Safety culture is com-
posed of company values, attitudes, safety management and day-to-day safety practices. Man-
agement commitment, roles and responsibilities, performance management and support func-
tions were highlighted to be critical focus areas for the safety management. A safety management 
system is a necessity, but it can be effective also without a certification. 

Empirical analysis was done based on these four focus areas identified in the literature review. 
There were over ten development proposals identified as a result from interviews. Management 
commitment and performance management were highlighted also based on interviews results. 
Roles and responsibilities are also an area where development could be done by clarifying current 
roles and responsibilities. Group level role for safety management development specialist could 
also be considered.  

Information about the best practices in safety management development was compiled from 
five benchmark companies including Arla Oy, Fazer Leipomot Suomi Oy, Oy Gustav Paulig Ab, 
Lindström Oy and Caverion Suomi Oy. Findings between companies were similar and they also 
followed literature review findings as same focus areas were highlighted in both cases. 

This research provides good point of views, ideas and practical development proposals based 
on literature review and empirical research for the development of safety management in Saario-
inen Oy. Results of this work can be adopted by other companies that are developing their safety 
management practices. 
 

Keywords: Occupational safety management, occupational safety, safety culture, ISO 
45 001, development 
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LYHENTEET JA MERKINNÄT 

FSSC 22 000 ISO 22000 -standardiin perustuva elintarviketurvallisuusstandardi, 
joka on Global Food Safety Initiativen (GFSI) hyväksymä  

 
ISO 9 001  ISO -standardeihin perustuva laadunhallintajärjestelmä 
 
ISO 14 001  ISO -standardeihin perustuva ympäristöjärjestelmä 
 
ISO 45 001 ISO -stardardeihin perustuva työterveys- ja työturvallisuusjärjest-

elmä, joka korvaa maaliskuussa 2021 OHSAS 18 001 -standardin 
 
KPI Suorituskykyä mittaava tunnusluku (Key Performance Indicator) 
 
LTAF Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus 
 
LTIF/LTI Yli yhden päivän poissaoloon johtaiden tapaturmien taajuus 
 
OHSAS 18 001 Kansainvälinen standardi työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmien 

sertifiointiin, jonka voimassaolo loppuu maaliskuussa 2021 
 
PDCA Demingin jatkuvan kehittämisen malli eli Plan/suunnittele-Do/to-

teuta-Check/tarkista- Act/toimi 
 
Santra   Saarioisten Intranet 
 
SaTu   Saarioisten sähköinen turvallisuusjärjestelmä 
 
Tapaturmataajuus Työpaikalla tapahtuneiden tapaturmien lukumäärä suhteessa 

tehtyihin työtunteihin. Suhde lasketaan miljoonaa työtuntia kohden. 
 
TT   Työturvallisuus 
 
TTT   Työterveys ja -turvallisuus 
 
Vakava tapaturma Tapaturma, josta aiheutuu yli 30 päivän sairauspoissaolo
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1. JOHDANTO 

Yritykset tavoittelevat tapaturmattomuutta ja hyvää työturvallisuustasoa, mutta näitä ta-

voitteita ei saavuteta ilman johdonmukaista ja hyvää työturvallisuusjohtamista, johon 

koko organisaation on sitouduttava (Tappura et al. 2010). Työturvallisuusjohtamisen ta-

voitteena on suojella ihmisiä, ympäristöä ja omaisuutta sekä parantaa yrityksen toimin-

taa turvallisuuden näkökulmasta. Työturvallisuusjohtaminen noudattaa samoja pääpiir-

teitä kuin mikä tahansa muukin johtaminen, joten jos yrityksen johtamiskulttuuri on kun-

nossa voi turvallisuuskulttuurin yhdistää siihen. Työturvallisuusjohtamista ei tarvitse yri-

tyksessä tarkastella erillisenä johtamistapana, mutta siinä on hyvä korostaa tiettyjä asi-

oita työturvallisuuden näkökulmasta, kun yrityksen tavoitteena on saavuttaa korkea työ-

turvallisuustaso. (Tappura et al. 2015)  

Yrityksellä on oltava systemaattinen johtamisjärjestelmä työturvallisuuden ylläpitä-

miseksi ja kehittämiseksi (Hämäläinen ja Anttila 2008). Hyvän ja toimivan työturvallisuus-

johtamisjärjestelmän luominen ei tapahdu hetkessä vaan se vaatii vuosien sitkeää työtä 

(Hämäläinen ja Anttila 2008; Levä 2003). Toimivasta työturvallisuusjohtamisjärjestel-

mästä ja työturvallisuuteen sekä työoloihin panostamisella voidaan nähdä syntyvän mo-

nia hyötyjä yrityksen liiketoiminnalle. Työturvallisuuteen ja työoloihin panostaminen lisää 

työntekijöiden motivaatiota ja työssä viihtyvyyttä. Se myös parantaa yrityksen julkisuus-

kuvaa sekä tuottaa taloudellisia hyötyjä. (Laitinen et al. 2013; Tappura et al. 2010)  

Saarioinen Oy:ssa on tehty paljon toimenpiteitä työturvallisuuden parantamiseksi ja ta-

paturmataajuutta on jo nyt saatu laskemaan. Saarioinen haluaa kuitenkin parantaa työ-

turvallisuustoimintaansa entisestään ja työturvallisuuden taso halutaan nostaa jo lähi-

vuosina erinomaiselle tasolle, niin että voidaan olla varmoja, että jokainen työntekijä voi 

tulla terveenä töihin ja lähteä päivän päätteeksi terveenä takaisin kotiin. On nähty, että 

työturvallisuusjohtaminen on otettava entistä tiiviimmin osaksi yrityksen johtamisjärjes-

telmää. Tämän työn tarkoitus on tuottaa Saarioisille tietoa kehittämistoimenpiteistä, joi-

den avulla on mahdollista saavuttaa erinomainen työturvallisuusjohtamisen taso. 

Kotimaisessa elintarviketeollisuudessa sertifioidut turvallisuusjohtamisjärjestelmät pai-

nottuvat enemmän tuoteturvallisuuteen kuin työturvallisuuteen. (Arla 2020b; Atria 2020; 

Fazer 2020; HK Scan 2020; Oy Gustav Paulig Ab 2019; Saarioinen 2020e; Snellman 

2020) Aiemmassa tutkimuksessa on myös havaittu, että elintarviketeollisuuden yritykset 

ovat panostaneet toiminnassaan enemmän laatuun ja tuoteturvallisuuteen kuin muihin 
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järjestelmiin (Massoud et al. 2010). Sertifioinnin avulla voidaan parantaa yrityksen julki-

suuskuvaa ja mahdollisesti parantaa järjestelmän toimintaa, mutta aiempien tutkimuk-

sien mukaan sertifioitu TTT-johtamisjärjestelmä ei aina kuitenkaan ole tae hyvästä työ-

turvallisuudesta. Tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että yrityksellä on oltava jonkinlainen toi-

miva työturvallisuusjärjestelmä, mutta on hyvä tiedostaa, että järjestelmä voi olla toimiva 

myös ilman sen sertifiointia. (Baird 2005; Granerud ja Rocha 2011; Hämäläinen ja Anttila 

2008) 

Tässä tutkimuksessa selvitetään Saarioinen Oy:n työturvallisuusjohtamisen nykytilanne 

sekä määritetään kehittämisehdotuksia, joiden avulla työturvallisuusjohtamista voidaan 

yrityksessä entisestään parantaa. Diplomityössä vastataan neljään tutkimuskysymyk-

seen: 

▪ Mistä hyvä työturvallisuusjohtaminen muodostuu? 

▪ Mikä on Saarioisten työturvallisuusjohtamisen nykytila? 

▪ Kuinka muut yritykset ovat panostaneet työturvallisuuteen ja työturvallisuusjoh-

tamiseen? 

▪ Kuinka Saarioisten työturvallisuusjohtamista voitaisiin parantaa? 

Työ alkaa kirjallisuustutkimuksella, jossa selvitetään, mistä hyvä työturvallisuusjohtami-

nen muodostuu. Saarioisten nykytila selvitetään haastattelemalla Saarioisten organisaa-

tion eri tasoille kuuluvia henkilöitä niin johtoryhmän jäseniä kuin tuotannon työntekijöitä. 

Tarkoituksena on selvittää Saarioisten työturvallisuusjohtamisen nykytila ja kartoittaa, 

millä tasolla haastateltavat kokevat työturvallisuusjohtamisen olevan - mitkä asiat ovat jo 

nyt hyvin ja missä olisi parannettavaa. Kehittämisehdotusten määrittämiseksi selvitetään 

viiden työturvallisuustyössä hyvin ansioituneen yrityksen työturvallisuusjohtamisen hyviä 

käytäntöjä. Edellä mainittujen tutkimuskysymyksien avulla muodostetaan kuva Saariois-

ten työturvallisuusjohtamisen nykytilasta ja määritetään kehittämisehdotukset, joiden 

avulla Saarioisten työturvallisuusjohtamista voidaan entisestään kehittää. 

Työssä tullaan huomioimaan Saarioinen Oy:n koko Suomen liiketoiminta, sillä työturval-

lisuuskulttuurista halutaan yhtenäinen. Viron tehdas jätetään sivuun tästä työstä, mutta 

jatkossa on mahdollisuus käyttöönottaa samat johtamistavat myös siellä. Työstä on ra-

jattu pois riskinarvioinnit, koska se on itsessään hyvin iso kokonaisuus ja on työturvalli-

suuslainsäädännöstä tuleva vaatimus, joten sen oletetaan olevan Saarioisilla kunnossa. 

Lisäksi tässä työssä keskitytään vain työturvallisuuteen ja työterveys sekä henkinen hy-

vinvointi on rajattu pois. Tässä työssä termit turvallisuusjohtaminen ja työturvallisuusjoh-

taminen tarkoittavat samaa. Samoin turvallisuudesta puhuttaessa tarkoitetaan aina työ-

turvallisuutta. 
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2. TEOREETTINEN TAUSTA 

2.1 Turvallisuuskulttuuri ja sen kehittäminen 

Jokaisella yrityksellä on oma turvallisuuskulttuuri ja se kertoo, kuinka organisaatio suh-

tautuu turvallisuusasioihin. Kulttuuri näkyy kaikkialla yrityksessä tapana toimia. Väärän-

laisen turvallisuuskulttuurin seuraukset voivat näkyä tapaturmina johtuen kiireestä tai 

puutteellisista työvälineistä. (Hämäläinen ja Anttila 2008; Reiman et al. 2008) Seuraa-

vissa kappaleissa kerrotaan tarkemmin turvallisuuskulttuurista ja miten sitä on mahdol-

lista kehittää ja mitata. 

2.1.1 Turvallisuuskulttuuri  

Turvallisuuskulttuuri on opittu tapa toimia ja sitä voidaan tarvittaessa muuttaa. On kui-

tenkin muistettava, että kulttuurin muutos ei tapahdu hetkessä vaan vaatii aikaa, jotta 

uudet toimintamallit otetaan osaksi jokapäiväistä toimintaa. Tässä tärkeänä on johdon 

näyttämä esimerkki. Organisaatiokulttuuri ohjaa turvallisuuskulttuuria. Turvallisuuskult-

tuuri taas vaikuttaa työntekijöiden turvallisuustietoon, motivaatioon ja lisäksi sillä voi olla 

vaikutusta myös heidän turvallisuuskäyttäytymiseensä. (Hämäläinen ja Anttila 2008; Rei-

man et al. 2008) 

Kulttuuria määritellessä se voidaan ymmärtää olevan lähes sama asia kuin elämäntapa. 

Siihen kuuluu esimerkiksi kaikki ihmisten oppimat ja heidän arvostamansa asiat. Sama 

kulttuuri jaetaan henkilöiden kanssa, jotka elävät samassa sosiaalisessa ympäristössä, 

kuten työpaikalla, ja juuri sieltä kulttuuri on opittu. (Peda.net 2018) Turvallisuuskulttuurilla 

tarkoitetaan yrityksen tapaa toimia turvallisuusasioissa. Turvallisuuskulttuurista puhutta-

essa voidaan käyttää myös termiä turvallisuusilmapiiri (Hopkins 2006; Kines et al. 2011). 

Turvallisuuskulttuuri muodostuu yrityksen arvoista, asenteista, uskomuksista ja näky-

västä turvallisuustoiminnasta, jolla turvallisuutta ylläpidetään ja kehitetään. (Hämäläinen 

ja Anttila 2008) 

Hämäläisen ja Anttilan (2008) tutkimuksen mukaan hyvä turvallisuuskulttuuri sisältää tur-

vallisuuspolitiikan ja -tavoitteet. Politiikan pohjalta yritykseen on laadittu toimintasuunni-

telma. Hyvän turvallisuuskulttuurin piirteitä ovat myös, että ylin johto on sitoutunut turval-

lisuustoimintaan ja vastuut on viestitty yrityksessä selvästi, niin että ne ovat organisaa-

tiossa kaikille selvät. Työntekijät on perehdytetty työhönsä hyvin niin, että he tietävät 

yrityksen turvallisuuspolitiikan ja työnsä kannalta tärkeät turvallisuusasiat. Yksinkertaisia 

yrityksen hyvästä turvallisuuskulttuurista kertovia käytännönasioita ovat muun muassa 
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johdon tekemät turvallisuuskierrokset tuotannossa, työntekijöiden henkilösuojainten 

käyttö sekä siisteys ja järjestys. (Hämäläinen ja Anttila 2008) 

Reiman et al. (2008) toteaa, että hyvässä turvallisuuskulttuurissa on tärkeää turvallisuu-

desta välittäminen, toimintaan liittyvien vaarojen ymmärtäminen ja ennakointi sekä tur-

vallisuuden ymmärtäminen kokonaisuudessaan. Turvallisuuden kehittäminen on myös 

suuressa roolissa ja siitä tulee ottaa vastuuta ja siihen pitää pystyä vaikuttamaan. Ei pidä 

kuitenkaan unohtaa taustalla olevaa perustyötä ja työn kohdetta, jota tulee ymmärtää ja 

hallita, jotta voidaan saavuttaa hyvä turvallisuuskulttuuri. (Reiman et al. 2008) 

Useissa tutkimuksissa on korostettu työturvallisuuskulttuurin merkitystä. Näissä tutki-

muksissa on havaittu, että pelkkä johtamisjärjestelmä ja selkeät toimintamenetelmät ei-

vät itsessään ole tae hyvästä työturvallisuudesta, vaan näiden lisäksi erityisesti yrityksen 

työturvallisuuskulttuurilla on iso merkitys toiminnan tehokkuuteen. (Baird 2005; Booth ja 

Lee 1995; Kim et al. 2016; Mauro et al. 2018) Mauro et al. (2018) ovat tutkimuksessaan 

todenneet, että suuronnettomuuksien ja kuolemantapausten vähentämiseksi on kehitet-

tävä työpaikkakulttuuria, jossa puututaan kaikkiin tapaturmiin ja lievätkin tapaturmat sekä 

läheltä piti -tilanteet tutkitaan. He korostavat turvallisuuskulttuurissa myös pieniin asioihin 

keskittymistä ja puuttumalla siisteyteen, järjestykseen sekä suojainten johdonmukaiseen 

käyttöön myös onnettomuuksien kokonaismäärä laskee. (Mauro et al. 2018)  

Kim et al. (2016) nostavat esiin, että aiemmissa suuronnettomuuksia koskevissa selvi-

tyksissä on usein havaittu, että puutteellisen johtamisjärjestelmän sijaan työturvallisuus-

ongelmat ovat usein johtuneet huonosta turvallisuuskulttuurista ja välinpitämättömyy-

destä. Tästä Kim et al. (2016) nostavat esille esimerkkinä Tšernobylin onnettomuuden 

vuonna 1986. 

2.1.2 Turvallisuuskulttuurin kehittämistapoja 

Turvallisuuskulttuuriin on liitetty tietty ideaalitilanne, joka yrityksessä halutaan saavuttaa. 

Turvallisuuskulttuuria voidaan muuttaa, mutta sitä myös pitää kehittää jatkuvasti. Kult-

tuuri on opittua, joten sitä on mahdollista muuttaa ja kehittää. (Reiman et al. 2008)  

Ruuhilehto ja Vilppola (2000) ovat tutkimuksessaan luokitelleet turvallisuuskulttuurin ke-

hittämistavat kolmeen ryhmään: johtamislähtöiseen, käyttäytymislähtöiseen ja kulttuuri-

lähtöiseen kehittämistapaan. Johtamis- ja käyttäytymislähtöiset kehittämistavat painot-

tavat toimintatapojen muuttamista ja kulttuurilähtöinen kehittämistapa painottaa ihmisten 

sisäisiä psykologisia tekijöitä. Seuraavassa tarkastellaan näitä kehittämistapoja tarkem-

min. (Ruuhilehto ja Vilppola 2000) 
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Johtamisjärjestelmälähtöinen kehittämistapa 

Johtamisjärjestelmälähtöisen kehittämistavan tavoitteena on kehittää sellainen turvalli-

suuskulttuuri, joka estää organisatoristen onnettomuuksien syntymisen. Organisatorisilla 

onnettomuuksilla tarkoitetaan onnettomuuksia, joiden syyt ovat moninaisia ja seuraukset 

voivat olla hyvinkin vakavia jopa katastrofaalisia, vaikka onnettomuuksien välittöminä 

syinä on ihmisten virheet ja erehdykset. Onnettomuuksien taustalta löytyykin usein puut-

teellinen johtamisjärjestelmä, joka on syynä onnettomuudesta aiheutuviin vakaviin seu-

rauksiin. Ruuhilehto ja Vilppola (2000) toteaakin, että järjestelmävirheisiin vaikuttamalla 

voidaan onnettomuuksia ehkäistä paremmin kuin yrittää muuttaa ihmisten toimintata-

poja. (Ruuhilehto ja Vilppola 2000) 

Yrityksen tulee siis kehittää turvallisuuskulttuuri, jossa organisatoristen onnettomuuksien 

syntyminen ei ole mahdollista. Tämän taustalla on ajatus, vaikuttamalla yrityksen näky-

viin menettelytapoihin ja rakenteisiin, voidaan vaikuttaa kulttuurin syviin kerroksiin eli ar-

voihin ja uskomuksiin. Tässä toimintamallissa keskitytään turvallisuuden positiivisiin asi-

oihin negatiivisten sijaan. Ajatellaan siis, että onnettomuuksia ei tapahdu ja läheltä piti -

tilanteita ei satu, mutta kuitenkaan näitä asioita ei pidä kokonaan unohtaa, vaan organi-

saation on pysyttävä tietoisena olemassa olevista riskeistä. Tämän takia esimiesten rooli 

on tärkeä, sillä heidän tulee olla ajan tasalla kaikista turvallisuuteen vaikuttavista asioista, 

kuten ihmisistä ja tekniikasta.  (Ruuhilehto ja Vilppola 2000) 

Johdon rooli ja sitoutuminen on tässä kehittämistavassa erityisen tärkeä. He luovat edel-

lytykset, joilla turvallisuuskulttuuria voidaan kehittää. On myös tärkeää, että johto osoit-

taa kiinnostuksensa turvallisuusasioihin ja seuraa mittareita kehitystä jatkuvasti. Johdon 

on johdettava niin asioita kuin ihmisiä. (Ruuhilehto ja Vilppola 2000) 

Käyttäytymislähtöinen kehittämistapa 

Käyttäytymislähtöinen kehittämistapa perustuu ihmisten tapaan toimia päivittäisissä 

töissä tehtaan lattiatasolla. Kehittämistapa perustuu ihmisten käyttäytymisen muuttami-

seen, jolla on samalla vaikutusta asenteisiin ja suhtautumiseen turvallisuusmääräyksiä 

kohtaan. Käyttäytymiseen vaikutetaan erilaisilla palaute- ja kannustusmenettelyillä. 

(Ruuhilehto ja Vilppola 2000) 

Käyttäytymislähtöisen kehittämistavan lähtökohtana on tunnistaa ja poistaa ei-turvalliset 

toimintatavat. Ajatus perustuu pyramidikuvaukseen, jossa yhtä vakavaa tapaturmaa koh-

den on useita lieviä tapaturmia, näitä kohden useita läheltä piti -tilanteita ja läheltä piti -

tilanteita kohden on vielä useita turvallisuushavaintoja, joissa ei sattunut mitään vaan 
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vaaratilanne on tunnistettu. Tarkoitus on siis saada mahdollisimman paljon turvallisuus-

havaintoja, jolloin vakavien tapaturmien määrä pienenee. Tämä kuvataan pyramidina, 

joka on leveä kanta alaspäin.  (Ruuhilehto ja Vilppola 2000) 

Kulttuurilähtöinen kehittämistapa 

Kulttuurilähtöisessä kehittämistavassa on viitteitä molemmista aiemmista kehittämista-

voista eli johtamisjärjestelmälähtöisestä ja käyttäytymislähtöisestä kehittämistavasta. 

Kulttuuriin vaikuttaminen on pitkä prosessi ja vie aikaa. Kulttuurimuutoksen eteen pitää 

yrityksessä tehdä paljon työtä ja se vaatii puurtamista, vaivannäköä, intoa ja kärsivälli-

syyttä. Kaikkien on oltava valmiita sitoutumaan yhteisen tavoitteen eteen. Työtä on teh-

tävä suunnitelmallisesti ja jokaiselle organisaation tasolle on oma tehtävä. (Ruuhilehto 

ja Vilppola 2000) 

Turvallisuuskulttuurin muutos on vaiheittain etenevä prosessi, joka noudattaa samaa 

kaavaa kuin mikä tahansa kehittämishanke. Se sisältää seuraat vaiheet: ensin tulee al-

kuimpulssi, sitten visioidaan ja asennetaan päämäärät, toteutetaan määritetyt toimenpi-

teet, seurataan niiden vaikutuksia ja tulosten pohjalta parannetaan toimintaa jatkuvasti. 

Tämä prosessi on kuvattu yksityiskohtaisemmin kuvassa 1. (Ruuhilehto ja Vilppola 2000) 

 

Kuva 1. Prosessikaavio turvallisuuskulttuurin muutoksen vaiheille (Ruuhilehto ja Vilp-

pola 2000). 

•Ylimmän johdon tehtävä

•Perustellaan, miksi muutokseen ryhdytään

•Osoitetaan, mitä hyötyä muutoksesta on henkilöstölle ja koko 
yritykselle

1. Päätös muutokseen 
ryhtymisestä ja 
tiedottaminen

•Johto asettaa suuntaa antavia tavoitteita

•Johdon sitoutuminen ilmaistaan näkyvästi kaikilla tasoilla

2. Halutun lopputuloksen 
visiointi

•Henkilöstön näkemykset turvallisuuden tilasta ja asioiden 
hoitamisesta selvitetään

•Selvityksen tulokset tiedotetaan

3. Nykyisen kulttuurin 
mittaaminen ja arviointi

•Perustuu tehdylle selvitykselle, jonka perusteella tunnistetaan 
kriittiset alueet ja priorisoidaan toimenpiteet

•Tunnistetaan tavoitteiden toteutumisen esteet ja laaditaan 
strategiat niiden eliminoimiseksi

4. Toimintasuunnitelman 
laatiminen

•Käytetään monenlaisia, toisiaan tukevia toimintatapoja

•Toiminta resursoidaan ja siitä tiedotetaan

•Osoitetaan näkyvästi, että johto tukee ja seuraa toimintaa

5. Toimintasuunnitelman 
toteuttaminen

•Johto seuraa säännöllisesti edistymistä

•Suunnitelmaa ja toimenpiteitä muutetaan, elleivät tulokset ole 
tavoitteen suuntaisia

6. Tulosten mittaaminen ja 
jatkuva seuranta
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2.1.3 NOSACQ-50 - Pohjoismainen työturvallisuuskulttuuriky-
sely 

Pohjoismainen työturvallisuuskulttuurikysely eli NOSACQ-50 (Nordic Safety Climate 

Questionnaire) on pohjoismaiden työturvallisuustutkijoiden yhdessä kehittämä kattava ja 

luotettava työkalu työturvallisuuskulttuurin tilanteen määrittämiseen, jonka avulla voi-

daan arvioida yrityksen työturvallisuuskulttuuritoimenpiteiden tilanne. Kysely on luotu, 

jotta saadaan luotettavaa tietoa eri kansakuntien turvallisuuskulttuureista ja saatuja tu-

loksia voidaan vertailla keskenään.  NOSACQ-50 -kysely on saatavilla yhteensä yli 35 

kielellä, joihin suomi ja englanti sisältyvät. (Kines et al. 2011; NFA 2020)  

NOSACQ-50 -kysely on osoittanut luotettavaksi työkaluksi määrittämään yrityksen työ-

turvallisuuskulttuurin tilanteen ja sen avulla saadaan selville myös työntekijöiden turval-

lisuusmotivaatio, havaittu turvallisuustaso sekä itsearvioinnin kautta turvallisuuskäyttäy-

tyminen. Kyselyssä on yhteensä 50 kysymystä, jotka on jaettu seitsemään eri osa-alu-

eeseen: 1) työturvallisuusjohtamisen tärkeys, 2) työturvallisuuden mahdollistaminen, 3) 

työturvallisuuden oikeudenmukaisuus, 4) työntekijöiden työturvallisuuteen sitoutuminen, 

5) työturvallisuuden tärkeys työntekijöille ja riskien hyväksymättömyys, 6) työntekijöiden 

välinen työturvallisuuden kommunikaatio, oppiminen ja luottamus työturvallisuuden mah-

dollistamiseen ja 7) työntekijöiden luottamus turvallisuusjärjestelmän tehokkuuteen. Ky-

selyn avulla yritys saa tulokseksi arvion, mikä heidän työturvallisuuskulttuurin tilanne ko-

konaisuudessa on. Lisäksi näiden seitsemän eri osa-alueen avulla yritykset saavat myös 

selville, mikä kokonaisuus on heidän vahvuutensa ja missä erityisesti heidän yritykses-

sään on parannettavaa. (Kines et al. 2011) 

Pohjoismainen työturvallisuuskulttuurikysely soveltuu kaikille toimialoille ja sitä voidaan 

käyttää niin tutkimustarkoitukseen kuin arvioimaan yrityksen työturvallisuuskulttuurin ny-

kytila. Kyselyn avulla saa tietoa niin oman yrityksen tilanteesta, mutta saatavilla olevan 

datan avulla on myös mahdollista verrata omasta yrityksestä saatuja tuloksia esimerkiksi 

oman toimialan tai maiden tulokseen. (Kines et al. 2011) Eri maista saadut tulokset ke-

rätään yhteiseen tietokantaan, joka mahdollistaa vertailuanalyysit sekä jatkokehityksen 

(NFA 2020). 

2.2 Työturvallisuusjohtaminen 

Toimivasta työturvallisuusjohtamisjärjestelmästä ja työturvallisuuteen sekä työoloihin 

panostamisesta on nähty yritykselle olevan suuria hyötyjä, mutta työturvallisuusjohtami-

seen liittyy myös ongelmia. Seuraavissa kappaleissa on kerrottu tarkemmin työturvalli-

suusjohtamisesta käsitteenä sekä siihen liittyvistä hyödyistä ja ongelmista. 
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2.2.1 Työturvallisuusjohtamisen määritelmä 

Työturvallisuusjohtamiselle käsitteenä ei ole olemassa yhtä yksiselitteistä määritelmää. 

Kirjat, jotka kertovat työturvallisuusjohtamisesta, kuvaavat enemmän siihen kuuluvaa si-

sältöä ja johtamisjärjestelmää eikä niinkään kuvaa sen määritelmää (Hämäläinen ja Ant-

tila 2008). Turvallisuusjohtamisjärjestelmä nähdäänkin usein toimintana, jolla toteute-

taan turvallisuusjohtamista (Levä 2003). ISO 45 001 -standardi ei myöskään anna suo-

raa määritelmää työturvallisuusjohtamiselle (ISO 45 001:2018). Alle on listattu muutama 

kirjallisuudesta löytynyt määritelmä työturvallisuusjohtamiselle.  

- ”Turvallisuusjohtaminen on kokonaisvaltaista johtamista, joka määrittää turvalli-

suuspolitiikan ja sen jalkauttamisen. Tähän kuuluu laaja kokonaisuus tehtäviä, 

aloitteita ja ohjelmia, jotka keskittyvät ihmisiin, tekniikkaan ja organisaatioon liit-

tyviin näkökulmiin. Yleensä näistä tehtävistä muodostuu organisaation virallinen 

työturvallisuusjohtamisjärjestelmä.” (Papadakis ja Amendola 1997) 

- ”Työturvallisuusjohtaminen on kokonaisvaltaista turvallisuuden hallintaa, jossa 

yhdistyvät menetelmien, toimintatapojen ja ihmisten kohtaaminen.” / Työsuoje-

lusanasto 2006 (Hämäläinen ja Anttila 2008) 

- ”Kokonaisvaltainen turvallisuusjohtaminen on jatkuvaa työn, työolojen, työympä-

ristön sekä ympäristöasioiden kehittämistä. Tavoitteena on terveellinen, turvalli-

nen ja ympäristöystävällinen työnteko sekä tuotanto- ja palvelutoiminta. Turvalli-

suusjohtaminen on jatkuvaa, tulostavoitteista toimintaa. Se on prosessi, josta 

parhaimmillaan muodostuu keskeinen osa työpaikan jokapäiväistä kehittämistoi-

mintaa.” / Kohti 0-tapaturmaa 2000 (Hämäläinen ja Anttila 2008) 

Työturvallisuusjohtaminen koostuu kahdesta osakokonaisuudesta; menetelmien ja toi-

mintatapojen johtaminen eli asiajohtaminen (management) ja ihmisten johtaminen eli 

henkilöstöjohtaminen (leadership). Ennen työturvallisuusjohtaminen on ymmärretty vain 

asioiden johtamiseksi, mutta nykyään ymmärretään, että myös henkilöstöjohtaminen 

kuuluu tähän olennaisena osana. Kuvaan 2 on kuvattu työturvallisuusjohtamisen koko-

naisuus ja osa-alueet, mitä sen alle kuuluu. (Hämäläinen ja Anttila 2008) 
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Kuva 2. Työturvallisuuden hallinnan osa-alueet (Hämäläinen ja Anttila 2008). 

Työturvallisuusjohtamisen, kuten kaikkien johtamisjärjestelmien, keskeinen periaate on 

jatkuva parantaminen. Yleisimmin käytetäänkin Demingin jatkuvan kehittämisen mallia 

eli Plan-Do-Check-Act (PDCA). Työturvallisuusjohtamisen kokonaisuus on hyvä jakaa 

osaprojekteihin eikä käsitellä kokonaisuutta yhtenä isona projektina. Työturvallisuusjoh-

tamisen voi jakaa kuuteen eri osaprojektiin, joita tulee kehittää omana kokonaisuutena 

PDCA -syklin mukaisesti, mutta on tärkeä myös huomioida niiden kytkökset toisiinsa. 

Nämä osaprojektit ovat TT-politiikka ja toimintaohjelma, yhteistoiminta, koulutus ja vies-

tintä, työpaikan riskienarviointi, työolojen ennakoiva seuranta, ilmoitus- ja aloitemenet-

tely sekä työterveys- ja työkykytoiminta. Päävastuu työturvallisuudesta on linjaorgani-

saatiolla. Työsuojelu on osa koko organisaation tulosvastuuta, joten se on yhdistettävä 

jokaisen päivittäiseen työhön aina tuotannon työntekijästä ylimpään johtajaan asti. Työ-

suojeluorganisaatio ja työterveyshuolto on olemassa johdon ja henkilöstön yhteistoimin-

taa varten sekä asiantuntija-apuna. Työturvallisuusjohtamisen prosessimalli on esitetty 

kuvassa 3. (Laitinen et al. 2013) 
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Kuva 3. Työturvallisuusjohtamisen prosessimalli (Laitinen et al. 2013). 

2.2.2 Työturvallisuusjohtamisen hyödyt 

Johdon ensisijainen tehtävä on tuottavuuden ja toiminnan laadun parantaminen, mikä 

kestävässä kehittämisessä tarkoittaa, että työtä tulee tehdä järkevämmin. Tästä usein 

seuraa myös, että työ on tehtävä entistä turvallisemmalla ja terveemmällä tavalla, joka 

vaikuttaa työntekijöiden työntekoon parantavasti eikä kuluttavasti. Ammattitaitoinen johto 

osaakin yhdistää tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisen työolojen sekä työtyyty-

väisyyden kehittämiseen. Laitinen et al. (2013) toteaakin, että tuottavuuden parantami-

nen vaikuttaa kolmella eri tavalla työoloihin työturvallisuuden ja terveydenkin kannalta. 

Ensimmäinen asia on, että samat toimenpiteet vaikuttavat parantavasti suoraan tuotta-

vuuteen ja työoloihin. Toiseksi paremmat työolot laskevat sairauksien ja tapaturmien ai-

heuttamia hukkakustannuksia. Kolmanneksi vaikutus parantaa henkilöstön työmotivaa-

tiota, jolloin he haluavat työskennellä parhaalla mahdollisella tavalla organisaation hy-

väksi. Myös Shikdar ja Sawaqed (2003) ovat tutkimuksessaan havainneet merkittävän 

korrelaation työn tuottavuuden ja työturvallisuuden välillä. 

Työturvallisuustoimintaan panostaminen näkyy yritykselle hyötynä myös taloudellisesti. 

Tapaturmat, sairauspoissaolot, ammattitaudit sekä työkyvyn ja motivaation heikkenemi-

nen tuottavat yritykselle aina kustannuksia, joiden on arvioitu olevan reilu 10 % yrityksen 

palkkakustannuksista. On arvioitu, että työtapaturman aiheuttamat suorat ja epäsuorat 

kustannukset yritykselle ovat keskimäärin noin 6 000 euroa, joka koostuu muun muassa 

menetetystä työajasta, sijaistyövoiman kustannuksista, tapauksen hoitoon ja selvittelyyn 

käytetystä ajasta sekä tuotannon menetyksistä. Pahimmassa tapauksessa vakava työ-

tapaturma voi aiheuttaa yritykselle myös kalliita oikeudenkäyntikustannuksia ja sakkoja. 
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Työturvallisuusasioihin panostaminen tarkoittaa, että edellä mainituista asioista aiheutu-

vat kustannukset vähenevät. Jo pienillä teoilla, kuten järjestyksen ylläpidolla voidaan li-

sätä työpaikan turvallisuutta ja estää vahinkojen syntyminen sekä saada kustannussääs-

töjä. (Tappura et al. 2010) Kjellen et al. (1997) ovat tutkimuksessaan havainneet, että 

merkittäviä säästöjä on saatu vähentyneiden onnettomuuksien ja sairauslomien takia 

kymmenen vuoden seurantajakson aikana. Myös Rzepecki (2015) on todennut taloudel-

liseksi hyödyksi vähentyneet työtapaturmat ja vakuutusmaksut. Lisäksi toiminnan tehok-

kuus ja laatu ovat parantuneet sekä työntekijöiden vaihtuvuus on pienentynyt. (Rzepecki 

2015) 

Työturvallisuuteen ja työoloihin panostaminen lisää työntekijöiden motivaatiota ja työssä 

viihtyvyyttä. Motivoitunut työntekijä on yritykselle tärkeä työntekijä, josta halutaan pitää 

kiinni, sillä hän on työpaikan merkittävä voimavara ja kilpailukyvyn tekijä. Työntekijöiden 

motivaatiota voidaan parantaa, kun turvallisuutta kehitetään yhdessä ja kuullaan myös 

työntekijöiden mielipiteet ongelmia ratkottaessa. Tämä lisää myös luottamusta työnteki-

jöiden ja johdon välillä. (Laitinen et al. 2013) 

Jokainen yritys haluaa antaa itsestään parhaan mahdollisen julkisuuskuvan. Nykypäi-

vänä tiedonvälitys on sosiaalisen median takia nopeutunut ja tehostunut. Tähän pitää 

työpaikoilla kiinnittää myös huomiota, sillä jokainen tietää negatiivisen uutisen leviävän 

huomattavasti nopeammin kuin positiivisen. Esimerkiksi vakava työtapaturma voi julki-

suudessa levitä hyvinkin nopeasti ja vaikuttaa yrityksen kuvaan negatiivisesti. Työturval-

lisuuteen ja -terveyteen panostaminen ja sen seurauksena vakavien tapaturmien välttä-

minen vähentääkin yrityksestä uutisoitujen negatiivisten otsikoiden määrää. Kriisiviestin-

nän on kuitenkin tällaisissa tapauksissa oltava kunnossa, jotta julkisuuteen välitettävä 

tieto on julkaistu hallitusti yrityksen toimesta. Hyvä julkisuuskuva vaikuttaa myös parhai-

den työntekijöiden saamiseen sekä pysymiseen yrityksessä. Lisäksi varsinkin suurille 

yrityksille on tärkeää, millainen kuva osakkeenomistajille ja sijoittajille heistä välittyy. 

Myös erilaisiin julkisiin työturvallisuusohjelmiin osallistuminen, kuten Nolla tapaturmaa - 

ja Hyvä työpaikka -ohjelmat, saavat aikaan mahdollisuuden lisätä julkista näkyvyyttä.  

(Laitinen et al. 2013) 

2.2.3 Työturvallisuusjohtamisen ongelmat 

Johdon on ajateltava yrityksen menestystä kokonaisvaltaisesti ja turvallisuusjohtamisen 

haasteena on saada kaikki osa-alueet yrityksen toiminnassa optimoitua niin, että tuotta-

vuus, laatu ja turvallisuus ovat kaikki mahdollisimman hyvällä tasolla ja että ne myös 

kehittyvät jatkuvasti parempaan. Turvallisuusjohtamisen vaikeutena on löytää sopivat 

mittarit tuloksellisuuden mittaamiseen. Esimerkiksi tuotannon määrästä ja laadusta johto 
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saa jatkuvaa päivitettyä tietoa, mutta työturvallisuudesta tällaisten mittarien määrittämi-

nen on vaikeampaa. Työtapaturmia, varsinkin vakavia, sattuu jo tällä hetkellä niin vähän, 

että niiden seuraaminen ja niistä saatava tieto ei anna riittävää tietoa. Ammattitaudeista 

tulee tieto usein vasta niin myöhään, että niidenkään seuraaminen ei anna realistista 

kuvaa tilanteesta. Yritysten neljännesvuosikatsauksista usein puuttuukin tämän takia 

tieto työturvallisuus- ja työterveystilanteesta. Työturvallisuusjohtamisen huomattava 

haaste onkin hyvien ennakoivien tulosmittareiden laatiminen. (Laitinen et al. 2013) 

”Kehittäville organisaatioille”, joissa turvallisuusasiat on eriytetty asiantuntijoille, työtur-

vallisuusjohtamisen kehittäminen koko yrityksen voimin on haasteellista. Levän (2003) 

tutkimus osoittaa, että työturvallisuusjohtamisjärjestelmien kehitys voi olla vaikeaa tällai-

sissa organisaatioissa, sillä usein toimintatapojen kehittäminen ja ohjeistaminen (mana-

gement) on erillään organisaation todellisesta uudistumisesta (leadership). Tällaisissa 

organisaatioissa johdon tai linjaorganisaatioiden osallistuminen kehitystyöhön on vä-

häistä, jolloin koko organisaatio ei ole sitoutunut kehitystyöhön, ja uudistaminen on vai-

keaa ja hidasta. (Levä 2003) 

Vienti ja kansainvälisyys on tuonut myös omat ongelmat työturvallisuusjohtamiseen. 

Kova kilpailu voi johtaa yrityksessä säästöihin, mikä voi näkyä työolosuhteiden ja työtur-

vallisuuden heikentymiseen. Kansainvälistyminen ja toiminnan tehostaminen näkyy 

myös ulkomaisten työntekijöiden määrän kasvuna. Tällöin työpaikalla on hyvä huomioida 

myös kieliongelmat. Työturvallisuusriskit ovat olemassa, kun ulkomaiset työntekijät, eivät 

ymmärrä työturvallisuuteen liittyviä säädöksiä ja ohjeistuksia. Lisäksi eri maiden turvalli-

suuskulttuurit ovat erilaisia ja nämä erot voivat aiheuttaa myös vaaratilanteita. (Laitinen 

et al. 2013) 

2.3 Työturvallisuusjohtamisen kehittäminen 

Yritykset tavoittelevat tapaturmattomuutta ja hyvää työturvallisuustasoa, mutta näitä ta-

voitteita ei saavuteta ilman johdonmukaista ja pätevää toimintaa, johon koko organisaa-

tio on sitoutunut, ja hyvää turvallisuusjohtamista (Tappura et al. 2010). Hyvä työturvalli-

suusjohtaminen noudattaa samoja pääpiirteitä kuin muukin hyvä johtaminen. Tämän ta-

kia sitä ei ole tarpeen tarkastella erillisenä johtamistapana, mutta on hyvä korostaa tiet-

tyjä asioita esimiestyössä turvallisuuden näkökulmasta, kun yrityksen tavoitteena on kor-

kea turvallisuustaso. Tällaisia asioita ovat ainakin esimiestyön työturvallisuusvastuu 

työnantajan edustajana, yrityksen turvallisuustavoitteiden mukainen esimiestyö ja onnis-

tuneen turvallisuusjohtamisen toimintatapojen tunnistaminen ja toteuttaminen. Esimies-

ten on tärkeä tiedostaa oma tärkeä rooli työntekijöiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin 



13 
 

edistäjänä, jolloin voidaan saavuttaa hyviä tuloksia sekä yrityksen turvallisuustason pa-

ranemisen kautta että suorituksen paranemisena. (Tappura et al. 2015) On tärkeää, että 

työturvallisuusjohtaminen on jatkuvaa toimintaa ja se yhdistetään yrityksen muuhun joh-

tamiseen (Hämäläinen ja Anttila 2008).  

Yrityksellä on oltava systemaattinen ohjelma tai järjestelmä työterveyden ja työturvalli-

suuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi, mutta tämä ei tarkoita, että järjestelmä pitäisi 

olla sertifioitu. Työturvallisuuteen liittyvät toimintavastuut ja -velvollisuudet pitää olla 

määritetty ja linjaesimiesten resurssit on oltava riittävät, jotta turvallisuustyöhön sitoudu-

taan. (Hämäläinen ja Anttila 2008) 

Hämäläinen ja Anttila (2008) sekä Levä (2003) ovat tutkimuksiensa perusteella koonnut 

tärkeimmät asiat, mitä tehokkaaseen turvallisuusjohtamiseen vaaditaan ja ne on koottu 

kuvaan 4. Esille nostetut asiat ovat johdon osallistuminen ja kouluttaminen, turvallisuus-

politiikka, asetetut työturvallisuuspäämäärät ja -toimintaperiaatteet, suunnittelu ja toteu-

tus, henkilöstön osallistuminen turvallisuustyöhön ja sisäiset arvioinnit. Tutkimuksessa 

tuli esille tärkeänä osa-alueena myös menetelmät johtamisen varmistamiseksi eli riskien 

arvioinnit, osaamisen varmistaminen koulutuksen, opastuksen ja ohjauksen avulla, mit-

tarit ja niiden seuranta sekä vuorovaikutus. (Hämäläinen ja Anttila 2008; Levä 2003) Al-

Refaie (2013) on tutkimuksensa perusteella korostanut lähes näitä samoja asioita kuin 

mitä edellä mainittiin. Hänen esille nostamiaan asioita ovat johdon sitoutuminen, jatkuva 

parantaminen, keskinäisten suhteiden tasapaino sekä työntekijöiden osallistaminen. (Al-

Refaie 2013) On kuitenkin hyvä muistaa, että hyvän ja toimivan työturvallisuusjohtamis-

järjestelmän luominen ei tapahdu hetkessä vaan se vaatii vuosien sitkeää työtä (Levä 

2003). Näistä kokonaisuuksista löytyy lisätietoa seuraavissa alakappaleissa. 

Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen 

Turvallisuuspolitiikka • Sisältää päämäärät ja tavoitteet 

• Näkyy johdon sitoutuminen 

• Näkyy henkilöstön merkitys työturvallisuuden 

toteuttamisesta 

Työterveys- ja työturvalli-

suusjohtamisen organi-

sointi 

• Järjestelmällisten toimintatapojen luominen 

• Toimintavastuiden ja velvollisuuksien määrittä-

minen 

• Linjaesimiesten resurssien varmistaminen 

Menetelmät • Riskien arviointi 

• Osaamisen varmistaminen 

• Mittaaminen ja seuranta 

• Vuorovaikutus 

Kuva 4. Hyvän turvallisuusjohtamisen toimintamallit (Hämäläinen ja Anttila 2008). 
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2.3.1 Johtajuus ja sitoutuminen 

Ylimmän johdon on ensisijaisesti huolehdittava, että turvallisuus on mukana johtamisjär-

jestelmässä ja päätöksenteossa yrityksen strategian mukaisesti. Ylin johto määrittää yri-

tyksen turvallisuustavoitteet ja jakaa ne eteenpäin linjaorganisaation eri tasoille. Ylin 

johto myös valvoo toimintaa ja asetettuja tavoitteita, jotta turvallisuustoiminta on riittävää 

suhteessa tavoitteisiin. (Tappura et al. 2015)  

Johto luo perustan koko turvallisuustoiminnan infrastruktuurille. Johto päättää yrityksen 

rakenteen ja vastuut, he päättävät mittarit ja niihin mahdollisesti liittyvät palkitsemistavat 

ja rahapalkkiot, sekä tieto- ja kommunikaatiojärjestelmät, jotka kaikki vaikuttavat työtur-

vallisuuteen ja -terveyteen. Lisäksi ehkä tärkein ja konkreettisimmin työntekijöille näkyvä 

tekijä on johdon henkilökohtainen esimerkki. Heidän on näytettävä työntekijöille, että he 

ovat henkilökohtaisesti sitoutuneet työturvallisuuden edistämiseen. Heidän on tärkeä 

käyttää itse aikaa turvallisuusasioihin ja tehdä sellaista turvallisuustyötä, joka näkyy 

myös tuotannon työntekijöille selkeästi ja konkreettisesti. Johto voi todistaa sitoutumi-

sensa yksinkertaisilla teoilla esimerkiksi ottamalla turvallisuuden jokaisen kokouksen 

agendalle, osallistumalla työpaikkatarkastuksiin ja kysellä samalla työntekijöiden kuulu-

misia, osallistumalla työtapaturmien ja vakavien vaaratilanteiden tutkintaan ja näin osoit-

taa välittävänsä, käynnistää turvallisuuskampanjoita sekä tiedustella turvallisuuteen liit-

tyviä parannusehdotuksia ja toteuttaa niitä. (Laitinen et al. 2013; Tappura et al. 2015) 

Työkalut hyvään työturvallisuusjohtamiseen ovat valvonta, motivointi ja kannustus. Luot-

tamus ja avoimuus ylimmän johdon ja esimiesten sekä työntekijöiden välillä on myös 

avainasemassa, jolloin turvallisuusasioissa osapuolia on helpompi lähestyä ja epäkohtiin 

puututaan. (Tappura et al. 2015) Al-Refaie (2013) on tutkimuksessaan samoilla linjoilla 

ja on todennut, että keskisuurissa yrityksissä ylimmän johdon tuki esimiehille on tärkeää 

turvallisuuskäyttäytymisen parantamiseksi. Lisäksi hän korostaa, että organisaatiossa 

pitäisi kannustaa jatkuvaan parantamiseen sekä työntekijöiden itseohjautuvuuteen. On 

myös tärkeää, että palkitsemisjärjestelmä ja johtamismallit kannustavat asioiden avoi-

meen raportointiin eivätkä tue syyllisten etsintä -kulttuuria. (Al-Refaie 2013) 

Johdon ja esimiesten sitoutumiselle saattaa kuitenkin esiintyä esteitä, jolloin heidän si-

toutumisensa työturvallisuusasioihin ei ole halutulla tasoilla. Tappura et al. (2015) tutki-

muksessa nousi esille, että esimiesroolin yleinen kuormittavuus, tuotannolliset vaatimuk-

set, liian muodolliset turvallisuuskäytännöt ja työntekijöiden tai muiden esimiesten 

asenne ja heidän välinpitämättömyytensä ovat esteenä tai hidasteena sitoutumiselle. 

Esimiehille kuuluu turvallisuuden lisäksi muitakin töitä, joten kiire voi olla esteenä sille, 
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ettei turvallisuustyölle ole riittävästi aikaa muiden tehtävien ohella. Lisäksi tuotannolli-

sissa yrityksissä tuotannolliset vaatimukset saattavat mennä turvallisuusasioiden edelle, 

jolloin turvallisuus tulee aina vasta tuotannon jälkeen. (Tappura et al. 2015) 

Yrityksessä on oltava myös kirjallinen turvallisuuspolitiikka, jonka yrityksen johto on laa-

tinut ja joka on koko henkilöstön nähtävillä. Politiikan lisäksi heidän tehtävänsä on mää-

rittää turvallisuusperiaatteet ja yleiset turvallisuuden päämäärät ja tavoitteet. Nämä vies-

tivät henkilöstölle, mikä merkitys turvallisuusasioilla johdolle on. (Laitinen et al. 2013) 

Ylimmän johdon tehtävä on viestiä organisaatiolle turvallisuuden tärkeydestä (Tappura 

et al. 2015). 

Työturvallisuuteen liittyy monia lakisääteisiä vaatimuksia ja vastuita, jotka yrityksen on 

täytettävä. Laki määrittelee työturvallisuuden minimitason. Yrityksen johto päättää, mikä 

yrityksen työturvallisuuden taso on. Usein yritykset haluavat ylittää lainsäädännöllisen 

kansallisen minimitason, mikä saattaa olla esimerkiksi jossain tapauksessa kilpailuetu ja 

nostaa yrityksen imagoa. Yrityksen johto on itse vastuussa, että lakeja noudatetaan yri-

tyksessä ja tämän takia ovatkin usein hyvin kiinnostuneita asiasta. (Laitinen et al. 2013) 

Kuvaan 5 on tiivistetysti koottu, mitä työturvallisuuden johtaminen vaatii ja mitä johdon 

on matkalla huomioitava, jotta saavutetaan hyvä turvallisuuskulttuuri. Jokaisen yrityksen 

tahtotila on, että työntekijät pääsevät terveinä töistä, vammoitta vapaalle ja elävänä eläk-

keelle. Ylimmän johdon tulee asettaa tavoitteet ja seurata niitä sekä tietää, mitä johde-

taan. Johdon pitää näyttää hyvää esimerkkiä työturvallisuusasioissa, mikä osoittaa hei-

dän sitoutumisensa työturvallisuuteen. Asetettuja mittareita ja tavoitteita seurataan sään-

nöllisesti kokouksissa, jotta tiedetään, mikä yrityksen työturvallisuustilanne on ja samalla 

asioita tulee pidettyä esillä, kun mittarit ovat myös henkilöstön nähtävillä. Virheistä tulee 

oppia eli jos sattuu tapaturma, se tutkitaan ja määritetään korjaavat toimenpiteet. Enna-

koivasti jo läheltä piti -tilanteet ja turvallisuushavainnot tulee raportoida, jolloin niillekin 

määritetään korjaavat toimenpiteet ja tapaturmat voidaan estää. Työsuojelutoiminnan 

kanssa päivitetään riskinarviointeja ja pidetään kokouksia. (Työturvallisuuskeskus 2020) 
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Kuva 5. Työturvallisuuden johtamisen tie (Työturvallisuuskeskus 2020). 

2.3.2 Työntekijöiden sitoutuminen ja osallistuminen 

Työntekijöiden osallistaminen on käyttäytymiseen vaikuttava tekniikka, jonka avulla yk-

silöitä tai ryhmiä kuunnellaan päätöksenteossa. Yrityksen kulttuurista riippuu se, kuinka 

paljon työntekijöitä otetaan mukaan päätöksentekoon ja kuullaan. Tämä voi vaihdella 

täysin nollasta, jolloin esimies tekee kaikki päätökset, täysimääräiseen osallistumiseen, 

missä kaikkia työntekijöitä kuullaan ennen päätöksentekoa. Työntekijöiden kuuleminen 

ja osallistaminen päätöksentekoon on johtamistyyli, mutta se kertoo myös yrityksen 

asenteesta ottaa työntekijät huomioon. (Vredenburgh 2002) 

Työturvallisuusjohtamisessa tavoitteena on saada esimiehet ja työntekijät osallistumaan 

sekä sitoutumaan turvallisuustyöhön. Oikeanlaisella johtamisella tähän voidaan päästä. 

Henkilöstön on saatava riittävästi tietoa työturvallisuusasioista ja asia pitää kokea tärke-

äksi sekä heidät on otettava mukaan päätöksentekoon, jotta he sitoutuvat työturvallisuu-

teen. (Hämäläinen ja Anttila 2008)   

Thurstonin ja Glendonin (2018) tutkimus osoitti, että johdon sitoutumisella turvallisuus-

asioihin on yhteys myös työntekijöiden asenteisiin. Pelkällä työntekijöiden osallistami-

sella ei ole nähty olevan positiivisia vaikutuksia, jos työntekijät ovat kokeneet, etteivät 

esimiehet ole sitoutuneita turvallisuusasioihin (Thurstonin ja Glendonin 2018). Tappura 

et al. (2015) ovat tutkimuksessaan todennut, että sitoutunut henkilöstö on myös valmis 

osallistumaan paremmin työturvallisuuden kehittämiseen. Myös muissa tutkimuksissa on 

todettu, että johdon asenne ja positiivinen suhtautuminen turvallisuusasioihin heijastuu 
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suoraan myös työntekijöiden positiiviseen suhtautumiseen turvallisuutta kohtaan ja hei-

dänkin osallistumisensa ja kiinnostuksensa turvallisuuden kehittämiseen kasvaa. (Credo 

et al. 2010; Zohar 2000; Lofquist et al. 2011)  

Vredenburgh (2002) on todennut, että työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämi-

nen antamalla heille enemmän valtaa, vastuuta ja velvollisuuksia päätettäviä asioita koh-

taan, sitouttaa työntekijät paremmin asetettuihin päämääriin ja tavoitteisiin, kun he ovat 

itse saaneet olla mukana vaikuttamassa niihin. Lisäksi se saa työntekijät tekemään par-

haansa työssä niin yksilöinä kuin tiiminä. On kuitenkin muistettava, että työntekijöiden 

pitää olla saaneet riittävästi koulutusta, jotta he ovat riittävän päteviä ymmärtämään ko-

konaisuuden ja tekemään päätöksiä. (Vredenburgh 2002) 

Uusi TTT-standardi ISO 45 001:2018 painottaa myös vaatimuksissaan muiden kuin esi-

miesasemassa olevien työntekijöiden osallisuuden ja vaikuttavuuden tärkeyttä niin ta-

voitteiden asettamiseen kuin riskinarviointien tekoon. Standardissa sanotaan, että orga-

nisaation on kuultava kaikkia organisaation eri tasoilla ja toiminnoissa toimivia työnteki-

jöitä ja heidän edustajiaan, jotta heidätkin huomioidaan ja heitä kuullaan, kun luodaan, 

suunnitellaan, toteutetaan ja parannetaan TTT-järjestelmää ja kun arvioidaan sen suori-

tuskykyä. Standardi listaa muun muassa seuraavia asioita, joissa on painotettava työn-

tekijöitä kuulemista: TTT-politiikan laatiminen, organisaation roolien ja vastuiden määrit-

täminen soveltuvin osin, tavoitteiden asettaminen ja jatkuvan parantamisen varmistami-

nen. (ISO 45 001:2018) 

2.3.3 Organisaation roolit, vastuut ja valtuudet 

Organisaation esimiesportaat koostuvat kolmesta eri tasosta, jotka ovat ylin johto, kes-

kijohto sekä työnjohto, ja työturvallisuusjohtaminen kuuluu näistä jokaiselle tasolle. Kar-

keasti vastuujako menee niin, että ylin johto tekee linjauksen vastuista, keskijohdolle 

kuuluu kehittäminen sekä valvonta ja työnjohdolle työn välitön valvonta. (Fennia 2012) 

On tärkeää, että tehtävänkuvauksessa on tarkasti määritelty johdon ja esimiesten val-

tuudet, sillä heidän juridinen vastuunsa työturvallisuusasioista on peilikuva tehtävänku-

vauksesta (Laitinen et al. 2013). Työturvallisuuslaki määrittää myös vastuut ja velvolli-

suudet niin työnantajalle kuin työntekijälle (Työturvallisuuslaki 2002). Näistä on tarkem-

min kerrottu kappaleessa 2.6.1.  

Ylimmän johdon vastuulla on erityisesti työturvallisuuden ja -terveyden hallinnan organi-

sointi ja resurssointi. Ylimmän johdon velvollisuus on valvoa, että koko organisaatio nou-

dattaa lainsäädäntöä omien vastuidensa mukaisesti. (Laitinen et al. 2013) Lisäksi heidän 

vastuullaan ovat aineelliset ja toiminnalliset edellytykset. Aineellisiin edellytyksiin kuuluu 
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muun muassa tuotantovälineiden ja -tilojen turvallisuus, jotka on hyvä huomioitava jo 

suunnittelu ja investointivaiheessa. Toiminnallisiin edellytyksiin kuuluu huolehtia, että 

alemmilla esimiehillä on riittävä pätevyys, tehtävänjako on selkeä ja yleisvalvonnasta. 

(Fennia 2012) 

Keskijohdon ja työnjohdon vastuu työturvallisuudesta liittyy konkreettisemmin työympä-

ristön turvallisuuteen sekä työntekijöiden toimintaan ja perehdytykseen. Keskijohto vas-

taa, että työnjohdolla on saatavilla riittävät resurssit, ohjeistukset ja koulutukset työtur-

vallisuusasioiden hoitamiseen ja että työnjohto hoitaa heille kuuluvat tehtävät. (Laitinen 

et al. 2013) Keskijohto myös raportoi yrityksessä sattuneet työtapaturmat ja tehdyt kor-

jaavat toimenpiteet välittömästi ylimmälle johdolle (Tappura et al. 2015). Keskijohdolle 

kuuluu myös laitehankinnat ja laitteiston kunnon valvonta. Heidän on myös huolehdittava 

työyhteisön sosiaalisista suhteista ja henkisen työsuojelun edellytyksistä. (Fennia 2012) 

Työnjohdon vastuulla on huolehtia lattiatason töiden sujumisesta ja turvallisuudesta. 

Heille kuuluu työntekijöiden opastus sekä turvallisten ja terveellisten työtapojen noudat-

tamisen valvonta. Lisäksi heidän vastuullansa on fyysisen työympäristön kunnon val-

vonta, kuten siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen sekä työvälineiden kunnon val-

vonta. Työnjohdon velvollisuus on ilmoittaa omalle esimiehelleen tai muulle vastuuhen-

kilölleen, jos hän kokee resurssien tai valtuuksiensa olevan riittämättömät turvallisuuden 

valvontaan. (Laitinen et al. 2013) 

Tutkimuksissa on havaittu, että työnjohtajien käyttäytymisellä ja sitoutumisella on suuri 

merkitys turvallisuustuloksiin. Kun työnjohtajat toistuvasti nostavat työturvallisuuden 

merkityksen esiin, antavat siihen liittyen palautetta ja ovat kannustavia turvallisuustoimia 

kohtaan, niin tällä on havaittu olevan suoria ja epäsuoria positiivia vaikutuksia turvalli-

suuskulttuuriin ja -tuloksiin. (Al-Refaie 2013; Thurstonin ja Glendonin 2018)  

Organisaatiossa voi olla esimiesten lisäksi erillinen työturvallisuusasiantuntija. Hämäläi-

sen ja Anttilan (2008) tutkimuksen mukaan yrityksissä, joissa on työturvallisuusasiantun-

tija, ymmärretään, että vastuu työturvallisuudesta ei ole vain hänellä vaan työturvalli-

suusasiat kuuluvat yrityksessä kaikille. Levä (2003) on kuitenkin tutkimuksessaan toden-

nut, että yrityksissä, joissa turvallisuusasiat ovat eriytyneet asiantuntijoille, voi kehitystyö 

mahdollisesti eriytyä organisaation todellisesta tarpeesta uudistua kokonaisvaltaisesti.    

2.3.4 Tukitoiminnot 

Tukitoimintoihin on tässä työssä otettu huomioon ISO 45 001 -standardin sisällön mu-

kaisesti resurssit, pätevyys, tietoisuus, viestintä ja dokumenttien hallinta (ISO 
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45 001:2018). Yrityksen ylin johto vastaa työturvallisuuden organisoinnista ja resurssoin-

nista. Ylin johto valitsee keskijohdon, joten on heidän vastuullaan, että keskijohdossa on 

riittävän päteviä henkilöitä vastaamaan ja kehittämään turvallisuusasioita. Ylin johto an-

taa myös tukensa esimiestehtävissä oleville alaisilleen turvallisuuden ja työhyvinvoinnin 

varmistamiseksi, eikä esimiehiä tule jättää yksin työturvallisuusasioissa. (Tappura et al. 

2015)  

Työnantajan on perehdytettävä kaikki työntekijät ja varmistuttava siitä, että heillä on riit-

tävä osaaminen. Tämä vaatimus on myös työturvallisuuslaissa (Työturvallisuuslaki 

2002). Työntekijöille on järjestettävä asianmukaista työturvallisuuskoulutusta, jotta he 

saavat tietoa turvallisista työtavoista sekä osaavat tunnistaa työnsä vaarat ja arvioida 

niistä aiheutuvien riskien mahdolliset seuraukset. Työntekijöiden lisäksi on tärkeää, että 

koulutusta annetaan myös esimiehille. Tappura et al. (2015) nostaakin tutkimuksesta 

saaduista tuloksista yhdeksi tärkeimmistä asioista esimiesten osaamisen varmistamisen 

järjestelmällisen kouluttamisen kautta. Esimiehillä on oltava kirkkaana mielessä muun 

muassa yrityksen turvallisuusstrategia ja -visio, turvallisuustehtävänsä sekä käytettävät 

työkalut. He nostavat esille myös eräässä heidän tutkimuksensa yrityksessä suunnitellun 

ja käyttöönotetun uusille esimiehille suunnatun turvallisuusasioiden perehdytyskoulutuk-

sen ja sen lisäksi kaikille esimiehille tarjottiin säännöllisin väliajoin täsmennettyjä koulu-

tuksia ajankohtaisista asioista, mitkä toteutettiin sähköisesti tai luentotyyppisesti kasvok-

kain. Sähköiset koulutukset mahdollistivat joustavuuden ja sähköisellä tentillä varmistet-

tiin asian ymmärtäminen. On tärkeä muistaa, että turvallisuusosaamista on kehitettävä 

säännöllisesti koko työuran aikana. (Hämäläinen ja Anttila 2008; Tappura et al. 2015) 

Turvallisuuskoulutusten avulla onnettomuudet ovat paremmin ennakoitavissa. Vreden-

burgh (2002) on tutkimuksessaan todennut, että ero turvallisesti toimivien työntekijöiden 

ja usein loukkaantuvien työntekijöiden välillä on se, että turvallisesti toimivat työntekijät 

osaavat tunnistaa työstä aiheutuvat vaarat ja ymmärtävät niiden mahdolliset seuraukset. 

On siis erittäin tärkeää, että työntekijät on koulutettu tunnistamaan työhönsä liittyvät vaa-

rat, jos yritys haluaa vähentää tapaturmien määrää. Lisäksi koulutukset ja tietoisuuden 

lisääminen parantaa henkilöstön sitoutumista ja turvallisia toimintatapoja. Työntekijöiden 

hyvä turvallisuustietoisuus parantaa kaikkien työssä olevien työntekijöiden ja koko yri-

tyksen turvallisuutta. (Hämäläinen ja Anttila 2008; Vredenburgh 2002) 

Viestintä johdon ja työntekijöiden välillä on ehdottoman tärkeää johtamisjärjestelmän toi-

mivuuden kannalta. On tärkeää, että viestintä toimii molempiin suuntiin niin johdolta työn-

tekijöille kuin työntekijöiltä johdolle päin, mutta turvallisuustieto on muistettava tiedottaa 

myös esimerkiksi sidosryhmille. Kines et al. (2011) ovat lisäksi todenneet, että johdon ja 
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työntekijöiden välisen viestinnän lisäksi, myös työntekijöiden välinen keskinäinen vies-

tintä yrityksessä on erittäin tärkeää. Tappura et al. (2015) painottaa, että turvallisuuteen 

liittyvän viestinnän ja tiedon kulkemisen keskiössä ovat hyvin vahvasti esimiehet. Heidän 

vastuullaan on sekä ylemmältä organisaatiotasoilta tulevien ohjeiden ja toimintamallien 

tiedottaminen omille alaisillensa, kun turvallisuustiedon välitys ylöspäin raportoimalla tur-

vallisuusasioista ja -mittareista. Yrityksissä on oltava hyvä ja toimiva viestintäprosessi, 

jolla hallitaan ja voidaan varmistaa, että tarvittava tieto tavoittaa kaikki oleelliset henkilöt 

niin sisäisesti kuin ulkoisesti. On tutkittu, että viestintä onnistuu parhaiten ja on motivoi-

vaa, kun käytetään mahdollisimman monia tiedotuskanavia yrityksen resurssit ja järjes-

telmät huomioiden sekä hyödyntäen. Viestintä ei ole pelkästään tiedonvaihtoa, vaan se 

on edellytys oppimiseen ja uusien innovatiivisten ideoiden syntymiseen. Toimivan vies-

tinnän on oltava jatkuvaa ja monipuolista, sillä asioiden on hyvä olla jatkuvasti esillä ja 

näkyvillä. (Hämäläinen ja Anttila 2008; ISO 45 001:2018; Kines et al. 2011; Tappura et 

al. 2015) 

Työturvallisuuteen liittyy paljon dokumentoitua tietoa, jonka johtamista ja hallintaa hel-

pottaa selkeä dokumentointi. Työturvallisuuslaista ja johtamisjärjestelmistä tulee vaati-

mukset, että yritykseltä on löydettävä tietyt dokumentit, joilla todennetaan lakisääteisten 

ja muiden vaatimusten noudattaminen. Yrityksellä on oltava määriteltynä prosessi doku-

menttien ja asiakirjojen hallintaan, jolla varmistetaan, että tieto on helposti saatavilla, 

päivitetty, käyttötarkoitukseen sopivassa muodossa ja tarvittavilla henkilöillä on pääsy 

tietoihin. Lisäksi yrityksellä on oltava ohjeistukset dokumenttien muutosten hallinnasta 

(versionhallinta) ja säilytysajasta. (Hämäläinen ja Anttila 2008; ISO 45 001:2018; Työtur-

vallisuuslaki 2002) 

Tappura et al. (2015) tutkimuksessa mukana olleet yritykset kehittivät hankkeen aikana 

erilaisia turvallisuusjohtamista parantavia ja helpottavia toimintamalleja sekä tukitoimin-

toja. Yritykset olivat luoneet esimerkiksi turvallisuuden pelisäännöt, joiden tarkoitus oli 

määrittää turvallisuuden tärkeimmät pelisäännöt, joita kaikki noudattivat. Esimiesfooru-

mit, joiden tarkoitus on vuosittain koota esimiehet ja ylin johto yhteen. Näissä tilaisuuk-

sissa koulutetaan esimiehiä, mutta samalla he pääsevät keskustelemaan yhdessä ja 

esittämään kysymyksiä toisilleen. Esimieskoulutusten uudistaminen, jolloin koulutuksista 

tehtiin moniportaisia ja osa niistä toteutettiin sähköisesti, jolloin perehdytys nopeutuu ja 

itseopiskelu helpottuu. Turvallisuuskeskustelujen käyttöönotto, joissa oli tarkoitus esi-

miesten johdolla pitää turvallisuuskeskusteluja tietyn materiaalin pohjalta. (Tappura et al. 

2015) 
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2.4 Turvallisuustavoitteiden asetanta ja suorituskyvyn arviointi 

2.4.1 Turvallisuustavoitteiden asetanta ja mittaaminen 

Yrityksillä on tavoitteet, joiden mukaan he haluavat parantaa toimintaa ja kehittyä. On 

tärkeää, että turvallisuustavoitteet integroidaan muuhun yrityksen toimintaan, jolloin ne 

eivät ole ristiriidassa muiden tavoitteiden kanssa ja ne on helpompi toteuttaa. (Hämäläi-

nen ja Anttila 2008) Hyvän johtamisen tärkeä työkalu on mittarit, sillä vain mitattavaa 

toimintaa voidaan johtaa ja nähdä, miten tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet. Työtur-

vallisuuden mittaamisella on tarkoitus ohjata yrityksen päivittäistä toimintaa, mutta myös 

arvioida toimintaa pidemmällä aikavälillä. Mittareiden avulla johto pystyy myös seuraa-

maan ja arvioimaan toiminnan tehokkuutta sekä talouden että turvallisuuden kannalta. 

(Tappura et al. 2010) 

Mittareille asetetaan vuosittaiset tavoitteet, niiden toteutumista seurataan ja niiden pe-

rusteella voidaan myös palkita henkilöstöä, jos tavoitteisiin on päästy (Laitinen et al. 

2013). Työturvallisuuslaki (L738/2002) sekä johtamisjärjestelmät (OHSAS 18 001/ISO 

45 001) asettavat myös vaatimuksia turvallisuuden seurannalle (Työturvallisuuslaki 

2002, DNV 2020, Suomen Standardisoimisliitto 2020). 

Työturvallisuutta mittaavia mittareita on ollut usein vaikea määrittää, sillä sopivia käyttö-

kelpoisia mittareita ei ole ollut. Tämä on myös hankaloittanut turvallisuusjohtamisen ke-

hittämistä. Usein yritykset ovat käyttäneet tapaturmien ja työperäisten sairauksien esiin-

tymistä kuvaavia tunnuslukuja. Turvallisuuden parantuminen on tehnyt näistä luvuista 

epäluotettavia työpaikka- ja osastotasolla johtuen suuresta satunnaisesta vaihtelusta, 

jolloin muutosta on vaikea havaita näillä mittareilla. Hyvien ja luotettavien mittareiden 

puuttuessa johto on usein ollut esimiesten ja työsuojeluhenkilöstön mututiedon varassa, 

jolloin asioista annetaan usein liian myönteinen kuva. (Laitinen et al. 2013) Myös Peter-

sen (2000) on nostanut tutkimuksessaan esille, että työturvallisuuden ehkä suurin on-

gelma on sopivien mittareiden löytäminen, joiden avulla pystytään seuraamaan turvalli-

suusohjelmien tehokkuutta. 

Laitinen et al. (2013) ja Tappura et al. (2010) ovat todenneet, että hyvät turvallisuusmit-

tarit omaavat tiettyjä piirteitä ja he ovat listanneet niitä. Hyvä mittari on sellainen, mihin 

henkilöstö pystyy itse vaikuttamaan toiminnallaan. Tuloksena saadaan lukuarvo, jotta 

mittarin kehittymistä voidaan seurata ja verrata. Mittaustuloksen on oltava myös luotet-

tava ja yksinkertainen eikä tuloksen viive saa olla liian suuri. Lisäksi Tappura et al. (2010) 

toteaa, että mittareille on asetettava vastuuhenkilö, laskenta- ja raportointitapa, tulosten 

käsittely sekä seuranta. (Laitinen et al. 2013; Tappura et al. 2010) 
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Mahdollisia mittareita, joilla työturvallisuutta ja sen kehitystä voidaan mitata, ovat panos-

mittarit, tulosmittarit ja tapaturmatunnusluvut. Usein byrokraattinen turvallisuusjohtami-

nen perustuu panosmittareihin. Tällöin määritetään, mitä turvallisuustoimenpiteitä (usein 

lakisääteisiä) on tehtävä ja seurataan niiden toteutumista. Tulosmittarien käyttö perustuu 

määriteltyihin tulostavoitteisiin ja jos niihin päästään, niin siitä palkitaan. Johto määrittää 

tavoitteet ja tuloksen tekijät, eli organisaation alemmat tasot, saavat luovasti määritellä 

itse toimenpiteet, joilla tulokseen päästään. Useimmiten yritykset kuitenkin mittaavat työ-

paikan tapaturmariskiä käyttämällä mittana sattuneita tapaturmia. Yleisin näistä on tapa-

turmataajuus, jota myös valtakunnallisesti käytetään. Tapaturmataajuudesta on kerrottu 

tarkemmin tämän luvun lopussa. Vaihtoehtoisesti voi käyttää tunnuslukua tapaturmien 

ja ammattitautien esiintyvyydestä (suhteesta), joka lasketaan niiden määrä tiettyä hen-

kilömäärää kohti. (Laitinen et al. 2013)  

Mittarit on mahdollista jakaa kahteen kategoriaan myös niiden esiintyvyyden mukaan: 

jälkikäteisiin (reaktiivisiin) ja ennakoiviin (proaktiivisiin). Jälkikäteismittareita on esimer-

kiksi tapaturmien ja työperäisten sairauksien tunnusluvut. Ennakoivia mittareita ovat mit-

tarit, joilla mitataan olosuhteita ja asioita, joilla on tai ainakin voi olla ehkäiseviä vaikutuk-

sia tapaturmien ja sairauksien syntyyn. Näitä esimerkiksi ovat työntekijöiden kyselyihin 

perustuvat tunnusluvut tai turvallisuuskoulutusten määrä. Taulukkoon 1 on koottu enna-

koivia ja jälkikäteisiä turvallisuuden tulos- ja panosmittareita. Näiden mittareiden avulla 

yritys saa riittävän tiedon työturvallisuuden tasosta ja niiden perusteella voi määritellä 

kehitystoimenpiteitä.  (Laitinen et al. 2013; Tappura et al. 2010) 

Taulukko 1. Ennakoivia ja jälkikäteisiä turvallisuuden tulos- ja panosmittareita 

 Jälkikäteinen Ennakoiva 

Tulos • Tapaturmien lukumäärään pe-

rustuvat tunnusluvut 

• Tapaturmien vakavuuteen perus-

tuvat tunnusluvut 

• Ammattitauteihin ja sairauksiin 

perustuvat tunnusluvut 

• Työympäristön havainnointiin pe-

rustuvat tunnusluvut 

• Työntekijäkyselyihin perustuvat 

tunnusluvut 

• Auditointiin perustuvat tunnuslu-

vut 

• Vaaratilanteiden raportointiaktiivi-

suus 

Panos • Tapaturmista ja ammatti-

taudeista ”toipumisen” kustan-

nukset 

 

• Riskien arviointien määrä 

• Tarkastusten määrä 

• Koulutusten määrä 

• Turvallisuustuokioiden määrä 
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Turvallisuushavainnot sekä läheltä piti- ja vaaratilanneilmoitukset 

Työturvallisuuslaista (738/2002) tulee vaatimus, että työntekijän on ilmoitettava työnan-

tajalleen heti havaitsemansa työturvallisuuspuutteet. Turvallisuushavainnot ovat tilan-

teita, joissa on havaittu turvallisuusepäkohta, mutta mitään ei ole sattunut (edes läheltä 

piti -tilannetta). Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi lattialla huomattu vesilammikko. Lä-

heltä piti- ja vaaratilanteet ovat tapaturman kaltaisia tilanteita, mutta henkilövahinkoa ei 

ole sattunut. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi vesilammikko lattialla, jossa henkilö on 

horjahtanut ja melkein kaatunut, mutta on saanut pidettyä tasapainon, tällöin henkilöva-

hinkoa ei tapahtunut. Näiden kaikkien edellä mainittujen tilanteiden ilmoittaminen on yri-

tykselle tärkeää, jotta turvallisuustoimenpiteet osataan suunnata oikein ja onnettomuuk-

sia voidaan estää. (Tappura et al. 2010) Turvallisuuspuutteiden kirjaaminen yrityksessä 

kertoo hyvästä turvallisuuskulttuurista, jolloin henkilöstö on ymmärtänyt turvallisuusjoh-

tamisen tavoitteet ja tarkkailevat itse työympäristöä ja ottavat vastuuta havaitessaan on-

gelman (Laitinen et al. 2013).  

Yrityksissä seurataan nykyään jo usein läheltä piti- tai vaaratilanteita. Kun näitä raportoi-

daan, tutkitaan ja tehdään korjaavat toimenpiteet, jolloin ennakoivasti reagoidaan vaara-

tilanteisiin, niin tutkitusti sattuneiden tapaturmien määrä laskee. Levä (2003) on kirjalli-

suuskatsauksessaan todennut, että läheltä piti -tilanteet tulisi tutkia onnettomuuksien ta-

voin kunnolla, eikä ylimmän johdon tule hyväksyä raportteja, joissa käsitellään vain vä-

littömiä tapaukseen johtaneita syitä. Tämä sama koskee myös turvallisuushavaintoja. 

Kuvassa 6 nähdään, miten vaaratilanneilmoitusten tekeminen vaikuttaa sattuneisiin ta-

paturmiin. Mittarina vaaratilanneilmoitusten määrää voidaan pitää jälkikäteisenä, kun jo-

tain on tapahtunut, tai ennakoivana, kun henkilövahinkoa tai mitään vakavaa ei ole vielä 

sattunut, mutta riski on olemassa, jos tilanne toistuu. (Laitinen et al. 2013; Levä 2003)  

 

Kuva 6. Esimerkki tapaturmataajuuden ja vaaratilanteiden kehityksestä eräässä yrityk-

sessä (Laitinen et al. 2013). 
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Toimiva vaaratilanneraportointi sisältää seuraavat vaiheet: tilanne tunnistetaan, tehdään 

ilmoitus, ilmoitus vastaanotetaan ja tutkitaan, määritetään ja toteutetaan toimenpiteet, 

seuranta sekä annetaan palaute työntekijälle tutkinnan etenemisestä ja tehtävistä toi-

menpiteistä. Korjaavien toimenpiteiden toteutumista ja riittävyyttä on seurattava, jotta 

vaara saada lopullisesti poistettua (Tappura et al. 2010). Vaaratilanneraportointi on myös 

oiva jatkuvan parantamisen työkalu. Lisäksi toimiva vaaratilanteiden tutkintamalli ja teh-

dyt toimenpiteet kertovat, että johto pitää turvallisuutta tärkeänä. Vaaratilanneilmoitus 

tulee olla helppo tehdä ja monissa yrityksissä onkin tietojärjestelmä, jossa näitä käsitel-

lään ja jonne ilmoituksen voi suoraan tehdä tietokonepäätteeltä. Monissa yrityksissä on 

myös olemassa palkitsemiskäytäntö, jolloin ilmoitusten tehneille työntekijöille voi kii-

tokseksi antaa esimerkiksi kahvi-/lounaslipun ja kuukausittain parhaalle ilmoitukselle pal-

kallisen vapaapäivän. (Laitinen et al. 2013)  

Turvallisuuspyramidi 

H. W. Heinrich tunnetaan tapaturmatutkimuksen uranuurtajana, joka on jo 1930-luvulla 

esittänyt tapaturma-vaaratilannekolmion. Kolmion huipulla on pieni määrä kuolemaan 

johtavia, alempana suurempi määrä lievempiä tapaturmia ja alimpana runsas määrä lä-

heltä piti -tilanteita (kuva 7). Heinrichin teoria perustuu siihen, että mikä tahansa lievä 

tapaturma tai vaaratilanne voi toistuessaan aiheuttaa vakavan vamman tai jopa kuole-

man. Tämän takia on tärkeää keskittää korjaavat toimenpiteet ja torjuntatoimet kolmion 

alimpiin osiin. (Laitinen et al. 2013) 

            

Kuva 7. Tapaturma-vaaratilannekolmio (Laitinen et al. 2013, Bellamy 2015). 

Vaaratilanteiden potentiaalinen vakavuus vaihtelee. Potentiaalisella vakavuudella tarkoi-

tetaan pahinta seurausta, mihin tapaus olisi voinut johtaa. Tämä riippuu siitä, mikä ja 

miten voimakas kuormitus tai altistus ihmiseen on vaaratilanteessa kohdistunut tai olisi 

voinut kohdistua. Tähän vaikuttaa myös kehonosa, mihin vahingoittava kuormitus on 
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kohdistunut tai olisi voinut kohdistua. Vaaratilanteen potentiaalisen vakavuuden voi arvi-

oida melko luotettavasti. Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinnassa ja korjaavien toi-

menpiteiden määrittämisessä on hyvä huomioida myös sen potentiaalinen vakavuus, 

kun korjaavia toimenpiteitä ja toteutusaikataulua mietitään. (Laitinen et al. 2013) 

Mauro et al. (2018) ja Bellamy (2015) ovat tutkimuksissaan todistaneet Heinrichin tapa-

turma-vaaratilannekolmion toimivuuden. Mauro et al. (2018) tutkimus osoittaa, että va-

kavien onnettomuuksien määrän vähentäminen vaatii muutosta työpaikan turvallisuus-

asenteessa. Luomalla työpaikoille kulttuurin, jossa arvostetaan turvallisuutta, osallistute-

taan työntekijöitä ja pyritään parantamaan jatkuvasti toimintaa, on mahdollista vähentää 

niin lieviä kuin vakavia tapaturmia tapahtumasta. Jos kaikkien työpaikkatapaturmien 

taustalla on sama syy, ainoa tapa vähentää tapaturmien määrää tehokkaasti on tunnis-

taa taustalla oleva syy ja poistaa se, kuten Heinrichinkin aikanaan on todennut luomalla 

tapaturma-vaaratilannekolmion. (Mauro et al. 2018) Bellamy (2015) on kuitenkin sitä 

mieltä, että kolmio toimii vain saman tapaturmaluokan sisällä. Jos tapaturma johtuu työn-

tekijän inhimillisestä virheestä, johon puututaan kouluttamalla, ei kouluttaminen vaikuta 

suoraan vähentävästi tapaturmiin, jotka johtuvat puutteellisista konesuojauksista. (Bel-

lamy 2015) 

Tapaturmataajuus 

Tapaturmataajuus kertoo, kuinka monta tapaturmaa työpaikalla on tapahtunut suhteessa 

tehtyihin työtunteihin. Tapaturmataajuuteen ei lasketa työmatkalla tapahtuneita tapatur-

mia. Tapaturmataajuus kertoo pelkkiä työtapaturmien lukumäärää paremmin, mihin 

suuntaan työpaikan turvallisuustoiminta on mennyt.  Tapaturmataajuuden määrityksessä 

on kuitenkin yritysten välillä eroja siinä, mitkä tapaturmat, eli kuinka paljon poissaoloa 

aiheuttaneet tapaturmat, otetaan tähän mukaan. Toisilla yrityksillä se voi olla 1 päivän 

poissaolon vaatinut tapaturma ja toisilla 3 päivän poissaolon eli on oltava tarkkana, jotta 

luvut ovat vertailukelpoisia. (Laitinen et al. 2013; Tapaturmavakuutuskeskus 2019)  

Yritykset käyttävät yleisesti tapaturmataajuutta kuvaamaan heidän turvallisuustilannet-

tansa, jolloin tätä voidaan käyttää myös teollisuusalojen turvallisuusvertailussa hyväksi. 

Tapaturmataajuuden avulla voi seurata tapaturmien kehitystä vuosittain eri toimialoilla ja 

ammattiryhmissä esimerkiksi Työturvallisuuskeskuksen sivuilta. Sieltä selviää esimer-

kiksi, että vuosina 2017-2019 palkansaajien tapaturmataajuus kaikilla aloilla on pysynyt 

suurin piirtein samana. Vuonna 2018 tapaturmataajuus oli 28,9 työpaikkatapaturmaa/ 

miljoonaa työtuntia ja vuosina 2017 ja 2019 luku oli 29,0. Tapaturmavakuutuskeskus ei 
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erikseen raportoi elintarviketeollisuuden tapaturmataajuutta vaan se sisältyy teollisuus-

aloihin. Teollisuuden tapaturmataajuus oli vuonna 2018 30,9 eli se on hieman suurempi 

kuin kaikkien toimialojen keskiarvo. (Tapaturmavakuutuskeskus 2019) 

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastosovellus Tikusta löytyy toimialakohtaiset palkan-

saajien työpaikkatapaturmataajuudet. Tapaturmataajuuksissa on huomioitu kaikki työta-

paturmat. Kuvaan 8 on kuvattu tapaturmataajuudet vuosilta 2010-2018 elintarviketeolli-

suuden alalta ja verrokkina on koko teollisuusala. Tapaturmataajuudessa on huomioitu 

kaikki tapaturmat. Huomataan, että elintarvikealalla tapaturmataajuus on hieman korke-

ampi kuin teollisuusaloilla yhteensä. (Tapaturmavakuutuskeskus 2020)  

 

Kuva 8. Tapaturmataajuus teollisuus- ja elintarvikealalla vuosina 2010-2018 (Tapa-
turmavakuutuskeskus 2020). 

2.4.2 Johdon katselmus 

Johdon katselmuksessa on tarkoitus arvioida kokonaisvaltaisesti yrityksen turvallisuus-

politiikan ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän toimivuutta. Säännöllisillä katselmuksilla 

varmistetaan, että toiminta on tavoitteiden mukaista ja sitä kehitetään jatkuvasti niiden 

suuntaan. Tämän avulla varmistetaan, että järjestelmä täyttää organisaation, työntekijöi-

den ja sidosryhmien odotukset sekä on riittävän tehokas täyttämään kaikki vaatimukset. 

Johdon katselmuksessa tulisi käydä läpi myös työturvallisuusmittarit, tehdyt auditoinnit, 

riskianalyysit sekä tarkastusten tulokset. On myös huolehdittava, että työturvallisuusjär-

jestelmässä havaituille epäkohdille määritetään korjaavat toimenpiteet ja tarvittaessa yri-

tyksen turvallisuuspolitiikkaa päivitetään näiden havaintojen perusteella sekä lisätään 

työturvallisuusresursseja. Vakiintuneelle työturvallisuusjohtamisjärjestelmälle voi riittää 

vuosittainen katselmointi, mutta järjestelmän kehittämis- tai muutosvaiheessa on hyvä 

miettiä, olisiko tiheämpi tarkastelu tarpeen. (Levä 2003) 
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Granerud ja Rocha (2011) ovat tutkimuksessaan tarkastelleet OHSAS 18 001 standardin 

vaikutteita tanskalaisissa tehtaissa. He ovat todenneet, että säännöllinen johdon katsel-

mus yhdessä työntekijöiltä saadun palautteen kanssa muodostavat perustan työturvalli-

suuskäytäntöjen parantamiselle ja kehittämiselle. (Granerud ja Rocha 2011) OHSAS 

18 001:2007 standardin korvaava ISO 45 001:2018 standardi vaatii myös, että ylimmän 

johdon on katselmoitava organisaation TTT-järjestelmä säännöllisin väliajoin. Johdon 

katselmuksen tarkoitus on varmistaa, että järjestelmä on edelleen soveltuva, tarkoituk-

sen mukainen ja vaikuttava. Standardista löytyy lista asioista, jotka on katselmuksessa 

käsiteltävä. Johdon katselmuksen olennaisista tuloksista on myös viestittävä muulle or-

ganisaatiolle sekä ne on dokumentoitava. (ISO 45 001:2018) 

2.5 Sertifioidut työturvallisuusjohtamisjärjestelmät 

Sertifioitu työturvallisuusjohtamisjärjestelmä osoittaa, että yritys on sitoutunut työturvalli-

suusasioihin ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Tunnetuin työterveys- ja turvallisuus-

johtamisjärjestelmästandardi on pitkään ollut OHSAS 18 001:2007 standardi, mutta 

vuonna 2018 julkaistiin uusi ISO 45 001 standardi, joka tulee korvaamaan OHSAS 

18 001 standardin maaliskuussa 2021. Tällä hetkellä on siis siirtymä kausi menossa. 

(DNV 2020) Tämän takia tässä työssä keskitytään vain ISO 45 001 standardiin. 

Hämäläinen ja Anttila (2008) on tutkimuksessaan kysynyt 18 eri organisaation turvalli-

suusasiantuntijoilta, pitääkö turvallisuusjärjestelmä olla sertifioituna. Näistä 18 asiantun-

tijasta yhdeksän oli asiantuntijaorganisaatiosta ja yhdeksän yritys- ja kaupunkiorganisaa-

tiosta. Asiantuntijat olivat sitä mieltä, että yrityksessä on oltava olemassa jonkinlainen 

toimiva turvallisuusjärjestelmä, mutta sitä ei tarvitse olla sertifioitu. Lisäksi he olivat sitä 

mieltä, että pienille yrityksille riittää työturvallisuuslain noudattaminen. (Hämäläinen ja 

Anttila 2008) Myös Baird (2005) korostaa, että sertifioitu johtamisjärjestelmä ei itsessään 

ole tae hyvästä työturvallisuudesta, vaan johtamisjärjestelmän lisäksi erityisesti yrityksen 

työturvallisuuskulttuurilla on suuri merkitys toiminnan tehokkuuteen. Granerud ja Rocha 

(2011) ovat tutkimuksissaan melko samoilla linjoilla ja toteavat, että työturvallisuusstan-

dardi ei itsessään paranna yrityksen työturvallisuutta vaan enemmän tähän vaikuttaa yri-

tyksessä vallitseva organisaatiokulttuuri. 

2.5.1 ISO 45 001:2018 TTT-järjestelmä 

ISO 45 001:2018 standardi on työterveys- ja -turvallisuusjohtamisjärjestelmä (TTT), joka 

on julkaistu maaliskuussa 2018. Se on kansainvälisesti hyväksytty standardi TTT -järjes-

telmille ja se soveltuu sekä pieniin että isoihin organisaatioihin eri toimialoille. ISO 
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45 001:2018 pohjautuu OHSAS 18 001:2007 ja muihin TTT -standardeihin ja -käytäntöi-

hin. Standardi on rakenteeltaan ISO-hallintajärjestelmästandardien mukainen, joten sen 

yhdistäminen esimerkiksi ISO 9 001:2015 laatujärjestelmän ja ISO 14 001:2015 ympä-

ristöjärjestelmän on helppoa. (DNV 2020) Erityisesti ISO 45 001:2018 standardissa otet-

tiin huomioon ISO 14 001:2015 ja sen rakenne, sillä monet yritykset yhdistävät ympäris-

töjärjestelmän ja TTT-järjestelmän toiminnot. (Suomen Standardisoimisliitto 2020) 

ISO 45 001:2018 standardin avulla yritys saa viitekehyksen, jolla he voivat parantaa 

työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, vähentää työturvallisuusriskejä sekä luoda ter-

veellisemmät ja turvallisemmat olot työntekijöille. Uusi ISO 45 001:2018 standardi koros-

taa erityisesti johtajuutta ja johdon sitoutumista, sillä johto on vastuussa työturvallisuus-

asioista. Kiwa Inspectan HSEQ-tuotepäällikkö Allgren (2019) on myös todennut, että 

”johtajuus on tosi isossa roolissa tässä standardissa läpi organisaation” ja lisää ”TTT -

toimintaa pitäisi siirtää koko organisaation vastuulle niin, että linjaorganisaatio tekee ja 

toteuttaa turvallisuutta”. Standardi korostaa henkilöstön ja sidosryhmien roolia osallistua 

työturvallisuuden parantamiseen, sillä turvallisuus on koko organisaation yhteinen asia. 

Koko henkilöstöä on kuultava ja heidät on sitoutettava työturvallisuusasioiden kehittämi-

seen. Kolmas painopiste on riskienhallinta ja toiminnan kehittäminen. Lisäksi standardin 

avulla TTT-asiat voi yhdistää organisaation muihin liiketoimiprosesseihin. Muiden stan-

dardien tavoin ISO 45 001:2018 perustuu PDCA-malliin eli se korostaa toiminnan suun-

nittelua, hallintaa, mittaamista ja parantamista. (Suomen Standardisoimisliitto 2020) 

ISO 45 001:2018 sisältää seitsemän kappaletta (standardin kappaleet 4-10), joissa stan-

dardin vaatimukset on esitetty, kolme ensimmäistä kappaletta sisältää soveltamisalan, 

velvoittavat viittaukset sekä termit ja määritelmät. Ensimmäisenä vaatimuskokonaisuu-

tena on organisaation toimintaympäristö (kappale 4), joka sisältää vaatimukset organi-

saation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien 

tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen, TTT-järjestelmän soveltamisalan määrittäminen 

sekä TTT-järjestelmä. Toinen kokonaisuus on johtajuus ja työntekijöiden osallistuminen 

(kappale 5). Tässä osiossa on vaateet johtajuudelle ja heidän sitoutumisellensa, TTT-

politiikka, organisaation roolit, vastuut ja valtuudet sekä työntekijöiden kuuleminen ja 

osallistaminen.  Kolmantena kokonaisuutena on suunnittelu (kappale 6), jossa käsitel-

lään riskit ja mahdollisuudet sekä TTT-tavoitteet ja niiden saavuttamiseen tarvittavien 

toimien suunnittelu. Neljäntenä on tukitoiminnot (kappale 7), joka kattaa resurssit, päte-

vyys, tietoisuus, viestintä ja dokumentoitu tieto. Viidentenä on toiminta (kappale 8), jossa 

on toiminnan suunnittelu ja ohjaus sekä valmius ja toiminta hätätilanteita varten. Kuu-

dentena suorituskyvyn arviointi (kappale 9). Suoristuskyvyn arviointi sisältää mittausta-
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vat, niiden analysoinnin sekä suorituskyvyn arvioinnin sekä vaatimukset sisäisille audi-

toinneille sekä johdon katselmukselle. Seitsemäskohta on parantaminen (kappale 10), 

joka pohjautuu jatkuvaan parantamiseen ja sisältää vaatimukset vaaratilanteille, poik-

keamille ja korjaaville toimenpiteille. (ISO 45 001:2018) 

Kuvaan 9 on kuvattu turvallisuusjohtamisen viitekehys ISO 45 001 standardissa. Ku-

vasta nähdään, että johdon sitoutuminen on hyvin keskeisessä osassa standardissa ja 

sen takia se on kuvan keskiössä. Allgren (2019) on todennut, että ilman johdon sitoutu-

mista turvallisuusjohtamista on hankala viedä käytäntöön, niin että se konkretisoituu te-

kemiseen. Kuvassa olevat elementit on oltava olemassa, jotta standardin saa, mutta jo-

kainen yritys saa itse päättää, miten nämä asiat he käytännössä toteuttaa. (Allgren 2019) 

 

Kuva 9. Turvallisuusjohtamisen viitekehys ISO 45 001 standardissa (Allgren 2019). 

ISO 45 001:2018 TTT-järjestelmä vastaa rakenteeltaan ympäristöjärjestelmä ISO 

14 001:2015 ja laatujärjestelmä ISO 9 001:2015. Standardien rakenteiden vastaavuudet 

on kuvattu liitteessä 1, johon on koottu kaikkien standardien sisällysluettelot. Yleisellä 

tasoilla toisen asteen otsikot ovat kaikissa standardeissa lähes samat. ISO 9001:2015 

standardissa on muita hieman enemmän toisen asteen otsikoita. ISO 14001:2015 ja ISO 

45001:2018 ovat rakenteellisesti hyvin lähellä toisiaan, kuten Suomen standardisoimis-

liittokin (2020) on julkaisussaan maininnut, ja ne eroavat molemmat hieman ISO 

9001:2015 rakenteesta. (ISO 14001:2015, ISO 45 001:2018, ISO 9001:2015) 

2.5.2 Sertifioidun turvallisuusjohtamisjärjestelmien hyödyt 

Sertifioitu turvallisuusjohtamisjärjestelmä on puolueettoman toimijan antama todiste 

siitä, että yritys huolehtii työntekijöistään ja heidän terveydestään sekä työturvallisuudes-
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taan. Se osoittaa myös, että yritys on täyttänyt myös lakisääteiset vaatimuksensa turval-

lisuuteen liittyen. Lisäksi sertifiointi nostaa yrityksen julkisuuskuvaa ja voi olla kilpailuetu 

joissakin tilanteissa, sillä se antaa vahvan signaalin, että yritys ponnistelee tosissaan 

turvallisen työympäristön ja hyvinvoinnin puolesta. (Allgren 2019; DNV 2020)  

ISO 45 001 standardi soveltuu kaikkiin yrityksiin, sen toimialasta tai koosta riippumatta. 

Ulkopuolisen arvioijan avulla yrityksen on mahdollista löytää kehityskohteita yrityksen 

TTT -järjestelmästä sekä hallita yrityksen työturvallisuusriskejä ja kehittää toimintaa jat-

kuvasti (Allgren 2019). ISO 45 001 sertifioinnista todettuja hyötyjä ovat työtapaturmien 

ja poissaolojen väheneminen, jonka seurauksena myös vakuutusmaksut laskevat. Yri-

tyksen turvallisuuskulttuuri paranee ja johto sitoutuu jatkuvaan parantamiseen. Lisäksi 

standardin noudattamisen myötä lakisääteisten vaatimusten täyttäminen helpottuu. 

(Suomen Standardisoimisliitto 2020) Allgren (2019) on todennut, että Suomessa TTT -

järjestelmän käyttöönottoa helpottaa Suomen melko tiukka lainsäädäntö, jolloin yrityk-

sessä työturvallisuusasiat ovat jo pelkästään lainsäädännön vaatimuksien takia melko 

hyvällä mallilla. 

Sertifioitu järjestelmä takaa, että toimintaa tarkastellaan vuosittain ulkopuolisen arvioijan 

toimesta ja tästä saadaan todistus. Todistus on mahdollista lähettää sidosryhmille tai 

lisätä yrityksen kotisivuille osoitukseksi siitä, että työturvallisuusasiat ovat yritykselle tär-

keitä. Lisäksi ISO 45 001 standardin noudattamisen on todettu edistävän useita YK:n 

kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n tavoitteita tasa-arvosta tervey-

teen ja hyvinvointiin. Näiden kaikkien hyötyjen lisäksi yrityksen julkisuuskuva paranee. 

(Suomen Standardisoimisliitto 2020) 

2.6 Työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö 

Työturvallisuusjohtamisessa pitää huomioida myös lainsäädännön asettamat velvoitteet 

ja vastuut, joiden mukaan työnantajan tulee toimia (Työturvallisuuslaki 2002). Työturval-

lisuuteen liittyy monia lakisääteisiä vaatimuksia ja vastuita, jotka on täytettävä (Laitinen 

et al. 2013). Laki määrittelee työturvallisuuden minimitason, jota on noudatettava, mutta 

yrityksen johto päättää ja asettaa yrityksen lopullisen työturvallisuuden tavoitetason (Lai-

tinen et al. 2013). Tässä kappaleessa on käyty läpi työturvallisuuteen liittyvää lainsää-

däntöä, jotka asettavat minimivaatimuksia ja vastuita työturvallisuuteen liittyen. 

2.6.1 Työturvallisuuslaki L738/2002 

Työturvallisuuslaki (L738/2002) määrittelee vähimmäisvaatimukset työolosuhteille ja toi-

mintatavat työturvallisuuden toteuttamiseksi. Lain tarkoitus on parantaa työympäristöä ja 
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työolosuhteita, jotta työntekijöiden on turvallista tehdä töitä. Lisäksi sen tarkoitus on en-

naltaehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä tai työympäristöstä 

aiheutuvia fyysisiä ja henkisiä terveyshaittoja. Lakia sovelletaan lähes kaikkeen työhön. 

(Työturvallisuuslaki 2002) 

Työturvallisuuslaki määrittelee velvollisuudet työnantajalle, jotta työntekijöiden turvalli-

suus ja terveys työssä on varmistettu. Työnantajan on tehtävä riskinarviointi, jossa on 

huomioitu haitta- ja vaaratekijät, joita työstä, työajoista, työtiloista, työympäristöstä ja työ-

olosuhteista aiheutuu sekä lisäksi määritettävä hallintakeinot vaaroille, jos niitä ei voi 

poistaa. Työnantajan on myös annettava riittävä opetus ja perehdytys työntekijälle työn-

tekemisestä, työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava, että työntekijällä on 

riittävä osaaminen. Työnantajan on myös hankittava ja annettava työntekijän käyttöön 

työn vaatimat henkilösuojaimet ja apuvälineet. (Työturvallisuuslaki 2002) 

Työturvallisuuslain mukaan työpaikalla vastuu työturvallisuudesta kuuluu henkilölle, joka 

johtaa ja valvoo työtä, ja jolla on toimintavaltuudet puuttua tilanteisiin. Tämä henkilö on 

useimmiten esimies, sillä työturvallisuuslain 16 § mukaan työnantaja voi asettaa toisen 

henkilön edustamaan työnantajaa. Esimies toimii tehtävässään työnantajan edustajana 

ja hänen työsuojeluvastuunsa perustuu hänellä olevaan päätöksenteko- ja toimivaltuuk-

siinsa. (Fennia 2012) Tämä kuitenkin tarkoittaa, että työnantajan on huolehdittava, että 

esimiehen tehtävänkuvassa on oltava riittävän tarkasti määritelty tehtävät ja vastuut, 

jotka hänelle kuuluu, sekä kyseisellä henkilöllä on oltava riittävä pätevyys kyseiseen teh-

tävään. (Työturvallisuuslaki 2002) 

Laki määrittelee myös työntekijän velvollisuudet ja oikeuden pidättäytyä vaarallisesta 

työstä. Työntekijän yleisiä velvollisuuksia on noudattaa työnantajan antamia määräyksiä 

ja ohjeita, ylläpidettävä turvallisuuden ja terveellisyyden vaatimaa järjestystä ja siisteyttä 

sekä olla huolellinen ja varovainen. Työntekijän on huolehdittava niin omasta kuin mui-

den työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä annetun ohjeistuksen mukaisesti. Työ-

turvallisuuslaki ottaa kantaa myös häirintään ja epäasialliseen kohteluun. Työntekijän on 

ilmoitettava välittömästi, jos huomaa työolosuhteissa, työmenetelmissä, koneissa, 

muissa työvälineissä, henkilösuojaimissa tai muissa laitteissa vikoja tai puutteita, josta 

voi aiheutua vaaraa tai haittaa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Työntekijän 

on käytettävä annettuja henkilösuojaimia eikä hän saa poistaa tai kytkeä pois päältä ko-

neiden ja laitteiden turvallisuus- tai suojalaitteita ilman lupaa. (Työturvallisuuslaki 2002) 

Työturvallisuuslaissa on lisäksi omat pykälät työergonomialle, taukoihin, yötyöhön, va-

laistukseen, järjestykselle ja siisteydelle sekä ensiavun järjestämiselle työpaikalle. (Työ-

turvallisuuslaki 2002) 
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2.6.2 Turvallisuusjohtaminen lainsäädännössä 

Työturvallisuustoiminnan tulisi olla luonnollinen osa yrityksen johtamisjärjestelmää ja toi-

mintaa. Lainsäädännöstä tulee vaatimuksia työturvallisuusjohtamiseen, sillä työturvalli-

suuslaki (738/2002) edellyttää työnantajalta koko yrityksen ulottavaa työturvallisuusjoh-

tamista. Työturvallisuuslain tarkoituksena on, että jokaisella työpaikalla on turvallisuus-

johtamisperiaate. (Työturvallisuuslaki 2002; Koskinen ja Mironen 2003) 

Työturvallisuuslaki (738/2002) ja hyvä työturvallisuusjohtaminen edellyttävät, että yrityk-

sessä on olemassa työsuojelun toimintaohjelma, jolla edistetään työpaikan turvallisuutta 

ja terveellisyyttä sekä työntekijöiden työkykyä yhdessä työntekijöiden kanssa. Se tehos-

taa myös ennakoivaa työsuojelua ja parantaa suunnitelmallisesti työoloja yrityksen edel-

lytysten mukaisesti. Työturvallisuuslaki velvoittaa, että työstä aiheutuvat vaarat ja niiden 

merkitys selvitetään, joka käytännössä tarkoittaa riskienarviointia. Riskienarviointi kuuluu 

myös työturvallisuusjohtamiseen ja sen tavoitteena on ensisijaisesti poistaa tunnistetut 

haitat sekä vaarat. Työsuojelun toimintaohjelmaan kirjataan työolojen kehittämistarpeet 

ja työympäristötekijöiden vaikutukset ja ne arvioidaan noudattaen riskienarviointimene-

telmiä. (Työturvallisuuslaki 2002; Koskinen ja Mironen 2003; Hämäläinen ja Anttila 2008) 

Yrityksen työturvallisuustavoitteet, jotka toimivat työturvallisuusjohtamisen kulmakivinä, 

voidaan johtaa riskienarvioinnista saaduista kehittämiskohteista ja painopisteistä. Joh-

don ja työntekijöiden tulee sitoutua toimintaohjelmaan ja näin työsuojelusta tulee osa 

jokapäiväistä toimintaa. Hyvä työturvallisuusjohtaminen ja työturvallisuuslaki 

(L738/2002) ottavat kantaa, että henkilöstö on sitoutettava turvallisuustyöhön. Työnteki-

jät saadaan sitoutettua paremmin, kun heidät otetaan mukaan ohjelman laadintaa. Li-

säksi ohjelmaan nimetään henkilöt, jotka ovat vastuussa toimenpiteiden toteutuksesta, 

jolloin asiat tulee tehdyiksi. Turvallisuusjohtaminen noudattaa myös samanlaista toimin-

taa. (Työturvallisuuslaki 2002, Koskinen ja Mironen 2003; Hämäläinen ja Anttila 2008) 

Työturvallisuuslaki (738/2002) sekä työturvallisuusjohtaminen asettavat paljon saman-

kaltaisia tavoitteita yritykselle liittyen muun muassa työntekijän fyysisen ja henkisen 

kuormituksen vähentämiseen, työntekijöiden ja työnantajan yhteistoimintaan sekä hy-

vään viestintään läpi koko organisaation. Työturvallisuuslaissa on myös säädetty toimin-

nallisuuteen liittyviä tehtäviä velvoitteiden noudattamiseksi. Työnantajan on siis huoleh-

dittava esimerkiksi työpaikan järjestyksestä ja siisteydestä, henkilösuojainten hankkimi-

sesta, harjoitukset suuronnettomuuksien varalle sekä työntekijöiden ohjaus sekä pereh-

dytys työtehtäviin ja ajan tasalla olevista ohjeista. Nämä kaikki sisältyvät myös hyvään 

työturvallisuusjohtamiseen. (Työturvallisuuslaki 2002; Koskinen ja Mironen 2003; Hämä-

läinen ja Anttila 2008) 
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3. TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO  

3.1 Tutkimuksen kohde 

Saarioinen Oy:n toiminta on alkanut vuonna 1955 Sahalahdella ja se on suomalainen 

elintarvikealan perheyritys. Toiminta on laajentunut vuosien mittaan ja tällä hetkellä tuo-

tantoa on kolmella paikkakunnalla Suomessa, ja lisäksi tytäryhtiö Virossa. Suomen teh-

taat sijaitsevat Kangasalla, Valkeakoskella ja Huittisissa. (Saarioinen 2020b) Konserni 

työllistää yhteensä noin 1 300 henkilöä. Pääkonttori sijaitsee Tampereella. (Saarioinen 

2020a) Tässä työssä keskitytään vain Suomen liiketoimintaan. Saarioisten ylimmän joh-

don organisaatiorakenne on kuvattu kuvassa 10. Toimitusjohtajan alla on kymmenen 

johtajaa ja yksi johdon assistentti. (Santra 2020) 

 

Kuva 10. Saarioisten ylimmän johdon organisaatiokaavio (Santra 2020). 

Saarioinen on yksi Suomen johtavista ruokataloista. Sen liikevaihto on noin 260 miljoo-

naa euroa. Saarioisten tuotteisiin kuuluvat niin valmisruuat, lihavalmisteet kuin hillot ja 

kastikkeet. Saarioisten tuotebrändeihin kuuluvat Saarioinen, Saarioinen Eväs ja Dron-

ningholm. (Saarioinen 2020c) 

Saarioisilla on julkinen turvallisuuspolitiikka, joka pitää sisällään työ- ja tuoteturvallisuu-

den. Työturvallisuudessa painotetaan turvallisen työympäristön luomista työntekijöille ja 

ennaltaehkäisevää toimintaa. Henkilöstön perehdytyksessä jo painotetaan jokaisen vel-

vollisuutta huolehtia, että työympäristö on turvallinen ja turvallisuusohjeita noudatetaan. 

Onnettomuuksien torjunnassa panostetaan henkilöturvallisuuteen. Lisäksi jokaisella 

saarioislaisella on oikeus työskennellä terveyttä vaarantamatta. (Saarioinen 2020e) 

Yrityksellä on käytössä ISO -standardin mukaisia järjestelmiä. Laadunhallintajärjestel-

mänä on ISO 9001, joka on sertifioitu vuonna 1996. Ympäristöjärjestelmänä on ISO 
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lakiasiat Johtaja, 
syömisen 
muutos

Johdon assistentti
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14 001, joka on sertifioitu vuonna 2003. Elintarviketurvallisuusjärjestelmä ISO 22 000 on 

sertifioitu vuonna 2012 ja se on laajennettu ja sertifioitu FSSC 22 000 järjestelmän mu-

kaiseksi vuonna 2014. Työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmä on olemassa, mutta sitä ei 

ole sertifioitu. (Saarioinen 2020e) 

3.2 Tutkimuksen vaiheet 

Tämä työ on tapaustutkimus. Tapaustutkimuksen avulla halutaan kerätä ja esittää yksi-

tyiskohtaista, intensiivistä tietoa jostain ilmiöstä sen luonnollisessa ympäristössä pienen 

ryhmän tai organisaation avulla, joka on kyseisen ilmiön kanssa jatkuvasti tekemisissä. 

Tarkoitus on kuvata tätä yksittäistä ilmiötä ja tuottaa ratkaisumallit erityisesti tutkittuun 

tilanteeseen. Tarkoitus ei ole siis muodostaa yleismaailmallista ratkaisua, vaan kuvata 

ja selittää yksittäistä tosielämän ilmiötä. Tapaustutkimus sisältää tutkimussuunnitelman, 

aineistonkeruumenetelmät ja aineiston analysointiin liittyvät metodit, joten se ei ole 

pelkkä tutkimusaineiston keruumenetelmä vaan kokonaisuus. Tapaustutkimuksissa ai-

neiston keräämiseen liittyy yleensä useita aineistoja, tietolähteitä ja aineistonkeruume-

netelmiä. Näitä aineistonkeruumenetelmiä voivat olla esimerkiksi havainnointi, haastat-

telut ja dokumenttien tutkiminen. Aineiston analysoinnissa usein hyödynnetään jo aikai-

sempaa teoriaa. (Hirsjärvi et al. 2007; Yin 2009) 

Tämä kvalitatiivinen tutkimus aloitettiin kirjallisuuskatsauksella eli lähdemateriaalin ke-

ruulla. Työn empiirinen osuus sisältää kaksi erilaista tutkimusosuutta. Ensimmäinen 

osuus koostui haastatteluista, jotka on osoitettu Saarioisille ja niiden avulla selvitettiin 

Saarioisten työturvallisuusjohtamisen nykytila. Tämä toteutettiin strukturoituna kysely-

haastatteluna. Saarioisten haastattelujen jälkeen haluttiin selvittää sellaisilta yrityksiltä 

(benchmark), joiden työturvallisuusjohtaminen on jo nyt erinomaisella tasolla, mitä toi-

menpiteitä he ovat tehneet tavoittaakseen tämän tason. Tämä tehtiin puolistrukturoituna 

haastatteluna sekä katsomalla työturvallisuusjohtamista käsitteleviä yritysten esityksiä. 

Kirjallisuuskatsauksen ja benchmark -yrityksistä saatujen tietojen perusteella on tarkoi-

tus tuottaa Saarioisille kehittämisehdotuksia, joiden avulla yritys saa nostettua työturval-

lisuusjohtamisen halutulle tasolle. Alla olevassa kuvassa 11 on esitetty tutkimuksen vai-

heet ja aikataulu. 
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Kuva 11. Tutkimuksen vaiheet ja aikataulu. 

3.2.1 Mitä hyvä työturvallisuusjohtaminen on kirjallisuuden pe-
rusteella 

Tutkimus aloitettiin kirjallisuuskatsauksella eli lähdemateriaalin keruulla. Kirjallisuudesta 

selvitettiin, kuinka paljon aihetta on tutkittu, mitä kirjallisuudessa sanotaan hyvästä työ-

turvallisuusjohtamisesta ja millaisia vaatimuksia eli standardeja ja lakeja työturvallisuu-

teen liittyy. Työturvallisuusjohtamista on paljon tutkittu ja kirjallisuudesta löytyi myös suo-

menkielisiä teoksia ja tutkimuksia, mutta paljon on myös kansainvälisiä artikkeleita tehty. 

Niissä oli runsaasti hyviä näkökulmia tukemaan kirjojen teoriaa liittyen työturvallisuuteen 

ja sen johtamiseen.  

Kirjallisuudesta löydetyn teorian perusteella tehtiin yhteenveto (4.1), johon koottiin mistä 

eri tutkijoiden mukaan hyvä työturvallisuusjohtaminen koostuu ja mitä siihen vaaditaan. 

Näitä vaatimuksia täydennettiin vielä työturvallisuusstandardin vaatimuksilla. Edellä mai-

nittuihin vaatimuksiin perustuen määritettiin empiirisen tutkimusosuuden eli haastattelu-

jen kysymykset.  

3.2.2 Saarioisten työturvallisuusjohtamisen nykytilan kartoitus 

Saarioisten työturvallisuusjohtamisen nykytilan kartoitus tehdään strukturoidulla kysely-

haastattelulla. Strukturoituhaastattelu on yksi tutkimushaastattelun muoto, jossa on en-

nalta laaditut kysymykset ja ne esitetään tietyssä järjestyksessä (Hirsjärvi et al. 2007). 

Sen lisäksi tutkittiin yrityksen jo olemassa olevia sisäisiä dokumentteja sekä keskusteltiin 

Saarioisten henkilöstöpäällikön sekä yhden työsuojelupäällikön kanssa olemassa ole-

vista toimista ja käytänteistä. Näiden tutkimustapojen avulla on tarkoitus saada selville, 

millainen työturvallisuusjohtamisen tilanne Saarioisilla on tällä hetkellä ja millaiseksi se 

koetaan ylimmässä johdossa ja linjaorganisaation eri tasoilla.  
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Tutkimustavaksi valittiin haastattelu, koska se on todettu hyvin joustavaksi menetelmäksi 

ja se sopii hyvin erilaisiin tutkimustarkoituksiin (Hirsjärvi ja Hurme 2009). Yinin (2009) 

mukaan haastattelut sopivat hyvin tapaustutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi. 

Haastattelu on hyvä tapa saada selville, mitä henkilöt ajattelevat, tuntevat ja uskovat 

tutkittavasta asiasta. Se kertoo, miten tutkittavat havaitsevat, mitä ympärillä tapahtuu. 

Haastattelu on ainutlaatuinen tiedonkeruumenetelmä, sillä siinä haastattelija on suo-

rassa kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa, jolloin heiltä saadaan tarkkaa 

ja laadullista tietoa. (Hirsjärvi et al. 2007)  

Haastattelu on yksinkertainen tapa hankkia tietoa, mutta onnistunut haastattelu pitää olla 

hyvin suunniteltu. Haastatteluprosessi syntyy vaiheista, jotka on hyvä suunnitella sekä 

aikatauluttaa etukäteen. Haastatteluprossin vaiheita ovat haastattelurungon suunnittelu, 

testihaastattelut, haastatteluiden suorittaminen sekä haastattelujen litterointi sekä ana-

lysointi. (Hirsjärvi ja Hurme 2009) Haastattelijan on hyvä tehdä testihaastatteluja, jotta 

hän saa arvion haastattelun kestosta ja samalla hän pääsee testaamaan kysymysten 

toimivuuden (Hirsjärvi et al. 2007). Yinin (2009) mukaan haastattelut on lisäksi hyvä nau-

hoittaa, jotta haastattelutilanteesta saadaan tarkempi kuva. Tämä ei kuitenkaan saa vai-

kuttaa haastattelijan keskittymiseen ja kuunteluun haastatteluhetkellä. (Yin 2009) 

Haastateltavana on yhteensä 26 saarioislaista, jotka olivat valittu organisaation eri ta-

soilta seuraavasti: 

o Ylin johto: 6 henkilöä 

o Keskijohto: 8 henkilöä 

o Työnjohto: 6 henkilöä 

o Työntekijät: 6 henkilöä 

Haastattelun tulokset on analysoitu ja käsitelty yllä mainittuina ryhminä, eikä yksittäisten 

henkilöiden nimiä mainita missään vaiheessa. Ylimpään johtoon kuuluu johtoryhmän jä-

senet, keskijohtoon tehtaanjohtajat ja esimiesasemassa olevat päälliköt, työnjohtoon 

tuotannon esimiehet ja työntekijät olivat tuotannon työsuojeluhenkilöitä. Tässä työssä oli 

kaksi testihaastattelua, jotka toteutettiin ensimmäisinä. Testihaastatteluista saatujen tu-

losten perusteella kysymyksiä hieman tarkennettiin ja määriteltiin haastattelujen kesto. 

Kysymyksiin ei tullut suuria muutoksia, ainoastaan tarkennettiin joitain termejä. Näiden 

kahden haastattelun perusteella haastattelu tulee kestämään 1 tunnista 1,5 tuntiin, mutta 

kaikille haastatteluille varattiin kuitenkin aikaa 2 tuntia, jotta haastattelu ei jäisi kesken 

ajan loppumisen vuoksi. Testihaastattelujen vastaukset tullaan huomioimaan työssä 

vastaavasti kuin muut haastattelut. Kyselyhaastattelu koostuu noin 30 kysymyksestä. 

Kysymykset olivat hieman erilaiset esimiesasemassa oleville haastateltaville ja työnteki-

jöille. Kysymykset löytyvät liitteestä 2.  
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Haastattelut nauhoitetaan, jotta tilanteisiin voidaan palata myöhemmin ja analysoida jäl-

keenpäin tarkemmin. Haastattelutilanteessa haastattelija kuitenkin kirjaa jo tärkeimpiä 

asioita muistiin. Haastattelut suoritettiin aiemmin sovittuna ajankohtana, jotta haastatel-

tavaa ei häirinnyt muut työtehtävät tai muut ulkopuoliset ärsykkeet. Kaikki haastattelut 

toteutettiin etänä Microsoft Teamsin välityksellä vallitsevan korona -tilanteen takia.  

Haastattelujen lisäksi tutkimuksen aikana käytettiin myös yrityksen sisäiseen käyttöön 

tarkoitettua koulutusmateriaalia ja dokumentaatiota. Tutkimuksen tekijällä oli pääsy yri-

tyksen intranetiin, joten tutkimuksessa pystyttiin hyödyntämään myös sisäisiä asiakirjoja 

ja ohjeita. Tämä materiaali oli hyvä lisä haastattelujen lisäksi, kun yrityksen työturvalli-

suusjohtamisen nykytilaa kartoitettiin. Sisäisen dokumentaation avulla tutkija pystyi te-

kemään taustatyötä myös nykytilan kartoittamiseen ennen haastattelujen toteuttamista.  

Yin (2009) on kirjassaan todettu, että yrityksen sisäisen aineiston analysoinnissa on kui-

tenkin oltava hyvin huolellinen ja tiedon tarkkuus on aina varmistettava. Intranetin asia-

kirjoja, ohjeita ja koulutusmateriaaleja analysoitaessa tutkimuksen tekijä pyrki olemaan 

mahdollisimman kriittinen ja asioiden oikeellisuus pyrittiin varmistamaan jonkin toisen 

tietolähteen kautta. Näin pystyttiin välttämään asiavirheet, jos ohjeet olivat jääneet päi-

vittämättä ja niiden mukaan yrityksessä ei enää toimittukaan. 

3.2.3 Hyvät työturvallisuusjohtamisen käytännöt muissa yrityk-
sissä 

Toisessa tutkimusvaiheessa selvitetään teollisuuden eri alojen työturvallisuusasiantunti-

joilta (benchmark), kuinka heidän yrityksessään työturvallisuusjohtamiseen on panos-

tettu ja mitä kehittämistoimenpiteitä on tehty, jotta hyvä työturvallisuusjohtamisen taso 

on saavutettu. Tavoitteena olisi saada toimivia kehitystoimia, joita Saarioisilla voitaisiin 

hyödyntää työturvallisuusjohtamisen parantamiseksi. Tässä vaiheessa haastatellaan 

Fazer Leipomoiden QEHS-päällikköä ja Fazerin Lahden leipomon työturvallisuuspäällik-

köä sekä hyödynnetään Arla Suomi Oy:n, Oy Gustav Paulig Ab:n, Lindström Oy:n sekä 

Caverion Suomi Oy:n turvallisuusjohtamisen käytännön toteutuksiin keskittyviä webinaa-

reja, joissa puhujina olivat yritysten työturvallisuusasiantuntijat. Yritysten työturvallisuus-

asiantuntijoilta on saatu lupa käyttää heidän esittämäänsä materiaalia työssä hyödyksi. 

Nämä yritykset valittiin, koska tutkimuksen tekijällä oli omakohtaista kokemusta osasta 

yrityksistä ja sitä kautta heillä tiedettiin olevan panostettu työturvallisuuteen ja muut yri-

tykset ovat pärjänneet hyvin Nolla tapaturmaa -foorumin tasoluokituksissa.  

Haastattelu toteutettiin puolistrukturoituna haastatteluna. Puolistrukturoidulla haastatte-

lulla tarkoitetaan lomakehaastattelun ja täysin vapaanhaastattelun välimuotoa, mutta 

hieman lähempänä se on täysin vapaata haastattelua. Puolistrukturoidulle haastattelulle 
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on yleistä, että haastattelun aihepiirit ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja 

järjestys puuttuu. Tämä haastattelutapa on yleinen kvalitatiivisessa tutkimuksessa, mutta 

se soveltuu myös kvantitatiiviseen tutkimukseen. Puolistrukturoidun haastattelun omi-

naispiirteisiin kuuluu, että haastateltavat ovat kokeneet tietyn tilanteen, haastateltava on 

perehtynyt tutkittavaan asiaan ennalta, jonka perusteella hän on luonut haastattelurun-

gon, ja haastattelu suunnataan tutkittavien henkilöiden subjektiivisiin kokemuksiin tilan-

teista, jotka tutkija on ennalta analysoinut. Puolistrukturoitu haastattelu huomioi ihmisten 

tulkinnan asioista ja heidän antamansa merkitykset asioille ovat keskeisiä ja ne ovat syn-

tyneet vuorovaikutuksesta. (Hirsjärvi et al. 2007; Hirsjärvi ja Hurme 2009) 

Haastattelulle varattiin aikaa 2 tuntia ja se toteutettiin etänä Microsoft Teamsin välityk-

sellä vallitsevan korona -tilanteen takia. Haastattelu nauhoitettiin, jotta siihen voidaan 

palata myöhemmin ja analysoida jälkeenpäin tarkemmin. Haastattelutilanteessa haas-

tattelija kuitenkin kirjaa jo tärkeimpiä asioita muistiin. Haastattelu koostui 18 kysymyk-

sestä ja kysymykset löytyvät liitteestä 3. Teams -haastattelun lisäksi myöhemmin pidet-

tiin vielä täydentävä puhelinhaastattelu. Webinaareissa oli käsitelty myös näitä samoja 

aiheita, joten tuloksista oli helppo saada yhtenäisiä, vaikka tutkimustapa erosi.  

3.2.4 Kehittämisehdotukset Saarioisten työturvallisuusjohtami-
sen parantamiseksi 

Kehittämisehdotukset Saarioisten työturvallisuusjohtamisen parantamiseksi määritel-

lään tekemällä yhteenveto kappaleissa 3.2.1-3.2.3 kuvattujen tutkimusten tuottamista tu-

loksista. Saarioisille tehtyjen haastattelujen avulla selvitetään siis heidän työturvallisuus-

johtamisensa nykytila. Saatua nykytila-analyysia vasten peilataan kirjallisuudesta löydet-

tyjä vaatimuksia hyvälle työturvallisuusjohtamiselle sekä muihin yrityksiin tehtyjen haas-

tattelujen tuloksia. Nykytila-analyysistä selvinneille haasteille ja kehitystä vaativille asi-

oille määritetään kehittämisehdotukset kirjallisuuden ja muille yrityksille tehtyjen haastat-

telujen tulosten ja työturvallisuusjohtamista koskevien esityksien havaintojen perus-

teella. Näiden avulla Saarioisille tuotetaan kehittämisehdotuksia, joita toteuttamalla ta-

voiteltu erinomainen työturvallisuusjohtamisen taso on mahdollista saavuttaa.  
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4. TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

4.1 Hyvä työturvallisuusjohtaminen 

Työn ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin, mistä hyvä työturvallisuusjohtaminen koos-

tuu ja kappaleisiin 4.1 ja 4.1.1-4.1.4 on koottu kirjallisuudessa mainittuja tärkeimpiä osa-

alueita. Hyvä työturvallisuusjohtaminen noudattaa samoja pääpiirteitä kuin mikä tahansa 

muu hyvä johtaminen eli sitä ei tarvitse tarkastella erillisenä johtamistapana. Näin ollen 

yritykset voivat ottaa työturvallisuusjohtamisen osaksi muuta johtamiskulttuuriaan ja -toi-

mintatapoja. (Tappura et al. 2015) Työturvallisuusjohtamiseen kuuluu sekä asiajohtami-

nen että henkilöstöjohtaminen, vaikka ennen se on koettu vain asioiden johtamisena, 

mutta nykyään on todettu, että myös henkilöstöjohtaminen kuuluu siihen isona ja tär-

keänä osana (Hämäläinen ja Anttila 2008). Kirjallisuudesta on noussut esille muutamia 

kokonaisuuksia, joita useat tutkijat korostavat, kun puhutaan hyvästä työturvallisuusjoh-

tamisesta. Näitä asioita ovat johdon sitoutuminen, turvallisuuspolitiikka ja sen pohjalta 

asetetut työturvallisuustavoitteet ja -päämäärät sekä niiden seuranta, työntekijöiden 

osallistaminen työturvallisuustyöhön ja tukitoiminnot. Lisäksi keskeisenä periaatteena 

työturvallisuusjohtamisessa on jatkuva toiminnan parantaminen. (Al-Refaie 2013; Hämä-

läinen ja Anttila 2008; Laitinen et al. 2013; Levä 2003) On kuitenkin muistettava, että 

hyvän ja toimivan työturvallisuusjohtamisjärjestelmän luominen ei tapahdu hetkessä 

vaan se vaatii useamman vuoden uurastamista toimiakseen (Levä 2003). Hyvä ja toi-

miva TTT-johtamisjärjestelmä ei vaadi, että yrityksen pitäisi sertifioida TTT-järjestelmä 

vaan sen voi saada toimimaan muutenkin ja enemmän siihen vaikuttaa yrityksen työtur-

vallisuuskulttuuri (Baird 2005; Granerud ja Rocha 2011; Hämäläinen ja Anttila 2008). 

4.1.1 Turvallisuuskulttuuri  

Pelkkä työturvallisuusjohtamisjärjestelmä ja työturvallisuuden selkeät toimintamenetel-

mät eivät itsessään ole tae hyvästä työturvallisuudesta, vaan näiden lisäksi erityisesti 

yrityksen työturvallisuuskulttuurilla on iso merkitys toiminnan tehokkuuteen. (Baird 2005; 

Booth ja Lee 1995; Kim et al. 2016; Mauro et al. 2018) Turvallisuuskulttuuri muodostuu 

yrityksen arvoista, asenteista ja uskomuksista sekä näkyvästä turvallisuustoiminnasta, 

jolla turvallisuutta ylläpidetään ja kehitetään. Jokaisella yrityksellä on oma turvallisuus-

kulttuuri ja se kuvaa yrityksen tapaa toimia turvallisuusasioissa. Yrityksen organisaa-

tiokulttuuri ohjaa myös turvallisuuskulttuuria. Kulttuuri on opittu asia, joten sitä on mah-

dollista muuttaa ja kehittää, mutta kulttuurimuutos ei kuitenkaan tapahdu hetkessä, vaan 

se voi viedä useita vuosiakin aikaa. (Hämäläinen ja Anttila 2008; Reiman et al. 2008) 
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Yksi tapa kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria on kulttuurilähtöinen kehittämistapa, 

joka on vaiheittain etenevä prosessi. Se lähtee ylimmän johdon päätöksestä, että muutos 

halutaan tehdä, jonka jälkeen visioidaan ja asetetaan päämäärät, toteutetaan määritetyt 

toimenpiteet, seurataan niiden vaikutuksia ja tulosten pohjalta parannetaan toimintaa jat-

kuvasti. (Ruuhilehto ja Vilppola 2000) Tarkemmin tämä prosessi on kuvattu kuvassa 1.  

Hyvän turvallisuuskulttuurin piirteitä ovat, että ylin johto on sitoutunut turvallisuustoimin-

taan ja vastuut on viestitty yrityksessä selvästi, niin että ne ovat organisaatiossa kaikille 

selvät. Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että yrityksessä välitetään turvallisuudesta, 

ymmärretään riskit ja vaarat sekä puututaan toimintaan ennaltaehkäisevästi. Lisäksi hy-

vää turvallisuuskulttuuria tukee selkeä turvallisuuspolitiikka ja -tavoitteet. Turvallisuutta 

voidaan edistää, kun panostetaan työntekijöiden perehdytykseen, jolloin he tuntevat yri-

tyksen turvallisuuspolitiikan ja työnsä kannalta tärkeät turvallisuusasiat. Turvallisuuden 

kehittäminen on myös suuressa roolissa ja sitä tulee ottaa vastuuta ja siihen pitää pystyä 

vaikuttamaan. (Hämäläinen ja Anttila 2008; Reiman et al. 2008)  

Pohjoismaiden työturvallisuustutkijat ovat kehittäneet ja validoineet menetelmän, jolla 

yritys voi arvioida heidän työturvallisuuskulttuurinsa nykytilan. Heidän kehittämänsä me-

netelmä on NOSACQ-50 (Nordic Safety Climate Questionnaire) eli Pohjoismainen työ-

turvallisuuskulttuurikysely. NOSACQ-50 -kysely on osoittanut luotettavaksi työkaluksi 

määrittämään yrityksen työturvallisuuskulttuurin tilanteen ja sen avulla saadaan selville 

myös työntekijöiden turvallisuusmotivaatio, havaittu turvallisuustaso sekä itsearvioinnin 

kautta turvallisuuskäyttäytyminen. Kyselyssä on yhteensä 50 kysymystä, jotka on jaettu 

seitsemään eri osa-alueeseen. Nämä osa-alueet on mainittu kappaleessa 2.1.3. Kysely 

soveltuu kaikille toimialoille ja kyselystä on mahdollista saada myös vertailutuloksia 

oman toimialan tai maan tuloksiin verrattuna. (Kines et al. 2011; NFA 2020) 

4.1.2 Johtajuus ja sitoutuminen 

Toimivan työturvallisuusjohtamisen ja hyvän työturvallisuustason saavuttamisen perus-

tana on johdon ja koko organisaation sitoutuminen työturvallisuusasioihin (Tappura et al. 

2010). Johdon sitoutumisella turvallisuusasioihin on nähty olevan yhteys myös työnteki-

jöiden asenteisiin (Al-Refaeie 2013; Tappura et al. 2015; Thurston ja Glendon 2018). 

Ilman johdon sitoutumista turvallisuusjohtamista on hankala viedä käytäntöön, niin että 

se konkretisoituu tekemiseen (Allgren 2019). On tärkeää, että työturvallisuusjohtaminen 

on osana yrityksen muuta johtamisjärjestelmää ja on mukana päätöksenteossa yrityksen 

strategian mukaisesti. Johdon on tärkeä käyttää itse aikaa työturvallisuusasioihin ja 

tehdä sellaista turvallisuustyötä, joka näkyy myös tuotannon työntekijöille selkeästi ja 

konkreettisesti. Johto voi todistaa sitoutumisensa esimerkiksi ottamalla turvallisuuden 
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jokaisen kokouksen agendalle, osallistumalla työsuojelutoimintaan, osallistumalla työ-

paikkatarkastuksiin ja osallistumalla työtapaturmien ja vakavien vaaratilanteiden tutkin-

taan sekä käynnistää turvallisuuskampanjoita. (Laitinen et al. 2013; Tappura et al. 2015) 

Turvallisuuspolitiikka 

Yrityksessä on oltava yrityksen johdon laatima kirjallinen turvallisuuspolitiikka. Sen tulisi 

sisältää päämäärät ja tavoitteet, siinä näkyy johdon sitoutuminen sekä henkilöstön mer-

kitys työturvallisuuden toteuttamisessa. Turvallisuuspolitiikka pitää viestiä selkeästi koko 

henkilöstölle ja sen on oltava heidän nähtävillään. Turvallisuuspolitiikka kertoo henkilös-

tölle, mikä merkitys turvallisuusasioilla on johdolle. (Hämäläinen ja Anttila 2008; Laitinen 

et al. 2013)  

Organisaation roolit, vastuut ja valtuudet 

Vastuu työturvallisuusjohtamisesta kuuluu jokaiselle esimiesportaalle niin ylimmälle joh-

dolle, keskijohdolle kuin työnjohdolle. Karkeasti vastuujako menee niin, että ylin johto 

tekee linjauksen vastuista, keskijohdolle kuuluu kehittäminen sekä valvonta ja työnjoh-

dolle työn välitön valvonta. (Fennia 2012) Esimiesten tehtävänkuvauksessa on oltava 

tarkasti määriteltynä heidän valtuutensa, sillä juridinen vastuu määräytyy niiden mukaan 

(Laitinen et al. 2013). 

Organisaatiossa voi olla esimiesten lisäksi erillinen työturvallisuusasiantuntija. Yrityk-

sissä, joissa on työturvallisuusasiantuntija, ymmärretään, että vastuu työturvallisuudesta 

ei ole vain hänellä vaan työturvallisuusasiat kuuluvat yrityksessä kaikille. Riskinä kuiten-

kin on, että yrityksissä, joissa turvallisuusasiat ovat eriytyneet asiantuntijoille, voi kehi-

tystyö mahdollisesti eriytyä organisaation todellisesta tarpeesta uudistua kokonaisvaltai-

sesti. (Hämäläinen ja Anttila 2008; Levä 2003) 

Työntekijöiden sitoutuminen ja osallistuminen  

Työturvallisuusjohtamisessa tavoitteena on saada esimiehet ja työntekijät osallistumaan 

ja sitoutumaan turvallisuustyöhön. Oikeanlaisella johtamisella tähän voidaan päästä. 

Henkilöstön on saatava riittävästi tietoa työturvallisuusasioista ja asia pitää kokea tärke-

äksi sekä heidät on otettava mukaan päätöksen tekoon, jotta he sitoutuvat työturvalli-

suuteen. (Hämäläinen ja Anttila 2008) Uusi työturvallisuusstandardi on myös nostanut 

yhdeksi painopistealueeksi työntekijän osallistumisen (ISO 45 001:2018). Allgren (2019) 

on myös todennut, että ”TTT-toimintaa pitää siirtää koko organisaation vastuulle, niin 

että linjaorganisaatio tekee ja toteuttaa työturvallisuutta”. 

Johdon sitoutuminen, asenne ja positiivinen suhtautuminen turvallisuusasioihin heijas-

tuu suoraan myös työntekijöiden positiiviseen suhtautumiseen turvallisuutta kohtaan ja 
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heidänkin sitoutumisensa ja osallistumisensa turvallisuuden kehittämiseen kasvaa 

(Credo et al. 2010; Lofquist ym. 2011; Thurston ja Glendon 2018; Zohar 2000). Sitoutu-

neella henkilöstöllä on myös parempi motivaatio osallistua työturvallisuuden kehittämi-

seen (Tappura et al. 2015). Lisäksi ottamalla työntekijät mukaan päätösten tekoon ja 

tavoitteiden asetantaan, sitouttaa heidät vieläkin tehokkaammin työturvallisuusasioihin 

ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. (Vredenburgh 2002) 

4.1.3 Työturvallisuustavoitteet ja suorituskyvyn arviointi 

Ylin johto laatii turvallisuustoiminnalle tarkat tavoitteet ja määrälliset mittarit, jotka ovat 

yrityksen strategian ja turvallisuuspolitiikan mukaiset. Ylin johto jakaa asetetut tavoitteet 

ja mittarit alaspäin linjaorganisaation eri tasoille. Ylimmän johdon tehtävä on valvoa toi-

mintaa ja asetettuja tavoitteita säännöllisesti, jotta he voivat todentaa turvallisuustoimin-

nan olevan riittävää suhteessa tavoitteisiin. (Tappura et al. 2015) Mittarit ovat hyvän joh-

tamisen tärkeä työkalu, sillä vain mitattavaa toimintaa voidaan johtaa ja niiden kautta 

voidaan nähdä, miten tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet (Tappura et al. 2010). On 

kuitenkin tärkeä mitata vain sellaisia asioita, joilla on arvoa (Hämäläinen ja Anttila 2008). 

Mittarit 

Työturvallisuudelle on vaikea löytää hyviä ja luotettavia mittareita, sillä ne voivat olla 

epäluotettavia johtuen suuresta satunnaisvaihtelusta tai sitten mittarit kertovat kehityk-

sestä vasta useamman vuoden seurannan jälkeen. Näiden lisäksi Petersen (2000) on 

nostanut esille, että on vaikea löytää sopivaa mittaria, jonka avulla pystyttäisiin seuraa-

maan turvallisuusohjelmien tehokkuutta. Tämän takia johto voi olla vain esimiesten ja 

työsuojeluhenkilöstön mututiedon varassa, jolloin asioista voidaan antaa liian myöntei-

nen kuva. (Laitinen et al. 2013) Kirjallisuudesta kuitenkin löytyy listoja vaatimuksista, mil-

laisia ominaisuuksia hyvillä seurantamittareilla tulisi olla. (Laitinen et al. 2013; Tappura 

et al. 2010) 

Työturvallisuusmittarien tulee mitata sellaisia asioita, joilla yritys kokee olevan oikeasti 

merkitystä heidän työturvallisuudellensa, ja ne perustuvat yrityksen strategiaan ja turval-

lisuuspolitiikkaan. Asiat, joita mitataan, on hyvä olla sellaisia, joihin henkilöstö pystyy 

vaikuttamaan ja joista saadaan tulokseksi lukuarvo, jotta kehitystä voidaan seurata. Mit-

tareiden on oltava luotettavia, riittävän herkkiä muutokselle ja yksinkertaisia, jotta tulos 

saadaan helposti. Lisäksi mittareille on asetettava vastuuhenkilöt, laskenta- ja raportoin-

titapa, tulosten käsittely ja seurantamalli. (Laitinen et al. 2013; Tappura et al. 2010) 
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Työturvallisuutta mittaavia mittareita on kuitenkin olemassa paljon ja niissä on eroa, mitä 

ne mittaavat. Mittarit voidaan luokitella esim. tulosmittareihin, panosmittareihin ja tapa-

turmatunnuslukuihin. Lisäksi mittarit voivat olla joko jälkikäteisiä tai ennakoivia. Tulos-

mittarien käyttö perustuu määriteltyihin tulostavoitteisiin ja jos niihin päästään, siitä pal-

kitaan. Ennakoivia tulosmittareita ovat esimerkiksi turvallisuushavaintojen, työturvalli-

suuskierrosten ja työturvallisuuskoulutusten määrä. Jälkikäteisiä ovat esimerkiksi tapa-

turmataajuus ja tapaturmapoissaoloprosentti. Panosmittarit ovat sellaisia, joihin määrite-

tään turvallisuustoimenpide, joka on tehtävä ja sen toteutumista seurataan. Nämä pe-

rustuvat yleensä lainsäädäntöön, kuten riskinarviointien ja työturvallisuustarkastusten 

määrien seurannat. Kuvaan 12 on listattu erilaisia esimerkkimittareita työtapaturmiin ja 

sairauspoissaoloihin perustuen sekä ennakoivia mittareita. (Hämäläinen ja Anttila 2008; 

Laitinen et al. 2013; Tappura et al. 2010)  

 

Kuva 12. Esimerkkejä työturvallisuuden perusmittareista (Hämäläinen ja Anttila 2008; Laiti-
nen et al. 2013; Tappura et al. 2010). 

Läheltä piti -ilmoitukset ja turvallisuushavainnot  

Läheltä piti -tilanteiden ja turvallisuushavaintojen raportointi antaa yritykselle tärkeää tie-

toa, jotta voidaan ennakoivasti reagoida tapaturmiin jo ennen kuin mitään on tapahtunut. 

On havaittu, kun nämä läheltä piti -tilanteet ja turvallisuushavainnot raportoidaan, tutki-

taan ja tehdään korjaavat toimenpiteet, niin sattuneiden tapaturmien määrä laskee (kuva 

6).  Myös H. W. Heinrichin turvallisuuspyramidi (kuva 7) perustuu siihen, että kun turval-

lisuushavaintoja tehdään runsaasti, läheltä piti -tilanteita tulee vähemmän, ja mitä enem-

män tulee läheltä piti -tilanteita, sitä vähemmät lieviä vahinkoja ja sitäkin vähemmän va-

kavia vahinkoja. Näin ollen on tärkeä suhtautua vakavasti myös turvallisuushavaintoihin 

sekä läheltä piti -tilanteisiin ja tehdä niihin liittyvät korvaavat toimenpiteet huolella. (Laiti-

nen et al. 2013; Levä 2003; Mauro et al. 2018) 

Yrityksissä, joissa aktiivisesti kirjataan läheltä piti -tilanteita ja havaittuja vaaratilanteita, 

on yrityksen turvallisuuskulttuuri ottanut ison loikan eteenpäin ja on jo siinä vaiheessa, 

että henkilöstö on ymmärtänyt turvallisuusjohtamisen tavoitteet. He tarkkailevat itse työ-

ympäristönsä turvallisuutta ja ottavat vastuuta ilmoittamalla havaitsemansa epäkohdan. 

Työtapaturmamittarit

•Poissaoloon johtaneiden 
työpaikkatapaturmien määrä

•Tapaturmat ilman poissaoloa 

•Tapaturmataajuus (LTAF tai 
LTIF)

•Tapaturmapoissaoloprosentti

•Työpaikkatapaturmien 
vakavuus

Sairauspoissaolomittarit

•Sairauspoissaolojen määrä

•Sairauspoissaoloprosentti

•Sairauspoissaolojen syyt

•Sairauspoissaolojen 
aiheuttamat kustannukset

Ennakoivat mittarit

•Turvallisuushavainnot (ml. 
läheltä piti -ilmoitukset)

•Työturvallisuuskierrokset ja -
keskustelut

•Työturvallisuuskoulutukset

•Vaarojen kartoitus ja 
riskienarviointi

•Siisteys ja järjestys

•Henkilöstökyselyt
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Vaaratilanteista ilmoittaminen kuuluu myös työntekijän lakisääteisiin velvollisuuksiin. Lä-

heltä piti -tilanteiden ja turvallisuushavaintojen raportointi on myös oiva jatkuvan paran-

tamisen työkalu. (Laitinen et al. 2013) 

Johdon katselmus 

Johdon katselmuksessa on tarkoitus säännöllisin väliajoin tarkastella kokonaisvaltaisesti 

työturvallisuusjohtamisjärjestelmän toimivuus. Katselmuksien avulla varmistetaan, että 

toiminta on tavoitteiden mukaista, vastaa annettuja odotuksia ja on riittävän tehokasta 

täyttämään kaikki vaatimukset. Johdon katselmuksen tuloksena turvallisuusjärjestel-

mässä havaituille epäkohdille on määritettävä korjaavat toimenpiteet ja tarvittaessa päi-

vitettävä tavoitteita sekä resursseja jatkuvan parantamisen mukaisesti. Johdon katsel-

muksen olennaisista tuloksista on myös viestittävä muulle organisaatiolle sekä ne on 

dokumentoitava. Johdon katselmuksen vaatimus tulee ISO 45 001 standardista, mutta 

johtamisjärjestelmän toimivuutta on hyvä katselmoida säännöllisin väliajoin, vaikka jär-

jestelmää ei olisikaan standardisoitu. (ISO 45 001:2018; Levä 2003) 

4.1.4 Tukitoiminnot 

Tukitoimintoihin on tässä työssä otettu huomioon ISO 45 001 standardin sisällön mukai-

sesti resurssit, pätevyys, tietoisuus, viestintä ja dokumenttien hallinta (ISO 45 001:2018). 

Yrityksen johdolla on vastuu työturvallisuuden organisoinnista ja resurssoinnissa. Ylin 

johto valitsee alaisensa ja keskijohto työnjohtajat, joten heidän vastuullaan on, että teh-

tävänkuvasta riippuen palkatulla henkilöllä on riittävä osaaminen ja pätevyys työturvalli-

suusasioista kyseiseen tehtävään. (Tappura et al. 2015) 

Työturvallisuuslaki määrää, että työnantajan on perehdytettävä työntekijänsä tehtävään, 

niin että hän voi tehdä työnsä turvallisesti eikä muidenkaan turvallisuus vaarannu. Lisäksi 

työntekijälle annettua koulutusta on täydennettävä ja sen on oltava säännöllistä koko 

työuran aikana (Tappura et al. 2015; Työturvallisuuslaki 2002). Vredenburgh (2002) on 

tutkimuksessaan todennut, että ero turvallisesti toimivien työntekijöiden ja usein louk-

kaantuvien työntekijöiden välillä on se, että turvallisesti toimivat työntekijät osaavat tun-

nistaa työstä aiheutuvat vaarat ja ymmärtävät niiden mahdolliset seuraukset. Koulutus-

ten ja tietoisuuden lisäämisen avulla työntekijät sitoutuvat paremmin noudattamaan tur-

vallisia toimintatapoja ja sitä kautta tapaturmien määrä vähenee sekä yrityksen turvalli-

suus paranee. (Hämäläinen ja Anttila 2008; Vredenburgh 2002)  

Viestintä johdon ja työntekijöiden välillä on ehdottoman tärkeää johtamisjärjestelmän toi-

mivuuden kannalta. Viestinnän on toimittava molempiin suuntiin, niin johdolta työnteki-

jöille kuin työntekijöiltä johdolle. Yrityksissä on oltava hyvä ja toimiva viestintäprosessi, 
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jolla hallitaan ja voidaan varmistaa, että tarvittava tieto tavoittaa kaikki oleelliset henkilöt 

niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Esimies on viestintäketjussa erittäin tärkeässä roolissa, 

sillä hänen on viestittävä niin ylhäältä tulevaa tietoa ja ohjeita omille alaisilleen, mutta 

välitettävä tietoa työturvallisuusasioista myös raportoinnin kautta ylemmälle johdolle. 

Viestinnässä on hyvä käyttää erilaisia tiedotuskanavia. Lisäksi toimiva viestintä on jatku-

vaa ja monipuolista, sillä asioiden on hyvä olla jatkuvasti esillä ja näkyvillä. (Hämäläinen 

ja Anttila 2008; ISO 45 001:2018; Kines et al. 2011; Tappura et al. 2015) Selkeä asioiden 

ja toimintamallien dokumentointi helpottaa työturvallisuusjohtamista ja sen hallintaa. Tär-

keää on, että kaikkien saatavilla on ajantasaiset ja oikeat ohjeet, joiden mukaan toimimi-

nen takaa turvallisen toiminnan. (Hämäläinen ja Anttila 2008; ISO 45 001:2018) 

4.2 Saarioisten työturvallisuusjohtamisen nykytila  

Tutkimusosuuden ensimmäisessä osassa oli tarkoitus selvittää, mikä on Saarioisten työ-

turvallisuusjohtamisen nykytila. Saarioisten työturvallisuusjohtamisen nykytila kartoitet-

tiin strukturoidun haastattelun perusteella, jonka kysymykset löytyvät liitteestä 2. Haas-

tateltavia oli yhteensä 26 henkilöä ja heistä 6 oli johtoryhmän jäseniä, 8 kuului keskijoh-

toon, 6 tuotannon esimiestä ja 6 työntekijää. Haastattelukysymykset löytyvät liitteestä 2. 

Haastattelujen tulokset on analysoitu kappaleissa 4.2.1-4.2.5. Lisäksi kappaleeseen 

4.2.6 on kirjattu, mitä Saarioisten sisäisistä dokumenteista ja muutaman avainhenkilön 

keskustelujen perusteella työturvallisuusjohtamisesta on saatu selville.  

Isoimpina havaintoina nykytilahaastatteluista nousi esille johdon sitoutuminen. Ylimmän 

johdon tulisi palavereissa useammin käsitellä turvallisuusasioita ja -mittareita sekä osoit-

taa työturvallisuuden tärkeys henkilöstölle. Lisäksi yrityksen työturvallisuustavoitteet ja -

roolit eivät ole täysin selvät kaikille haastatelluille. Työturvallisuus pitäisi yleisesti olla yri-

tyksessä enemmän näkyvillä ja läsnä jokapäiväisessä tekemisessä. 

4.2.1 Turvallisuuskulttuuri 

Haastateltavilta kysyttiin ensimmäisenä, millaiseksi he kokevat Saarioisten työturvalli-

suusilmapiirin, minkä oli tarkoitus johdattaa heidät aiheeseen. Kysymyksessä käytettiin 

tietoisesti sanaa ilmapiiri eikä kulttuuri, sillä sen ajateltiin olevan selkeämpi ja kansankie-

lisempi haastateltaville. Yleisesti Saarioisilla turvallisuusilmapiiri koetaan hyväksi ja 

kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että kymmenessä vuodessa on otettu iso harp-

paus eteenpäin. Silti koetaan, että parantamisen varaa edelleen on, työtä on tehtävä ja 

kehityksessä pitäisi ottaa seuraava askel eteenpäin.  
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Ylimmästä johdosta lähtien aina työntekijätasolle asti työturvallisuusasiat koetaan tär-

keiksi ja asiaan suhtaudutaan vakavasti, mutta siitä huolimatta haastatteluista tuli esille, 

että puhetta ja ääntä pitäisi olla enemmän, jotta työturvallisuusasiat olisivat joka päivä 

kaikkien puheissa läsnä ja muuten näkyvillä. Johtoryhmän jäsenten kesken oli havaitta-

vissa hieman ristiriitaa siitä, että toiset kokevat asian olevan esillä johtoryhmässä paljon-

kin, mutta toiset kaipasivat, että esimerkiksi mittareita olisi hyvä tarkastella johtoryhmän 

kokouksissa kuukausittain. Keskijohdon vastauksissa nousi esille jo tässä vaiheessa, 

että monelle on hieman epäselvää, kenelle johtoryhmänjäsenistä kehittämis- ja koordi-

nointivastuu kuuluu ja tähän toivottiin selkeämpää viestintää. He näkivät, että koordi-

nointi sekä yhteiset linjat puuttuivat ja lisäksi työturvallisuustavoitteet eivät ole selkeät. 

Haastatteluista kävi selvästi ilmi, että Saarioisilla työturvallisuusasiat huomioidaan ja nii-

hin panostetaan. Haastatteluissa tuli myös esille, että henkilöstö on entistä tietoisempaa 

työturvallisuusasioista, mikä näkyy ainakin suojavälineiden lisääntyneessä käytössä. Li-

säksi keskijohdosta nostettiin esille, että nykyään työturvallisuusasioita ja sattuneita ta-

paturmia seurataan tarkemmin ja juurisyitä haetaan syiden ja seurausten kautta eli mistä 

tapaturma on johtunut ja mitä siinä on tapahtunut, kun ennen seurattiin vain lukuja, 

kuinka paljon on ollut poissaoloja tai tapaturmia sattunut. Puuttumisen kulttuuri on ole-

massa ja epäkohtiin puututaan, jos niitä tuotannossa nähdään. Asioita viedään eteen-

päin ja kehitetään, mutta osa kokee, että välillä asioiden jalkauttamisessa käytäntöön 

olisi parantamisen varaa.  

Monet kuvailivat Saarioisten turvallisuusilmapiiriä erilaisilla adjektiiveilla. Haastatteluissa 

esille nousseita adjektiiveja olivat myönteinen, valveutunut, vastuullinen, potentiaalinen, 

kehitysmyönteinen ja avoin, joista kaikki ovat hyvin positiivissävyisiä. Negatiivisia adjek-

tiiveja ei tullut, mutta kehitystä vaativia asioita nousi esille jo haastattelun tässä vai-

heessa, vaikka niitä ei kysytty. Monet vertasivat Saarioisten toimintaa muihin yrityksiin, 

joissa olivat olleet töissä tai vierailleet ja kokivat, että Saarioinen on hieman jäljessä työ-

turvallisuusasioissa. Lisäksi tehtailla koetaan, että työturvallisuus ei ole käytännön teke-

misessä ykkösasia vaan tuotanto, laatu ja asiakas menevät tuotannossa sen edelle. 

Kaikkien haastateltavien vastauksista kyllä nousi vahvasti esille, että työntekijöiden tur-

vallisuudesta halutaan pitää huolta ja se on tärkeä asia, mutta monet kokevat, että aina 

se ei kuitenkaan konkretisoidu tekoihin asti. 

Haastateltavia pyydettiin tässä kohtaa arvioimaan kouluasteikolla 4-10, millä tasolla he 

kokivat työturvallisuusasiat ja -johtamisen olevan Saarioisilla. Työturvallisuusasioissa 

pyydettiin miettimään asiaa Saarioisten luomien edellytysten, resurssien, kone- ja laite-

suojausten ja toimintatapojen kautta. Monet kommentoivat arvosanan antamisen jäl-

keen, että vaikka hyvällä tasolla ollaan, niin parantamisen varaa aina on. Keskijohdon ja 
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työnjohdon vastauksissa oli eniten hajontaa, sillä niissä arvosanoja tuli 7-9 väliltä. Työ-

turvallisuusjohtamista arvioitiin kokonaisuudessa eli tässä on huomioitu eritason johta-

mista, sillä vastaajat olivat organisaation eri tasoilta. Johtoryhmä ja keskijohto arvioivat 

ylimmän johdon johtamista, mutta työnjohdon ja työntekijöiden vastauksissa kävi ilmi, 

että he osaavat arvioida työturvallisuusjohtamista vain heille näkyvänä johtamisena eli 

siis tehdastason johtamista, joka tulee keskijohdolta. Tässä eniten hajontaa oli keskijoh-

don vastauksissa, jossa arvosanat olivat 6-9 väliltä. Keskiarvot löytyvät kuvasta 13. 

 

Kuva 13. Haastateltavien vastauksien keskiarvo, kun kysyttiin millä tasolla he koke-
vat työturvallisuusasiat ja -johtamisen olevan Saarioisilla. 

4.2.2 Johtajuus ja sitoutuminen 

Haastattelun toinen osa-alue koski johdon sitoutumista, rooleja ja vastuita sekä työnte-

kijöiden vaikuttamismahdollisuuksia.  

Johdon sitoutuminen 

Haastateltavilta kysyttiin, onko ylin johto sitoutunut työturvallisuuteen. Johtoryhmän jä-

senet kokivat, että he ovat sitoutuneet työturvallisuuteen ja asiaa pidetään tärkeänä, eikä 

sitä väheksytä, mutta TT-asiat eivät kuitenkaan näy riittävän selvästi johdon toiminnassa 

tai palaverien agendalla. Johtoryhmä myöntää, että he ovat asian kanssa tällä hetkellä 

melko passiivisia. Turvallisuusasiat ovat johtoryhmän palaverien agendalla vain, jos jo-

tain vakavaa on sattunut. Vuosikellossa TT-asiat näkyvät vain johdon katselmuksessa, 

jossa se on vain pieni osa koko katselmuksen sisällöstä. Keskijohdossa oli melko yhte-

näinen linjaus, että ylimmän johdon sitoutuminen ei ole riittävää tai sitä ei ainakaan ko-

rosteta. Työturvallisuuden koetaan olevan enemmän tehdasjohtoista kuin johtamista 

ylimmän johdon ja konsernin suunnasta. Konsernitason johtaminen koetaan epäselväksi 
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eivätkä kaikki haastateltavat tunnista, kuka johtaa tai linjaa TT-asioita yhtiötasolla. Kai-

kille, edes keskijohdossa, johdon sitoutuminen ei juuri näy mitenkään käytännössä. 

Työnjohto on sitä mieltä, että ylin johto on pääsääntöisesti sitoutunut TT-asioihin, mutta 

he totesivat myös, että heidän tasoltaan on vaikea sanoa, mitkä asiat tulevat ylimmältä 

johdolta ja mitkä keskijohdolta. Työntekijät kokevat, että ylin johto on sitoutunut TT-asi-

oihin. He myös tiedostavat, että yritykselle on halvempaa panostaa ennaltaehkäisevään 

toiminaan kuin maksaa tapaturmista aiheutuvat kustannukset. Työnjohtajien ja työnteki-

jöiden vastauksista kävi ilmi, että heille näkyy vain työsuojelupäälliköiden panostus TT-

asioihin. 

Haastateltavilta kysyttiin myös keskijohdon ja työnjohdon asennoitumista TT-asioihin ja 

korostavatko he niitä toimissaan. Johtoryhmän vastauksista heijastuu, että heillä on 

luotto siihen, että TT-asiat tehtailla hoidetaan, mutta käytännössä he eivät tiedä, miten 

se tapahtuu muuta kuin mittareiden raportointina. Kuitenkin tapaturman sattuessa, kor-

jaavat toimenpiteet tehdään tehtailla nopeasti ja toimintatavoista heijastuu, että TT-asiat 

hoidetaan vastuullisesti ja näihin asioihin on sitouduttu. Keskijohto sanoo korostavansa 

TT-asioita ja heidän pitää myös muistuttaa työnjohdolle heille kuuluvaa vastuuta ja TT-

asioiden tärkeyttä, jotta ne olisivat osa jokapäiväistä tekemistä. Tällä tasolla koetaan 

myös, että tuotannossa tuottavuus ja raha tulevat ennen työturvallisuutta. 

Työnjohto kokee, että he ja keskijohto korostavat TT-asioita toiminnassaan. Työnjoh-

dolla on olemassa selvät ohjeet, mitä TT-asioita heille kuuluu, mutta niiden toteuttaminen 

riippuu työnjohtajasta ja he kokevat, että ylemmältä johdolta tuleva paine ja selkeät peli-

säännöt puuttuvat, jotta kaikki tekisivät osuutensa tasapuolisesti, eikä asiat kasaantuisi 

tietyille henkilöille. Keskijohdon ja työnjohdon vastauksissa korostuu, että TT-asioita kä-

sitellään nykyisin viikoittain palavereissa, joissa käydään läpi mittareita, kuten läheltä piti 

-ilmoituksia ja sattuneita tapaturmia. Viime vuosina TT-asiat on nostettu paremmin kes-

kiöön ja ovat nyt jo enemmän näkyvillä. Työntekijät kokevat, että keskijohto korostaa TT-

asioita, mutta työnjohdolta vastuunottaminen puuttuu. He uskovat, että kaikki eivät vält-

tämättä ymmärrä heidän todellista vastuutaan, vaan nähdään, että työsuojeluhenkilöiden 

kuuluu hoitaa TT-asiat kuntoon, eikä työnjohdon. Työntekijöiden mielestä työnjohdon pi-

täisi enemmän puuttua turvattomaan toimintaan ja kannustaa toimimaan oikein. 

Turvallisuuspolitiikka 

Haastatteluissa kysyttiin, mitä Saarioisten turvallisuuspolitiikka pitää sisällään ja miten 

sitä on yrityksessä sisäisesti viestitty. Turvallisuuspolitikka ja sen sisältö oli suurimmalle 

osalle vieras niin johtoryhmän jäsenille kuin työntekijöille. Jokaisesta ryhmästä joku osasi 

kuitenkin kertoa, mitä se sisältää ja he ketkä arvailivat, mainitsivat nolla tapaturmaa ja 
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ennaltaehkäisyn, jotka ovat Saarioisten turvallisuuspolitiikan pääaiheita. Lisäksi useat 

arvelivat, että politiikka kyllä löytyy tarvittaessa Saarioisten intranetistä Santrasta.  

Vastauksista välittynyt epätietoisuus turvallisuuspolitiikan sisällöstä jo paljasti, että sitä 

ei ole kovinkaan hyvin sisäisesti viestitty eikä se ole riittävästi esillä. Vastauksista nousi 

esille myös, että politiikka -sanana ei ole sellainen, mikä houkuttelisi lukemaan tekstiä 

pidemmälle, vaan se voi tulla jo sen takia ohitettua. Turvallisuuspolitiikka on ollut koulu-

tusmateriaaleissa esillä, esimerkiksi työturvallisuuskorttikoulutusmateriaalissa ja tästä 

useimmat ovat sen kuulleet. Johtoryhmän ja keskijohdon vastauksista nousi kuitenkin 

esille, että turvallisuuspolitiikka on kyllä osana perehdytystä sekä osana työturvallisuus-

korttikoulutusta. Työnjohto ja työntekijät eivät kuitenkaan tunnistaneet, että turvallisuus-

politiikkaa olisi viestitty mitenkään tai että olisivat edes kuulleet siitä. 

Organisaation roolit, vastuut ja valtuudet 

Haastattelussa selvitettiin, miten hyvin jokainen tietää oman roolinsa ja vastuunsa TT-

asioissa, onko heillä riittävästi aikaa käytettävissä TT-asioihin sekä onko Saarioisilla vas-

tuut jaettu selkeästi. Johtoryhmän jäsenten vastauksista kävi ilmi, että jos heidän vas-

tuullaan olevaan johtamisen kokonaisuuteen ei kuulu TT-asiat, niin heidän työssään TT-

asiat eivät juuri näy. Kaikki haastatellut keskijohtolaiset tiedostivat hyvin, että heidän toi-

menkuvaansa kuuluu vahvasti TT-asiat. Roolista riippuen he ovat vastuussa TT-asioiden 

valvomisesta tai ohjauksesta ja opastuksesta, mutta myös siitä, että tuotannossa työ on 

mahdollista tehdä turvallisesti. TT-asiat ovat vahvasti esillä myös heidän palavereissaan. 

Työnjohtajilla TT-asiat näkyvät niin, että heidän on puututtava tuotannossa havaitse-

miinsa epäkohtiin, kuten turvattomaan toimintaan ja suojainten käyttämättömyyteen. Tä-

män lisäksi heidän työnkuvaansa kuuluu läheltä piti- ja tapaturmailmoitusten käsittelyt ja 

TT-asioiden perehdyttäminen uusille työntekijöille.  

Johtoryhmän, keskijohdon ja työnjohtajien vastauksista nousee useimmilla esille, että 

riittävän ajanottaminen TT-asioihin on kiinni omasta ajankäytöstä ja sen priorisoinnista. 

Tärkeille asioille löytyy kyllä aikaa ja usein on kiinni siitä, ettei itse ota riittävästi aikaa TT 

-asioihin. Muutamat ovat kuitenkin sitä mieltä, että aikaa ei ole riittävästi käytettävissä, 

jotta TT-asiat voisi hoitaa niin hyvin kuin haluaa. Lisäksi työnjohtajien vastauksissa nou-

see esille, että aikaa on hoitaa TT-asiat, kunhan vaan kaikki työnjohtajat hoitaisivat heille 

määrätyt omat tehtävänsä, jotta ne eivät kaadu muiden hoidettaviksi. Työntekijät koke-

vat, että heillä on aikaa hoitaa työnsä turvallisesti, vaikka se veisikin enemmän aikaa ja 

tämä viesti välittyy myös johdolta, että turvallisuudesta ei tarvitse tehtävissä tinkiä. 
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Haastateltavilta kysyttiin, kokevatko he, että Saarioisilla on tällä hetkellä TT-asioiden 

vastuut jaettu selkeästi. Johtoryhmä on sitä mieltä, että vastuunjako on tehdaspaikka-

kunnilla selkeää, mutta paikkakunnille, joissa on vain konttoritoimintaa, toivottiin selke-

ämpää vastuunjakoa turvallisasioista ja heidän huomioimistaan paremmin TT-asioissa. 

Lisäksi osa oli sitä mieltä, että TT-johtamisessa ja -kehittämisessä on parantamisen va-

raa johtoryhmätasolla. Keskijohto oli yhtä mieltä siinä, että paikkakuntakohtaisesti teh-

taissa vastuut ovat selvät ja toiminta on melko paikkakuntalähtöistä, mutta konsernita-

solla on puutteellista ja epäselvää, kenelle TT-johtaminen johtoryhmässä kuuluu. Johto-

ryhmässä on selkeää, kuka vastaa markkinoista, kuluttajakokemuksesta ja kuka laa-

dusta tai tuotannosta, mutta TT-vastuuta ei juuri tuoda julki. Tehtaanjohtajat vastaavat ja 

raportoivat toiminnastaan tuotantojohtajalle, mutta asia koetaan epäloogisena, kun sitten 

kuitenkin henkilöstöjohtajan vastuulla on TT-asioiden johtaminen ja kehittäminen sekä 

tavoitteiden asettaminen. Työnjohtajien ja työntekijöiden mielestä paikkakuntakohtaiset 

vastuut ovat selvät ja he osaavat nimetä paikkakunnan työsuojelupäällikön, mutta suurin 

osa ei osaa sanoa, kuka johtoryhmän jäsenistä vastaa työturvallisuudesta.  

Haastateltavilta kysyttiin myös heidän näkemyksensä, miten turvallisuusvastuita heidän 

mielestään Saarioisilla voisi parantaa. He kokivat, että vastuu johtoryhmässä pitäisi mää-

rittää selkeämmin ja viestiä selkeämmin henkilö, kenelle TT-asioiden kehitys kuuluu. 

Osa kokee, että tällä hetkellä vastuu on epäselvä ja osalle aiheuttaa hämmennystä, kun 

TT-vastuut on jaettu tuotanto- ja henkilöstöjohtajan kesken. Ylimmän johdon TT-vastuu 

pitäisi olla paremmin viestitty. Vastaajat kokivat myös, että olisi tärkeää olla konsernita-

soinen asiantuntija, jolla on kunnolla aikaa paneutua TT-asioihin ja niiden kehittämiseen. 

Logistiikan puolella kaivattiin myös selkeyttä työsuojelupäällikön roolista. 

Työntekijöiden kuuleminen ja osallistuminen 

Alkuun kysyttiin, kuinka usein haastateltavat keskustelevat esimiehensä kanssa työtur-

vallisuudesta. Vastauksista näkee selvästi, että mitä lähempänä tuotantoa henkilö työs-

kentelee sitä useammin TT-asiat ovat keskusteluissa mukana. Johtoryhmän jäsenet kes-

kustelivat selvästi vähiten työturvallisuudesta heidän esimiehensä kanssa ja vastaukset 

olivat keskimäärin pari kertaa vuodessa, joista toinen kerta tulee johdon katselmuksessa. 

Toki osalla roolinsa puolesta se on kuukausittaista, mutta yleisesti paljon harvemmin. 

Keskijohto sanoo keskustelevansa vähintään kuukausittain, sillä se on yhteisten palave-

rien agendalla, mutta osa sanoi keskustelevansa viikoittain. Työnjohdolla TT-asioista 

keskustelut oman esimiehensä kanssa ovat viikoittaisia ja työntekijät sanoivat keskuste-

levansa yleensä useamman kerran viikossa.  
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Seuraavaksi kysyttiin haastateltavien osallistumista tuotannossa tehtäviin turvallisuus-

kierroksiin (esimerkiksi Elmeri-kierros) tai riskinarviointien tekoon. Johtoryhmäläisistä ei 

ole kukaan ollut mukana näillä kierroksilla nykyisessä roolissaan. Sen sijaan kaikista 

muista haastatteluryhmistä kaikki haastateltavat ovat osallistuneet näihin ja ovat näiden 

avulla pystyneet tuomaan omia näkemyksiä esille. 

Haastattelussa kysyttiin myös muita tapoja, joilla työntekijät pääsevät vaikuttamaan TT-

asioihin. Eniten vastauksissa korostettiin läheltä piti -ilmoituksia ja turvallisuushavaintoja, 

turvallisuuskierrokset mainittiin myös tässä yhteydessä ja monet sanoivat, että epäkoh-

dista tai kehitysehdotuksista sanotaan myös suoraan esimiehille tai työsuojelupäällikölle. 

Työntekijät kokevat, että he pääsevät hyvin vaikuttamaan TT-asioihin ja kehitysehdotus-

ten antaminen on helppoa sekä kulttuuri on nykyään sellaista, että asioista uskalletaan 

puhua ja kertoa epäkohdista. Viime vuosina on tapahtunut positiivista muutosta ja nykyi-

sin TT-asioissa työntekijöitä kuullaan enemmän ja heidän mielipiteitään kuunnellaan. 

4.2.3 Työturvallisuustavoitteet ja suorituskyvyn arviointi 

Haastattelun kolmannessa kokonaisuudessa selvitettiin, millaisia yhteisiä tavoitteita ja 

mittareita Saarioisilla on, sekä miten ja missä niiden toteutumista seurataan.  

Työturvallisuustavoitteet 

Haastateltavilta kysyttiin Saarioisten työturvallisuuden tavoitteista. Vastauksista välittyi, 

että Saarioisten tavoitteet eivät ole täysin selvät millekään haastateltavalle ryhmälle, 

vaan vastauksissa oli hieman haparointia ja monissa vastauksissa käytettiin myös sanaa 

pitäisi ”tavoitteen pitäisi olla nolla tapaturmaa”, joten varmuutta asiasta ei ollut, vaikka se 

oikea olikin. Osa myös sekoitti tavoitteet ja mittarit keskenään. Suurin osa kuitenkin osasi 

mainita Saarioisten tavoitteet ihan oikein. Useammat vastasivat nolla tapaturmaa ja sen 

lisäksi muutamat vastasivat, että töissä on turvallista olla, sieltä päästään terveenä kotiin 

ja aina eläkkeelle asti. Joukossa oli myös muutama ”ei osaa sanoa”- ja ”Saarioisilla ei 

ole yhteisiä tavoitteita” -vastaus. 

Työturvallisuusmittarit ja niiden seurantakäytännöt 

Työturvallisuusmittarit olivat haastateltavilla paremmin tiedossa kuin konsernin yhteiset 

tavoitteet. Vastauksista selvisi, että mittarit ovat kaikille tehtaille samat ja niille on määri-

telty tehdaskohtaiset tavoitetasot. Johtoryhmän vastauksissa painottuivat poissaoloihin 

liittyvät mittarit, kuten sairaus- ja tapaturmapoissaoloprosentit. Muiden ryhmien vastauk-

sissa poissaoloprosenttien lisäksi tuli esille tehtaittain seurattavat läheltä piti -ilmoitusten 

ja tapaturmien lukumäärä sekä tapaturmattomien päivien lukumäärä ja edellinen ennä-

tys. Muutamat mainitsivat myös Elmeri/5S -kierrosten tulokset. 
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Työturvallisuusmittareiden lisäksi haastateltavilta kysyttiin, missä näitä mittareita seura-

taan tai mistä he saavat päivitetyn tiedon mittareista. Johtoryhmän kesken mittareita käy-

dään läpi vain kerran vuodessa, johdon katselmuksessa, jossa käydään edellisen vuo-

den luvut läpi.  Keskijohto käsittelee TT-mittareita kuukausittain palavereissaan ja näitä 

asioita käydään läpi jopa useamman kerran eri linjaorganisaatiohenkilöiden kesken. Uu-

det läheltä piti -ilmoitukset ja tapaturmat käydään läpi viikoittain keskijohdon ja työnjoh-

don yhteisissä palavereissa. Työnjohtajat käyvät myös kuukausitasolla TT-mittareita 

läpi, mutta heille paremmin näkyvät päivätasolla tehdyt läheltä piti -ilmoitukset, joihin tu-

lee reagoida, mutta tiedot ilmoitusten määrästä he saavat kuukausittain tuotannon ko-

kouksessa. Työntekijöiden vastauksista selvisi, että tehtailla on vähän eri käytäntöjä, mi-

ten TT-mittareita työntekijöille viestitään. Osalle työsuojeluhenkilöistä tulee kuukausiyh-

teenveto sähköpostiin, osalla paikkakunnilla TT-mittarit tulostetaan ilmoitustaululle kaik-

kien nähtäville ja lisäksi jokainen halukas voi käydä SaTu:sta katsomassa lukuja oman 

mielenkiinnon mukaan.  

Haastateltavilta kysyttiin vielä, että miten mittaustieto näkyy päätöksen teossa. Vastauk-

sista välittyi selkeä viestiä, että mittareihin kyllä reagoidaan ja tehdään korjaavia toimen-

piteitä niiden pohjalta. Monet kuitenkin kokevat, että itse mittarit eivät suoraan näy pää-

töksen teossa, mutta niiden suunta tai sattuneet tapaturmat ovat ohjanneet päätöksen-

tekoa työturvallisuuden suuntaan sekä usein myös nopeuttaneet sitä. Lisäksi tässä ky-

symyksessä useissa vastauksissa nousi esille kampanjat. Esimerkiksi, jos läheltä piti -

ilmoituksia ei ole tullut tavoitteiden mukaisesti, niin pidetään kampanja, jonka avulla 

muistutetaan henkilöitä tekemään ilmoituksia ja näissä on usein porkkanana palkinto.  

Johdon katselmus 

Johdon katselmuksesta haluttiin tietää, että mitä siellä käsitellään työturvallisuuden 

osalta ja miten hyvin johdon katselmus näkyy muulle henkilöstölle. Johtoryhmän vas-

tauksista kävi ilmi, että johdon katselmuksessa käydään läpi työturvallisuusmittaristojen 

kehitys edellisenä vuonna sekä tehtaittain tehdyt kehittämistoimenpiteet. Katselmuk-

sessa työturvallisuus ei ole ainoa kokonaisuus, vaan asiaa on paljon. Eräs johtoryhmän 

jäsen arvioi, että työturvallisuuteen käytetään aikaa vain noin 10 min ja muutama jäsen 

ei tarkkaan muistanut, mitä asioita työturvallisuudesta edes käsitellään. Johtoryhmän 

vastauksista kävi myös ilmi, että työturvallisuusmittareiden käsittely on melko ”köykäistä” 

ja vain ”tekninen suoritus”.  Kuitenkin muutamissa vastauksissa todettiin, että palaveri-

muistion johtopäätöksiin kirjataan asiat, jotka vaativat kehittämistä, sekä missä ne tullaan 

myöhemmin tarkemmin käsittelemään ja vastuuhenkilö. 
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Keskijohdolla ei ollut tarkkaa tietoa, mitä johtoryhmä johdon katselmuksessa katselmoi. 

Osa heistä on koonnut paikkakunnaltaan edellisen vuoden tunnusluvut ja kehittämistoi-

met, jotka katselmuksessa on johtoryhmän jäsenen toimesta käsitelty. Keskijohdosta ku-

kaan ei ole kuitenkaan johdon katselmuksen jälkeen nähnyt muistiota eikä katselmuksen 

antia eikä toimenpiteitä ole käsitelty myöhemmin heidän kanssaan. Työnjohtajista vain 

yksi tiesi, mitä johdon katselmuksessa käsitellään.  

4.2.4 Tukitoiminnot 

Haastattelun neljäs osa-alue liittyi tukitoimintoihin. Tukitoiminnoista tarkemmin haluttiin 

selvittää, mitä mieltä haastateltavat ovat käytettävissä olevien resurssien riittävyydestä, 

onko henkilöstöllä riittävä pätevyys ja tietoisuus TT-asioista ja lisäksi selvitettiin, miten 

TT-asioita viestitään sisäisesti ja miten ne on dokumentoitu. 

Resurssit 

Johtoryhmä oli yhtä mieltä siitä, että olemassa olevat resurssit ovat riittävät Saarioisten 

tämänhetkiseen TT-tavoitteisiin nähden. Kaikki muut vastaajaryhmät olivat myös samaa 

mieltä, että resursseja työturvallisuuden tarpeisiin on saatavilla. Johtoryhmän vastauk-

sista kuitenkin nousi muutamien vastaajien osalta esille, että TT-asioiden kehittämisen 

näkökulmasta, tai jos johtamista halutaan muuttaa enemmän TT-painotteiseksi, resurssit 

eivät ole riittävät, vaan ne pitäisi arvioida uudelleen. Keskijohto on sitä mieltä, että Saa-

rioisten peruselementit TT-asioissa ovat kohdallaan ja siihen nähden myös resurssit. 

Heidän mielestään olisi kuitenkin hyvä kirkastaa, mikä on Saarioisten TT-tavoite ja mitä 

Saarioisilla halutaan TT-asioissa tulevaisuudessa saavuttaa ja tämän jälkeen arvioida 

resurssit uudelleen. Työnjohto ja työntekijät nostivat vastauksissaan esille, että työtur-

vallisuuteen liittyvät parannukset tai investoinnit eivät ole jääneet rahasta kiinni, mutta 

välillä ne voisivat tapahtua kuitenkin hieman nopeammin.  

Pätevyys ja tietoisuus 

Haastateltavilta kysyttiin, miten varmistetaan henkilöstön riittävä osaaminen TT-asioissa 

sekä tarjotaanko heille riittävästi TT-koulutusta ja -tietoa. Vastauksissa nousi vahvasti 

esille perehdytyksen ja työnopastuksen iso rooli varsinkin tuotantoon liittyvissä rekrytoin-

neissa. Johtoryhmällä ei ollut tietoa, miten perehdytys ja työnopastus tuotannossa toteu-

tetaan uusille työntekijöille, mutta heillä oli kova luotto, että asiat hoidetaan lainsäädän-

nön vaatimalla tavalla. Keskijohto, työnjohto ja työntekijät painottavat, että vastuu on esi-

miehellä huolehtia uuden työntekijän perehdytyksestä ja että hän saa riittävän tiedon TT-

asioista. Työturvallisuus on yhtenä osa-alueena perehdytyskaavakkeessa. Vastauksissa 

kuitenkin nousi esille epäilys, että onko kaikilla esimiehillä kuitenkaan riittävää tietoa TT-
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asioissa, jotta ne osataan ottaa riittävän vakavasti ja opastaa työntekijälle kunnolla, eikä 

vain nopeasti ja pintapuolisesti. Työsuojelupäälliköt perehdyttävät ainakin tehdaspaikka-

kunnilla työskentelevät toimihenkilöt ja antavat heille tietopaketin TT-asioista. Vastaus-

ten perusteella pää- ja myyntikonttorilla työskenteleville henkilöille ei kuitenkaan juuri 

tarjota TT-koulutusta tai varmisteta heidän osaamistaan. 

Kaikkien haastateltavien vastauksissa nousi esille, että Saarioisilla on viime vuosina 

työstetty oma työturvallisuuskorttikoulutus, johon on nostettu heille tärkeitä TT-asioita 

esille. Työturvallisuuskorttikoulutus on kaikille tuotannon henkilöille pakollinen koulutus, 

joka on uusittava säännöllisesti. Nämä koulutukset ovat parhaillaan käynnissä. Keski-

johto ja työnjohto kuitenkin kokevat, että Saarioisilla ei tarjota riittävästi turvallisuustietoa 

tai -koulutusta varsinkaan esimiehille (uusille tai vanhoille) tai pitkäaikaisille työntekijöille. 

Tietoa on paljon saatavilla esimerkiksi Santrassa, mutta se vaatii jokaiselta itseltä aktii-

visuutta etsiä tietoa sekä aikaa, joten useimmilta tämä jää tekemättä hektisessä työar-

jessa. Selkeintä olisi, että tieto tarjotaan henkilöstölle infopakettina, joko koulutuksessa 

tai itseopiskeluna sähköisessä oppimisympäristössä.  

Vastauksista kävi kuitenkin ilmi, että koulutusbudjettiin on kyllä varattu rahaa ja koulu-

tuksiin on mahdollista mennä, mutta tämä on henkilöiden omalla vastuulla ja vaatii omaa 

aktiivisuutta etsiä hyödyllisiä koulutuksia, joihin osallistua. Haastatellut työntekijät, joista 

kaikki osallistuvat työsuojelutyöhön, kokivat, että he saavat riittävästi koulutusta, mutta 

tämä on usein liiton tarjoamaa koulutusta työsuojelun henkilöille, ei Saarioisten. Koulu-

tuksien lisäksi vastauksissa tuli esille erilaiset teemapäivät, joista henkilöstö saa myös 

tietoa ajankohtaisista TT-asioista. Koulutuksiin toivottiin myös johdolta selkeää linjausta 

ja suunnitelmaa koko konsernin tasolla. 

Viestintä 

Viestinnästä haluttiin tietää, kuinka TT-asioita viestitään sisäisesti. Vastauksissa kävi 

ilmi, että viestintäkanavia on monia ja tietoa on kyllä saatavilla, jos sitä haluaa etsiä. 

Viestintä on kuitenkin painottunut enemmän jokaisen paikkakunnan vastuulle ja paikka-

kunnilla viestitään eri keinoin kyseiselle paikkakunnalle tärkeitä TT-asioita tai sattuneita 

tapaturmia. Konsernin tasoltakin tulee jonkin verran tietoa, mutta huomattavasti harvem-

min ja sisältö on yleisempää. Johtoryhmän mielestä tietoa on riittävästi saatavilla ja he 

mainitsevat muun muassa paikkakuntakohtaiset paikallislehdet, koko konsernin yhteisen 

lehden, Santran ja tuotantojen ilmoitustaulut. Keskijohdon vastauksissa nousee esille 

myös esimiehen vastuu välittää tietoa alaisilleen. Viestintäkanavista he mainitsevat paik-

kakunnilla toimivat tavat, kuten paikallislehdet, ilmoitustaulut, palaverimuistiot, kampan-

jat Santrassa ja info-tv:ssä, tuotannon työtilat, otetaan opiksi-diat sekä teemapäivät. He 
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myös kokevat, että viestintä saisi ainakin konsernin puolesta olla aktiivisempaa. Lisäksi 

esille nousi, että turvallisuusviestinnässä voisi huomioida enemmän positiivisia onnistu-

misia ja jakaa niitä paikkakuntien kesken, mutta lisäksi jakaa oppeja, joita esimerkiksi 

tapaturmista on opittu.  

Työnjohto kokee haasteena viestin välittämisen työntekijöille, sillä he kokevat vastuun 

olevan heillä, mutta henkilöitä on paljon ja eri vuoroissa, mikä aiheuttaa omat haasteensa 

viestin välitykseen. Yhdellä paikkakunnalla on todettu hyväksi työntekijöiden keskuu-

dessa pidettävät lyhyet turvallisuusvartit, joissa käydään läpi TT-mittarit ja muita ajan-

kohtaisia asioita. Nämä pidetään työnjohtajan tai työsuojeluhenkilön toimesta pienelle 

porukalle, joten kynnys kysyä mieltä askarruttavista asioista on matala. Työnjohdon vas-

tauksista nousee esille myös SaTu -palaverit, info-tv ja tuotannon työtilat, joiden avulla 

työntekijöille välitetään tietoa, mutta nämä vaativat työntekijöiltä aktiivisuutta seurata 

näitä kanavia saadakseen tiedon. Työntekijät kertovat, että he saavat tiedon turvallisuus-

asioista pääsääntöisesti sähköpostilla tai tyky-palavereissa. Näissä vastauksissa kuiten-

kin taas korostuu, että haastatellut työntekijät olivat työsuojeluhenkilöitä, joten he osal-

listuvat tyky-palavereihin ja heillä on käytössä sähköpostit, toisin kuin tavallisilla tuotan-

non työntekijöillä. Työntekijät myös kokevat, että heidän vastuullaan on selvittää teke-

mänsä läheltä piti -ilmoituksen tilanne katsomalla itse SaTu -järjestelmästä tai kysymällä 

esimieheltä. Harvemmin esimiehet tulevat kertomaan ilmoituksen tilanteesta henkilökoh-

taisesti ilmoituksen tehneelle työntekijälle.  

Dokumentoitu tieto 

Kaikilla haastateltavilla oli hyvin tiedossa, mistä Saarioisten työturvallisuuteen liittyvät 

dokumentit löytyvät. Vastauksissa toistuivat Saarioisten intranet Santra sekä SaTu -jär-

jestelmä. Suurin osa oli myös sitä mieltä, että dokumentoitua tietoa on paljon, mutta tar-

vittavan tiedon löytäminen ei ole niin yksinkertaista, varsinkaan, jos ei ole tottunut käyt-

tämään kyseistä järjestelmää, sillä hakutoiminto ei tällä hetkellä toimi täydellisesti. Tähän 

on kuitenkin tulossa parannusta lähiaikoina. Tuotannosta löytyy vielä myös joitain doku-

mentteja tulostettuna, mutta niistä pyritään pääsemään eroon ja tulevaisuudessa tarvit-

tava tieto löytyy tuotannon PC:ltä, joista on pääsy sekä Santraan että SaTu -järjestel-

mään. Työnjohto ja työntekijät olivat kuitenkin sitä mieltä, että tuotannon työntekijät kyllä 

löytävät tarvittavan tiedon hyvin myös tietokoneilta ja tarvittaessa saavat apua työkave-

reilta tai esimiehiltä. 
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4.2.5 Jatkuva parantaminen 

Haastattelun viimeisessä vaiheessa selvitettiin, miten Saarioisilla on viimeisen kolmen 

vuoden aikana kehitetty turvallisuustoimintaa ja miten he näkevät, että turvallisuusjohta-

mista tulisi tulevaisuudessa kehittää. Vastauksista kävi ilmi, että Saarioisilla on tehty jo 

nyt paljon työturvallisuuden kehittämisen ja parantamisen eteen. Johtoryhmän vastauk-

sissa painottuivat enemmän henkisen hyvinvoinnin eteen tehdyt toimenpiteet, kun taas 

keskijohto, työnjohto ja työntekijät nostivat esille paikkakuntakohtaisesti tehtyjä isompia 

ja pienempiä toimenpiteitä. 

Tässä muutamia konkreettisia toimenpiteitä, joita keskijohdon ja työnjohdon haastatte-

luissa tuli esille. Palaverikäytäntöihin on tullut jo muutoksia ja työturvallisuus on niissä 

enemmän agendalla. Tehtailla on otettu käyttöön palaverit, joissa käsitellään ja määri-

tellään korjaavat toimenpiteet sattuneille läheltä piti -ilmoituksille sekä tapaturmille. Li-

säksi esimerkiksi tehtaanjohtajien yhteisessä kuukausipalaverissa on alettu käsittele-

mään paikkakuntakohtaiset TT-mittarit sekä sattuneet tapaturmat yhteisesti. Viime ai-

koina myös perehdytyksessä ja työnopastuksessa on paremmin huomioitu työturvalli-

suusasiat. Työturvallisuuskorttikoulutukset ja sitä varten koottu materiaali on tehty yh-

teistyössä kaikkien tehdaspaikkakuntien työsuojeluhenkilöiden kanssa ja korttikoulutuk-

set ovat parhaillaan käynnissä. Työturvallisuus on viime vuosina tullut myös enemmän 

näkyväksi jokapäiväisessä toiminnassa ja keskusteluissa. Edellä mainittujen lisäksi on 

toteutettu useita pieniä konkreettisia toimenpiteitä, joilla työturvallisuus on parantunut. 

Kaikkien ryhmien vastauksista kuitenkin nousi esille, että vaikka paljon on jo nyt tehty 

töitä ja korjaavia toimenpiteitä työturvallisuuden eteen, niin parannettavaa löytyy edel-

leen. Alle ja seuraavaan kappaleeseen on koottu asioita, joita haastateltavat nostivat 

esille, kun kysyttiin, miten he parantaisivat Saarioisten työturvallisuusjohtamista. Johto-

ryhmän vastauksissa nousi esille johdon sitoutuminen ja he olivat sitä mieltä, että työtur-

vallisuusjohtaminen pitäisi näkyä ja kuulua heidän toimissaan enemmän ja työturvalli-

suuden tulisi olla heidänkin palavereiden agendalla vahvemmin. He tiedostavat, että hei-

dän tulee tehdä ryhtiliike työturvallisuusasioiden ja -johtamisen suhteen.  

Keskijohto painottaa ylätason johtamista. Jokaisella paikkakunnalla tehdään paljon hyviä 

ja oikeita asioita, mutta tällä hetkellä melko itseohjautuvasti. He odottavat koko konsernin 

yhteistä ja selkeää TT-päämäärää, mihin suuntaan Saarioisilla halutaan työturvallisuu-

dessa tulevaisuudessa mennä, ja tämä tuotaisiin selvästi tiedoksi kaikille. Työnjohtajat 

toivovat selkeitä rajoja ja pelisääntöjä, joita kaikki noudattavat ja niistä pidetään kiinni 

sekä niiden noudattamista valvotaan. Lisäksi he toivovat tietoa muiden tehtaiden tilan-
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teesta ja mitä TT-toimia muut tehtaat ovat tehneet. Työntekijät sen sijaan toivovat avoi-

muutta TT-asioissa ja että korjaavat toimenpiteet tehtäisiin nopeammin tai jos jotain kor-

jaavaa toimenpidettä ei voida heti toteuttaa, niin syyt kerrottaisiin avoimesti tuotannolle. 

Heidän vastauksissaan tuli esille myös, että työturvallisuuden tulisi näkyä enemmän ar-

jessa, jotta siitä tulisi paremmin osa jokapäiväistä toimintaa. Linjaorganisaation vastauk-

sista välittyi, että ylhäältä tulevan viestin tulisi olla selvä ja jämpteillä toimilla sekä mää-

räyksillä välitetään tuotantoon viesti, että turvallisuutta pidetään tärkeänä. Kaikkien tulisi 

muistaa, että hävikin arvo on huomattavasti pienempi kuin työtapaturma, jossa työntekijä 

loukkaantuu. Tämän viestin tulisi näkyä ja kuulua tuotannossa. 

4.2.6 Työturvallisuusjohtaminen sisäisten dokumentaatioiden 
ja keskustelujen perusteella 

Työturvallisuusvastuut ja -käytännöt 

Saarioisilla ylin johto pitää vuosittain johdon katselmuksen, jossa arvioidaan toimintajär-

jestelmän tila ja riittävyys laadittujen politiikkojen ja sovittujen tavoitteiden kannalta. Ar-

vioinnin perusteella katselmuksessa päätetään, miten järjestelmää kehitetään. Käsitel-

täviä asioita johdon katselmuksissa on paljon ja yksi osa-alue on työturvallisuus. Työtur-

vallisuudesta käydään läpi muun muassa työturvallisuus- ja työsuojeluohjelmat, pelas-

tussuunnitelmat, tapaturmat, läheltä piti -tilanteet sekä sairauspoissaolot. (Santra 2020) 

Johdon katselmuksen lisäksi työturvallisuusasioita käsitellään tuotannon johtoryhmässä, 

tuotannon ja logistiikan osasto- ja viikkopalavereissa sekä työsuojelutoimikuntien ja työ-

suhdeasioiden hoitajien kokouksissa (Kopola 2020). 

Työturvallisuusvastuut Saarioisilla menee niin, että viime kädessä työturvallisuudesta 

vastaa aina toimitusjohtaja, mutta varsinainen työturvallisuusvastuu on linjaorganisaa-

tiolla. Työturvallisuusjohtaminen on Saarioisilla kuulunut vuodesta 2010 lähtien henkilös-

tötoimintoihin, jossa johtaja ihmiset ja muutos (henkilöstöjohtaja) johtaa työturvallisuus-

asioita ja henkilöstöpäällikkö koordinoi työsuojeluasioita. (Kopola 2020) Lisäksi jokaisella 

tehtaalla on työsuojelupäällikkö, joka hoitaa tehtävää oman työn ohessa (Kuusi 2020). 

Saarioisilla on korvattu Työturvallisuuskeskuksen työturvallisuuskortti omalla koulutuk-

sella ja kortilla, jotka palvelevat paremmin heidän tarpeitansa. Saarioisten omat työtur-

vallisuuskorttikoulutukset otettiin käyttöön vuonna 2018, sitä ennen käytössä on ollut 

Työturvallisuuskeskuksen korttikoulutus. Koulutuksen kesto on 4 h. Koulutukseen on 

tehty oma koulutusmateriaali ja koulutuksen jälkeen osaaminen testataan kirjallisella ko-

keella. (Kuusi 2020) 
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Saarioisten sisäinen työturvallisuuspolitiikka 

Työturvallisuuspolitiikka löytyy Saarioisten intranetistä eli Santrasta, mutta myös Saari-

oisten yrityksen verkkosivuilta. Nämä politiikat eroavat sen verran, että yrityksen verkko-

sivuilla oleva turvallisuuspolitiikka sisältää sekä työturvallisuusasiat, mutta se ottaa huo-

mioon myös elintarviketurvallisuuden eli turvalliset tuotteet. Santrassa oleva sisäinen po-

litiikka sisältää vain työturvallisuusasiat ja siellä on erikseen elintarviketurvallisuuspoli-

tiikka. Työturvallisuuspolitiikka on päivitetty 29.8.2013 ja sen omistaa laadusta, vastuul-

lisuudesta ja lakiasioista vastaava johtaja. Työturvallisuuspolitiikkaa ei ole allekirjoitettu 

tai päivitetty vuosittain, toisin kuin laatu-, tuoteturvallisuus- ja ympäristöpolitiikka. Tämä 

johtunee siitä, että muut johtamisjärjestelmät ovat sertifioitu (ISO 9001, ISO 14 001 ja 

FSSC 22 000). Turvallisuuspolitiikassa on nostettu esille neljä tärkeää osa-aluetta, jotka 

ovat ennaltaehkäisy, turvallinen työympäristö, häiriötön toiminta ja jatkuva kehitys. (Saa-

rioinen 2020d; Santra 2020) Työturvallisuuspolitiikka on henkilöstön nähtävissä Sant-

rassa, mutta se käydään työntekijöiden kanssa läpi myös Saarioisten turvallisuuskortti-

koulutuksessa (Kuusi 2020). 

Politiikassa mainitun ennaltaehkäisyn tarkoitus on panostaa työturvallisuustyössä ennal-

taehkäisevään toimintaan. Tämä tarkoittaa riskienarviointia ja -hallintaa sekä tehokasta 

viestintää. Työturvallisuuteen kuuluu niin saarioislaisten oma toiminta kuin yhteistyö ul-

kopuolisten tahojen kanssa. (Saarioinen 2020d; Santra 2020) 

Saarioinen haluaa tarjota henkilöstölleen turvallisen työympäristön, jota parannetaan ja 

kehitetään jatkuvasti yhdessä henkilöstön kanssa. Perehdytykseen ja opastukseen kuu-

luu tärkeänä osana työturvallisuusasiat ja sen huomiointi. Tärkeimpänä asiana koroste-

taan, että työturvallisuus kuuluu kaikille ja jokaisen velvollisuus on huolehtia turvallisesta 

työympäristöstä ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta. (Saarioinen 2020d; Santra 

2020) 

Saarioisilla toiminta perustuu tuotantoon, joten häiriötön toiminta on niin tuotannon kuin 

turvallisuuden kannalta tavoitetila. Saarioinen panostaa toiminnan jatkuvuuteen ja häiri-

öttömyyteen sekä on varautunut poikkeusoloihin. Töitä tehdään onnettomuuksien estä-

miseksi ja samalla pyritään minimoimaan niiden aiheuttamat vahingot niin henkilöstölle 

kuin materialle. Työturvallisuuspolitiikkaa parannetaan jatkuvasti ja henkilöstön turvalli-

suustietoutta ja -osaamista kehitetään koko ajan. (Saarioinen 2020d; Santra 2020) 

Työturvallisuuden tavoitteet ja mittarit 

Saarioisten työturvallisuuden tavoitetila on nolla tapaturmaa -ajattelu, joka ohjaa toimin-

taa. Saarioisilla ei hyväksytä tapaturmia, mutta myös ymmärretään se, että täydellinen 
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virheettömyys ja kaiken ennalta ymmärtäminen on mahdotonta. Tapaturmia ei hyväk-

sytä, mutta tapahtuneista vahingoista otetaan aina opiksi ja toimintaa kehitetään niiden 

avulla. Tähän ajattelutapaan kuuluu myös häirintä- ja kiusaamistapaukset sekä työuupu-

mustapaukset. (Saarioinen 2019) Yrityksen työturvallisuustavoitetta ei löytynyt kuvattuna 

heidän intranetistänsä (Santra 2020). 

Saarioisilla on määritetty muutamia mittareita työturvallisuuteen liittyen. Yksi seurattava 

mittari on työtapaturmapoissaoloprosentti, joka on sekä yhtiö- että paikkakuntatasoinen 

ja sitä voidaan seurata myös henkilöstöryhmätasolla. Tapaturmavakuutuksesta korvat-

tavat työpaikkatapaturmakustannusten tavoite on vuoden 2017 taso. Viimeisenä mitta-

rina on, että yli 30 päivän poissaoloon (vakava tapaturma) johtaneita työpaikkatapatur-

mia ei ole ollenkaan. (Saarioinen 2019) Yrityksen työturvallisuusmittareita ei löytynyt ku-

vattuna heidän intranetistänsä (Santra 2020). 

Saarioisilla on käytössä SaTu -järjestelmä, joka tulee sanoista Saarioisten turvallisuus. 

SaTu -järjestelmä on turvallisuusjärjestelmä, johon kirjataan niin läheltä piti -ilmoitukset 

kuin työtapaturmat ja ne ovat sieltä nähtävissä koko henkilöstölle. Lisäksi järjestelmästä 

saa otettua erilaisia raportteja sekä näkee ilmoitusten tilan paikkakuntakohtaisesti, osas-

tokohtaisesti tai koko Saarioisten tilanteen. Sieltä löytyvät myös riskinarvioinnit sekä työ-

turvallisuuden havainnointikierrokset. (Kopola 2020; Kuusi 2020)  

4.3 Hyvät työturvallisuusjohtamisen käytännöt muissa yrityk-
sissä 

Tutkimusosuudessa haluttiin lisäksi selvittää, kuinka muut yritykset ovat panostaneet 

heidän työturvallisuuteensa ja työturvallisuusjohtamiseensa (benchmark). Tässä selvi-

tettiin työturvallisuusasiantuntijoiden haastattelujen ja heidän tekemien esitysten avulla, 

miten heidän yrityksissään työturvallisuutta on kehitetty ja mitkä he ovat havainneet hy-

viksi käytänteiksi. Yritykset, joita tässä kuultiin, olivat elintarvikealalta Arla Oy, Fazer Lei-

pomot Suomi Oy ja Oy Gustav Paulig Ab, tekstiilipalveluyritys Lindström Oy sekä kiin-

teistötekniikan ja teollisuuden palveluiden tarjoaja Caverion Suomi Oy. 

Benchmark -yritykset painottivat paljon samoja hyvän työturvallisuusjohtamisen käytän-

töjä, joita heidän yrityksissään on käytössä. Suurin osa näistä yrityksistä nostivat esille 

tärkeimpinä asioina ainakin johdon sitoutumisen tärkeyden, ylin johto seuraa säännölli-

sesti mittareita, turvallisuus on kaikkien palavereiden agendalla yleensä ensimmäisenä, 

turvallisuushavaintoja kirjataan ja niihin reagoidaan sekä esimiehille pidetään turvalli-

suuskoulutuksia. TTT -johtamisjärjestelmä oli sertifioituna näistä yrityksistä kahdella. 
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4.3.1 Arla Oy 

Arlalla johto on vahvasti sitoutunut työturvallisuuteen ja sen johtamiseen. Työturvalli-

suusasioihin on vuosien aikana panostettu ja käynnistetty useita erilaisia turvallisuusoh-

jelmia, joista myöhemmin on kerrottu enemmän. Johtoryhmän jäsenet ja esimiehet ovat 

kirjanneet omat turvallisuussitoumuksensa, joilla he osoittavat, miten he ovat sitoutuneet 

työturvallisuusasioihin ja miten edistävät turvallisuutta omalta osaltaan. Lisäksi johto-

ryhmä on tehnyt itselleen mittarin, kuinka monta turvallisuushavaintoa jokainen johtoryh-

män jäsen on itse tehnyt, ja tämä mittari on avoimesti kaikille näkyvillä seinällä nimillä 

varustettuna. (Simell 2020) 

Ylin johto painottaa läpinäkyvää toimintaa ja on kiinnostunut kaikista poissaoloon johta-

neista tapaturmista. Heille pitää raportoida poissaoloon johtaneista tapaturmista 24 tun-

nin sisään ja 2 viikon sisään pitää olla yhteenveto tehtynä, johon on koottu tehdyt ja 

tehtävät korjaavat toimenpiteet. He seuraavat, että korjaavat toimenpiteet on tehty ja 

tarvittaessa menevät paikan päälle tarkistamaan tilanteen. Arla Oy:n QEHS Manager 

toteaa, että Arlalla noudatetaan seuraavaa periaatetta ”Jos esimies näkee, että joku ot-

taa turhia riskejä, ja vaan kävelee ohi, niin silloin esimies on sitä mieltä, että tuo henkilö 

saa loukkaantua” eli ohi ei vaan kävellä vaan epäkohtiin on puututtava. Toki esimiesten 

on tärkeää antaa myös positiivista turvallisuuspalautetta työntekijöille eikä vain risuja. 

(Simell 2020) 

Arla Oy:lla on aloitettu muutamiakin turvallisuusohjelmia vuosien aikana, jotka ovat kes-

kittyneet vahvasti toimitusketjuun (supply chain) eli tuotantoon ja varastotoimintoihin. 

Arla Suomessa konttoritkin on otettu näihin alusta alkaen mukaan, jotta on helpompi 

toimia ja näin ollen on yhteiset ohjeet sekä toimenpidesuunnitelmat. Vuonna 2014 läh-

dettiin jalkauttamaan Lean -toimintamallia ja samalla turvallisuus tuli mukaan kaikkiin 

palavereihin, joissa käydään statusta läpi (esim. viikkopalaverit) ja niiden agendalle tuli 

seurattava turvallisuusmittari ja palaverit alkavat aina turvallisuusosiolla. Kun turvalli-

suusasiat käsitellään ensimmäisenä, ne eivät jää ikinä käsittelemättä palaverissa, jos 

aika loppuu kesken. Kiinnittämällä huomioita siisteyteen ja järjestykseen parannetaan 

samalla turvallisuutta. (Simell 2020) 

Vuonna 2016 Arla Oy:lla alkoi Behaviour Based Safety -ohjelma, jonka myötä käyttöön 

otettiin turvallisuuskeskustelut. Viimeisin Arlan kautta tullut turvallisuusohjelma on 

vuonna 2018 tullut ”turvallisuuden kulmakivet” ja se on jalkautettu kaikille Arlan meije-

reille samalla tavalla. Tässä on otettu toimitusketjun lisäksi mukaan kaupalliset toimijat 

sekä vakituiset kolmannet osapuolet (esimerkiksi kunnossapito). Kulmakiviä on neljä ja 

ne ovat 1) ohjeistukset, 2) standardit, 3) vastuunottaminen ja johdonmukaisuus sekä 4) 
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mittarit ja tavoitteiden asetanta. Näitä kaikkia arvioidaan ulkopuolisen arvioijan toimesta 

vuosittain. Alussa on painotettu erityisesti esimiesten sitoutumista ja että he ovat var-

masti sisäistäneet uuden toimintamallin. Tähän ohjelmaan kuului muun muassa 5 turval-

lisuuden perussääntöä, jotka on kuvattu ”SAFER -houseksi” (kuva 14), ja näitä perus-

sääntöjä jokainen arlalainen pystyy noudattamaan työtehtävästä riippumatta. Sanan 

”SAFER” jokaiselle kirjaimelle on olemassa oma merkitys  

- S → SEIS pysäytä turhat riskinotot 

- A → AINA kävele, älä juokse, katse menosuuntaan 

- F → FOKUS suojainten oikeassa käytössä 

- E → EN näppäile kännykkää liikkuessani 

- R → RAPPUSISSA aina käsi kaiteessa. 

Näiden perussääntöjen lisäksi jokaiselle osastolle on tehty omia sääntöjä, jotka on visu-

alisoitu kuvien avulla selkeämmäksi. (Simell 2020) 

 

 

Kuva 14. Arla Oy:n SAFER -house eli 5 perusturvallisuussääntöä (Simell 2020). 

Arlan tavoitteet ja mittarit vuodelle 2020 on, että poissaoloon johtaneita tapaturmia on 

≤1. Ennaltaehkäiseviä ilmoituksia tehdään 30-kertainen määrä kaikkiin sattuneisiin tapa-

turmiin nähden, eikä vain poissaoloa aiheuttaneet. Tapaturmat on tutkittava 24 tunnin 

sisään ja havainnot viikossa. Lisäksi heidän tavoitteensa on nostaa omaa ”turvallisuuden 

kulmakivet” luokitusta, LOTO:n implementointi ja heidän turvallisuusjärjestelmänsä LIA:n 

hyödyntäminen raportoinnissa. (Simell 2020) 

Arla Oy:n QEHS Manager toteaa, että heillä on käynyt oppikirjamaisesti eli kun on ruvettu 

tekemään enemmän turvallisuushavaintoja, niin sattuneiden tapaturmien määrä on vä-

hentynyt. Arla on asettanut tavoitteeksi, että on tehtävä 30 turvallisuushavaintoa per sat-

tunut tapaturma. Tavoitteeseen on viime vuosina päästy ja tätä tavoitetta on nostettu 
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joka vuosi. Vuonna 2019 turvallisuushavaintoja tehtiin noin 800, mikä tarkoittaa, että jo-

kainen työntekijä on tehnyt keskimäärin 3 havaintoa. QEHS Manager toteaa, että ”tavoite 

ei ole pelkästään tehdä lisää havaintoja vaan vähentää tapaturmia.” Lisäksi hän koros-

taa, että ”mitä enemmän (turvallisuus) asioista puhutaan, niin sitä enemmän ne vaikut-

tavat, että tapaturmat vähenee.” (Simell 2020) 

Työturvallisuusasiat näkyvät vahvasti myös viestinnässä. Tehtailla on olemassa turvate-

levisiot keskeisillä paikoilla, joissa pyörii vain turvallisuusasioita. Turvatelevisioissa on 

esillä esimerkiksi onnitteluja hyvistä suorituksia, ajankohtaisia turvallisuustietoja, sattu-

neet tapaturmat niin omalta meijeriltä kuin muilta, jos tapaturma on sellainen, joka olisi 

voinut käydä myös omalla tehtaalla. Lisäksi turvallisuus on palavereiden agendalla en-

simmäisenä, jolloin asia ei jää käsittelemättä. Tapaturmattomien päivien määrää seura-

taan ja se on kaikkien näkyvillä. Lisäksi pidetään erilaisia kampanjoita esimerkiksi turval-

lisuushavaintojen teosta. (Simell 2020)  

Esityksessä tai Arlan kotisivuilta ei käynyt ilmi, onko heillä TTT-johtamisjärjestelmää 

standardisoituna. Heillä on kuitenkin Arlan oma sisäinen työturvallisuusjohtamisjärjes-

telmä käytössä, jota auditoidaan meijerin ulkopuolisen tahon toimesta vuosittain. (Arla 

2020a; Simell 2020) 

4.3.2 Fazer Leipomot Suomi Oy 

Fazerilla on tapahtunut reilu viisi vuotta sitten merkittävä turvallisuuskulttuurin muutos. 

Toimitusjohtaja vaihtui vuonna 2013, jonka myötä työturvallisuuteen alettiin panostaa 

enemmän ja toiminnassa otettiin käyttöön Safety First -periaate eli turvallisuus oli aina 

ykkösasia ja se otettiin huomioon kaikessa tekemisessä. Ylin johto osoitti sitoumuksensa 

työturvallisuuteen, heidän suunnaltaan tuli painetta ja turvallisuusasioihin todella panos-

tettiin. Tämän myötä myös keskijohdon ja kaikkien esimiesten oli helpompi edistää tur-

vallisuusasioita omalla tahollaan, kun johdon tuki oli olemassa. Työturvallisuus nostettiin 

myös jokaisen palaverin agendalle. Kiinnostus ja vakavuus työturvallisuusasioita koh-

taan oli noussut selvästi tärkeäksi asiaksi ja se sai ihan eri tavalla näkyvyyttä joka puo-

lella kuin ennen. (Järvinen 2020) 

Fazerin työturvallisuuden tavoitteena on nolla tapaturmaa, johon päästään ennakoivan 

työturvallisuuden avulla. Ennakoivan työturvallisuuden tärkeimmät työkalut ovat turvalli-

suushavainnot ja -keskustelut, joiden avulla koko henkilöstö pääsee osallistumaan tur-

vallisuuden edistämiseen. Fazer Leipomoiden QEHS-päällikön sanoin ”Pyritään luo-

maan erinomainen turvallisuuskulttuuri, jossa jokainen ottaa huomioon turvallisuuden ja 

turvallisuus on aina ykkösasia. Turvallisuus huomioidaan aina ensimmäisenä kaikessa. 
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Vaatii kaikkien sitoutumista, myös johdon sitoutumisen lisäksi.”. (Ihantola ja Järvinen 

2020) Fazerilla on tällä hetkellä yksi yhteinen QEHS -politiikka, johon turvallisuuspoli-

tiikka sisältyy yhtenä osa-alueena. Fazer Leipomoiden Lahden tehtaan työturvallisuus-

päällikön mukaan politiikka luo peruskivijalan turvallisuusasioille. (Järvinen 2020) 

Ylin johto on asettanut Fazer Leipomoille yhteisen tavoitteellisen mittarin, tapaturmataa-

juuden, joka on turvallisuuden kehittämisen kannalta tärkein seurantatyökalu ylimmälle 

johdolle, ja jota he kuukausittain seuraavat. Tapaturmataajuus on myös osa jokaisen 

fazerilaisen, niin johtoryhmän jäsenen kuin työntekijän, vuosittaista tulospalkkiota. Muita 

Fazerilla seurattavia turvallisuusmittareita on turvallisuushavaintojen ja -keskustelujen 

lukumäärä. Lisäksi tapaturmattomien päivien määrää on näkyvissä aulassa sijaitsevassa 

taulussa. Tapaturmataajuuden tavoite on konsernikohtainen (Suomen leipomot) ja kai-

kille tehtaille sama, mutta turvallisuushavaintojen ja -keskustelujen määrä on konserni-

tasolta jyvitetty tehdas- ja osastokohtaisesti. Tavoitteita kiristetään joka vuosi. Näitä sa-

moja mittareita seurataan säännöllisesti ylimmän johdon palavereiden lisäksi linjaorgani-

saation joka tasolla. Kun kaikki seuraavat samoja mittareita, niin kaikilla on sama tieto 

yrityksen tai tehtaan turvallisuustasosta ja toiminta on läpinäkyvää. Järvisen (2020) mu-

kaan tavoitteellinen turvallisuusmittareiden seuranta on myös vaikuttanut osaltaan tur-

vallisuusasioiden myönteiseen kehitykseen ja turvallisuuskulttuuriin. (Järvinen 2020)  

Esimerkiksi Fazer Leipomoiden Lahden tehtaalla tapaturmataajuus oli vuonna 2010 35, 

mutta kun taajuutta alettiin tavoitteellisesti seuraamaan, työturvallisuuteen panostamaan 

ja kaikki tapaturmat tutkittiin huolella ja niistä tehtiin juurisyyanalyysi, niin tapaturmataa-

juus oli vuonna 2014 laskenut jo 20 ja vuonna 2019 tapaturmataajuus oli vain 2. Lahden 

tehtaan työturvallisuuspäällikkö kertoi, että vuosien aikana myös turvallisuushavaintoja 

on alettu kirjata ja niiden kirjaaminen, tutkinta sekä korjaavat toimenpiteet ovat tapatur-

mien ennaltaehkäisyn kannalta erittäin oleellisessa roolissa. Vuonna 2010 Lahdessa oli 

tehty 10 turvallisuushavaintoa, vuonna 2014 niitä oli kirjattu jo 400 kpl ja vuonna 2019 

510 kpl. Havaintojen rinnalle on otettu käyttöön myös turvallisuuskeskustelut ja niitä oli 

käyty vuonna 2014 100 kpl, mutta vuonna 2019 määrä oli jo 4 000 kpl. Turvallisuuskes-

kusteluihin kirjataan myös positiivisten huomioiden antaminen esimerkiksi suojainten 

käytöstä ja lisäksi tehdyt turvallisuuskierrokset kirjataan keskusteluiksi. (Järvinen 2020) 

Ylin johto käy toimitusjohtajan johdolla pitämässä 2-3 krt vuodessa tehdaspaikkakunnilla 

jaksoinfoja, joissa kerrotaan strategiasta ja ajankohtaisista asioista. Nämä tilaisuudet 

aloitetaan aina turvallisuusasioilla. Johdon sitoutuminen näkyy myös johtoryhmän tuo-

tantokierroksilla, joissa he havainnoivat turvallisuusasioita ja keskustelevat tuotannon 

henkilökunnan kanssa turvallisuudesta. Lisäksi aina, jos sattuu yli yhden päivän poissa-

olon aiheuttanut työtapaturma, on johtoryhmälle raportoitava, mitä on tapahtunut ja mitkä 
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ovat korjaavat toimenpiteet. Joku johtoryhmän jäsenistä myös osallistuu tapaturman kä-

sittelyyn, kun tapaturmaan johtaneet syyt käydään läpi tapaturmassa loukkaantuneen 

työntekijän kanssa. (Järvinen 2020) Lisäksi TT-asiat ovat johtoryhmän kokouksien agen-

dalla kuukausittain. Agendalle turvallisuuden osalta kuuluu tilannestatus mittareista ja 

meneillään olevista kehitystoimista, lisäksi turvallisuuden vuosisuunnitelman toteutu-

mista käydään säännöllisesti johtoryhmässä läpi. (Ihantola ja Järvinen 2020) 

Fazerilla organisaatiota on vahvistettu ja työturvallisuus on saanut lisää henkilöresurs-

seja. Aiemmin työsuojelupäällikön tehtävänä oli täyttää vain lainvaatimukset ja sitä hoi-

dettiin muun tehtävän ohessa, joten tehtiin vain niitä asioita, jotka laki vaati, eikä kehi-

tystä juuri ollut. Nykyään joka tehdaspaikkakunnalla on oma työturvallisuuspäällikkö, 

joille kuuluu vain työturvallisuusasiat ja jonka vastuulla on yhteistyön tekeminen niin työ-

suojeluhenkilöstön, viranomaisten kuin muiden paikkakuntien työturvallisuuspäälliköiden 

kanssa. Lisäksi leipomoiden QEHS -päällikkö toimii työturvallisuuspäälliköiden tukena ja 

johtaa turvallisuustoimintaa. QEHS -päällikön johdolla työturvallisuuspäälliköt pitävät 

kuukausittain Safety -palaverin, jossa käydään paikkakuntakohtaisesti läpi turvallisuus-

mittarit ja ajankohtaisia turvallisuusasioita sekä sattuneet tapaturmat. (Järvinen 2020) 

Toimintaa kehitetään asiantuntijalähtöisesti työsuojeluhenkilöiden ja työturvallisuuspääl-

liköiden avulla. (Ihantola ja Järvinen 2020) 

Lahden leipomon työturvallisuuspäällikön mukaan Fazerilla työnopastuksessa ja pereh-

dytyksessä on nostettu vahvasti esiin työturvallisuus. Niiden nähdään kulkevan käsikä-

dessä ja siihen panostetaan koko ajan. Viimeisimpänä on tullut turvallisuuspeli, joka on 

e-oppimismateriaali uusille työntekijöille ja se on suoritettava ennen töihin tuloa. Lisäksi 

jokainen uusi työntekijä allekirjoittaa työsopimuksen yhteydessä työturvallisuussi-

toumuksen, jossa hän sitoutuu noudattamaan Fazerin turvallisuuden perussääntöjä. Fa-

zerilla on käytössä heidän luomansa yrityskohtainen työturvallisuuspassikoulutus, jonka 

jokaisen fazerilaisen on käytävä viiden vuoden välein. Lisäksi esimiehille pidetään 3-4 

kertaa vuodessa työturvallisuuspäällikön toimesta pienryhmäpalavereita, joissa käydään 

mittareita ja ajankohtaisia turvallisuusasioita läpi. Lahden tehtaan työturvallisuuspääl-

likkö toteaa, että tämä käytäntö on lähentänyt häntä ja esimiehiä, jolloin esimiesten on 

helppo lähestyä, jos on jotain epäselviä asioita. Muutenkin hän kokee, että kaikilla faze-

rilaisilla on matala kynnys ilmoittaa havaituista epäkohdista tai tapaturmista ja yrityk-

sessä vallitsee hyvä ja avoin työturvallisuusilmapiiri. (Järvinen 2020) 

Fazerilla työturvallisuus näkyy vahvasti myös viestinnässä ja erilaisina kampanjoina. 

Tehtailla on näkyvällä paikalla esillä sähköinen ilmoitustaulu, joissa on ilmoitettu tapatur-

mattomien päivien lukumäärä ja edellinen ennätys. Lisäksi käytössä on info-tv:t, joissa 

jaetaan turvallisuustietoa. Vuosittain on useampia turvallisuuskampanjoita. Esimerkiksi 
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Liikenneturvalta on oltu kertomassa ajankohtaisista asioista, kuten heijastimien käytöstä 

tai polkupyöräturvallisuudesta. Pidetään myös turvallisuushavaintoihin liittyviä kampan-

joita, joiden tarkoitus on muistuttaa havaintojen tekemisestä. Tehtyjen havaintojen kes-

ken arvotaan palkintoja, kuten elokuvalippuja tai Jopo. Lisäksi joka kuukausi valitaan 

tehtaittain kuukauden paras turvallisuushavainto, jonka tekijä saa yhden vapaapäivän ja 

vuosittain valitaan vuoden paras havainto, josta saa kolme päivää vapaata. Viime vuo-

sina on myös tehty useita turvallisuusvideoita. Lahden tehtaan työturvallisuuspäällikkö 

kertoo, että videoita on tehty perehdytystarkoitukseen uusille työntekijöille ja sidosryh-

mille, mutta lisäksi on tehty videoita tapahtuneista tapaturmista oppimismielessä, joissa 

fazerilaiset, joille oli sattunut työtapaturmia ja heidän kollegansa, kertoivat, mitä oli ta-

pahtunut ja miksi. Tapaturmavideot on koettu erittäin koskettaviksi ja niiden avulla tapa-

turmista on tullut todellisempia kuin vain paperiraportista lukemalla. (Järvinen 2020) 

Lahden tehtaan työturvallisuuspäällikkö painottaa, että viestinnän on hyvä olla monipuo-

lista ja erilaisilla visuaalisilla keinoilla toteutettu. Hän nostaa esille heidän yrityksensä 

tuotannossa ja käytävillä olevat selkeät ja visuaaliset turvallisuusjulisteet (kuva 15), 

joissa muistutetaan Fazerin turvallisuuden perussäännöistä. Kaikki 9 perussääntöä ovat 

1.  Liikun turvallisesti ja maltillisesti 

2. Käytän tehtävään määriteltyjä suojavälineitä 

3. Ennakoin työhöni liittyvät vaarat ja huolehdin omasta ja muiden turvallisuudesta 

4. Suoritan työni ohjeiden mukaisesti ja ilmoitan havaitsemistani turvallisuuspuutteista 

5. Pidän työympäristöni siistinä ja järjestyksessä sekä tavarat oikeilla paikoillaan 

6. Huomioin trukkiliikenteeseen liittyvät vaarat ja käyttöluvat 

7. Nostaessani ja siirtäessäni muistan oikeat nostotavat 

8. Käyttäydyn ystävällisesti ja asiallisesti työyhteisössäni 

9. Tunnen poistumistiet ja käytännöt hätätilanteissa. (Järvinen 2020) 

 

Kuva 15. Esimerkkejä tuotannossa olevista turvallisuusjulisteista, joissa muistute-
taan turvallisesta toimintatavasta. Kuvat: M. Järvinen (Järvinen 2020) 
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Lahden tehtaan työturvallisuuspäällikkö nostaa esille neljä turvallisuusjohtamisen työka-

lua, jotka hän kokee tärkeimmiksi. Ensimmäisenä hän mainitsee esimiesvastuun ja hei-

dän roolinsa ymmärtämisen. Esimiesten on otettava turvallisuus osaksi jokapäiväistä toi-

mintaa ja johtamista. Toisena asiana hän nostaa esille yhteiset turvallisuusmittarit, joiden 

tulee olla selkeitä, tavoitteellisia, avoimia ja läpinäkyviä. Mittareiden on oltava sellaisia, 

joihin henkilöt voivat itse vaikuttaa, esimerkiksi turvallisuushavainnot. Kolmantena 

asiana on työntekijöiden mukaan ottaminen yhteistyössä ja heidän kouluttamisensa tur-

vallisuusasioihin, jotta he ymmärtävät sekä näkevät työnsä riskit ja sitä kautta tekevät 

havaintoja. Viimeisenä asiana, mutta ei vähäisimpänä hän sanoo johdon sitoutumisen, 

joka on kaiken a ja o. Johto luo kivijalan turvallisuusasioille, joten johdon on itse oltava 

vahvasti turvallisuusasioiden takana. (Järvinen 2020) 

Fazer Suomen leipomoilla ei ole sertifioitua TTT -johtamisjärjestelmää, mutta heillä on 

sertifioituna johtamisjärjestelmät ISO 14 001 ja FSSC 22 000. (Fazer 2020; Järvinen 

2020) Fazer Leipomoiden QEHS-päällikkö puhelinhaastattelussa totesi, että ”ISO 

45 001 -standardin kohdat on kyllä käyty Fazerilla läpi ja kaikki kohdat niistä täytetään, 

mutta auditoinnilla ei nähdä saavutettavan lisäarvoa” (Ihantola ja Järvinen 2020). 

4.3.3 Oy Gustav Paulig Ab 

Pauligilla johdon sitoutumista korostetaan kautta linjan. Pauligin Health and Safety Spe-

cialist näkee johdon sitoutumisen tärkeänä asiana ja se ei saa jäädä vain puheen tasolle. 

Heillä johdon sitoutuminen näkyy monella tavalla. Turvallisuus on yhtenä strategisena 

tavoitteena, joka on ”Zero Accidents”. Johtoryhmäläiset kiertävät eri toimipisteissä ja ker-

tovat strategiakuulumiset. Nämä tilaisuudet videoidaan tai lähetetään webinaarina, jotta 

kaikkien on mahdollista osallistua ja nähdä ne. Lisäksi jokainen johtoryhmäläinen osal-

listuu vuorollaan havainnointikierrokselle. Lisäksi Pauligilta korostetaan, että ”tärkeitä on 

myös johdon kokoukset ja turvallisuuden pitää olla agendalla ja sieltä pitää tulla päätök-

siä siihen liittyen”. (Oy Gustav Paulig Ab 2019) 

Johdon katselmus pidetään kaksi kertaa vuodessa. Johdon katselmuksessa käsitellään 

niin työterveys- ja -turvallisuusasiat kuin laatu- ja ympäristöasiat. Pauligin Health and 

Safety Specialist painottaa, että ”siihen (johdon katselmukseen) kannattaa ihan huolelli-

sesti panostaa, jotta on mahdollisimman kattava ja selkeä, jotta sieltä tulee ne korjaavat 

toimenpiteet ja päätökset niistä ja ne on hyvä tehdä näkyväksi, jotta ovat jossain kokous-

muistiossa kirjattu, että johto ottaa kantaa siihen, että onko suunta oikea vai mitä toimen-

piteitä vaaditaan”. Paulig ei ole tehnyt erillistä turvallisuuspolitiikkaa vaan se on sidottu 

olemassa olevaan eettisiin periaatteisiin, jossa tämä on yhtenä osana. Siinä painotetaan, 

että kunnioitamme ihmisiä, nolla tapaturmaa on tavoite ja ihmisillä oikeus lähteä töistä 
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yhtä terveenä kuin sinne on tullut, ellei jopa paremmassa. Politiikka on Pauligilla vahvasti 

esillä viestinnässä ja siitä on tehty verkkokurssi, jonka jokaisen pauligilaisen on suoritet-

tava. (Oy Gustav Paulig Ab 2019) 

Pauligin Health and Safety Specialistin mielestä tavoitteiden asettaminen on tärkeä asia. 

Pauligilla on groupissa yleisen tason H&S (health and safety) tavoite, mikä on varmistaa 

henkilöstön hyvinvointi kahden pääteeman kautta ”Safety first culture” ja ”Promote health 

& wellbeing”. Näiden lisäksi on asetettu omat liiketoimintakohtaiset strategiset tavoitteet 

ja mittarit. Health and Safety Specialistin mukaan mittareita ei saa olla liian paljon, mutta 

on hyvä olla sekä keskeisiä (KPI) että suuntaa näyttäviä mittareita (jatkuva seuranta), 

jotta tiedetään, mennäänkö oikeaan suuntaan ja onko kaikki keskeiset sovitut asiat tehty 

suunnitelman mukaan. Pauligin seurattavia mittareita on tapaturmataajuus (LTAF), pois-

saoloon johtaneiden tapaturmien ja poissaolopäivien määrä, tapaturmat ilman poissa-

olopäiviä, läheltä piti -tilanteiden määrä, turvallisuushavaintojen määrä ja ratkaisuaika, 

Wellbeing index perustuen henkilöstökyselyyn, turvallisuuskierrokset ja turvallisuuskou-

lutukset. Turvallisuushavainnoissa oli viime vuonna tavoitteena 800-1000 kappaletta, eli 

että jokainen tekisi vähintään yhden. Vuosittain tätä tavoitetta kasvatetaan, niin että ha-

vaintoja on tultava 30 % enemmän kuin edellisvuonna. (Oy Gustav Paulig Ab 2019) 

Pauligilla myös henkilöstö otetaan vahvasti mukaan turvallisuustoimintaan. On olemassa 

viralliset tilaisuudet, joissa henkilöstöä kuullaan, kuten työsuojelutoimikunta, neuvottelu-

kunnat ja Paulig EuroForum, joka on perustettu tukemaan yritysjohdon ja työntekijöiden 

välistä dialogia Euroopan tason asioissa. Health and Safety Specialistin mielestä kuiten-

kin tärkeimpiä keinoja kuulla henkilöstöä ovat epäviralliset paikat, missä henkilöstöä on 

mukana. Näitä ovat esimerkiksi työohjeiden laatiminen, turvallisuushavaintojen teko ja 

ratkaisujen miettiminen, riskien arvioinnit ja hallintatoimenpiteiden määrittäminen sekä 

erilaiset havainnointikierrokset. (Oy Gustav Paulig Ab 2019) 

Pauligilla turvallisuus on vahvasti esillä myös kokouksissa. Turvallisuus on kokousten 

agendalla ensimmäisenä ja päätökset korjaavista toimenpiteitä kirjataan ylös. Lisäksi 

Health and Safety Specialist korostaa, että sisäiset ja ulkoiset auditoinnit ovat hyvä ke-

hittämisväline. Hänen mukaansa niistä pitää tulla poikkeamia, sillä niistä saadaan myös 

hyviä työlistoja, miten toimintaa voidaan jatkuvasti parantaa. Lisäksi auditoijat ovat hyviä 

sparraajia. (Oy Gustav Paulig Ab 2019) 

Paulig on ottanut turvallisuusvaatimukset kattavasti mukaan myös sopimuksiin ja tar-

jouskilpailuihin. Lisäksi ulkoistettujen toimintojen palvelutuottajia kuullaan TTT -asioista 

yhteistyöpalavereissa kuukausittain ja he osallistuvat myös toiminta-alueensa riskien ar-
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viointeihin. Paulig myös vaatii, että urakoitsijoiden on suoritettava Safety First -verkko-

koulutus ennen tehtaalle pääsyä. Sidosryhmiä kannustetaan tekemään myös turvalli-

suushavaintoja ja heiltä edellytetään raportointia läheltä piti -tilanteista ja sattuneista ta-

paturmista. (Oy Gustav Paulig Ab 2019) 

Turvallisuusviestinnässä hyödynnetään hyvin paljon intranettiä, jossa kuukausittain on 

vaihtuva turvallisuustietoisku ja -uutinen.  Näitä voivat olla ajankohtaiset asiat, turvalli-

suushavaintojen määrät ja toteutetut toimenpiteet sekä palkitut havainnot. Lisäksi eri-

puolilla tuotantolaitosta on sähköisiä näyttötauluja, joissa näkyy tapaturmattomien päi-

vien määrä. Pukeutumis- ja suojainohjeita on visualisoitu, jotta ne olisivat mahdollisim-

man selkeitä. Näiden lisäksi tuotannossa on erilaisia turvallisuusjulisteita, opasteita ja 

työohjeita. Health and Safety Specialist toteaakin, että viestintä on varmasti joka pai-

kassa kehittämisasia, jota pitää tehdä enemmän ja paremmin. Tämän takia viestinnän 

on oltava mahdollisimman monipuolista. (Oy Gustav Paulig Ab 2019) 

Pauligilla on sertifioituna TTT-johtamisjärjestelmä. Toimintaa alettiin muuttaa OHSAS 

18 001 -standardista uuden ISO 45 001 -standardin mukaiseksi heti sen julkaisun jäl-

keen ja ISO 45 001 -sertifikaatti Pauligille myönnettiin lokakuussa 2018. Tämän lisäksi 

Pauligilla on FSSC 22 000, ISO 9 001 ja ISO 14 001. (Oy Gustav Paulig Ab 2019) 

4.3.4 Lindström Oy 

Lindström Oy:n turvallisuuden mottona on ”Turvallinen työpaikka saa liiketoimintamme 

kukoistamaan”. He ovat kokeneet, että esimiehet saadaan sitoutumaan turvallisuustyö-

hön parhaiten, kun heidän kanssaan puhutaan samaa kieltä. Heidän esimiehensä ovat 

hyvin kustannus- ja kannattavuustietoisia, joten he ovat nähneet toimivaksi, kun tapatur-

mat ja sairauspoissaolot on muutettu kustannuksiksi ja yksinkertaisesti yhden päivän 

poissaolon hinnaksi on laskettu 350 €/päivä. (Puputti ja Haikama 2020) 

Lindströmillä on tehty pitkäjänteistä työtä jo vuodesta 2006 lähtien. Alussa kirjattiin ja 

seurattiin läheltä piti -tilanteita, jotka kirjattiin paperilapuille ja siitä vähitellen sähköiseen 

järjestelmään. Läheltä piti -tilanteiden lisäksi alettiin myöhemmin myös kirjaamaan tur-

vallisuushavaintoja. Turvallisuushavaintojen kirjaamista vauhditettiin vuonna 2010 pal-

kitsemisella ja jokaisesta tehdystä havainnoista sai pienen muistamisen. Nykyään ha-

vainnot ovat kuitenkin jo osa työpaikalla toimimista, eivätkä ne vaadi enää erillistä huo-

mioimista ja palkitseminen on jätetty pois vuosia sitten. Asian kehittämistä kuitenkin jat-

ketaan edelleen ja töitä on tehtävä jatkuvasti, jotta turvallisuushavainnot pysyvät jatkos-

sakin osana jokapäiväistä tekemistä. Nyt on jo havaittu, että tapaturmat ja niiden kestot 

ovat vähentyneet, kun havaintojen määrä on kasvanut. (Puputti ja Haikama 2020) 
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Lindströmillä turvallisuus on osa visiota. Alkuun kuitenkin tavoitteet asetettiin liian korke-

alle ja tavoiteltiin kuuta taivaalta sekä unohdettiin, miten tavoitteet tullaan toteuttamaan. 

Samalla huomattiin, että vielä ei olla huipputasolla, vaan töitä on tehtävä. Turvallisuus-

havaintojen määrän tavoitteeksi oli asetettu, että jokainen työntekijä tekisi lähes kolme 

havaintoa vuodessa, mutta se ei ollut vielä realistinen. Vuonna 2019 koko konsernissa 

tehtiin 0,4 havaintoa per henkilö, kun tavoite oli 2,75. Suomessa turvallisuushavaintojen 

määrä vuonna 2019 oli yksi havainto per henkilö, kun vuonna 2015 tämä luku oli ollut 

vain 0,44. Lindströmin Vice Presidentin (Quality) mukaan turvallisuushavaintojen kaksin-

kertaistamisen Suomessa on mahdollistanut se, että esimiesten kanssa on kommuni-

koitu systemaattisesti ja kun heidät on saatu innostumaan asiasta sekä heille on annettu 

riittävästi aikaa ilmoitusten käsittelyyn, niin tulos on tämä. Hän myös totesi, että havain-

tojen määrän seuraaminen toimi jonkun aikaa, mutta esimiesten kanssa käytyjen kes-

kustelujen perusteella kävi ilmi, että havaintoja kyllä kirjataan, mutta niitä ei ole aikaa 

käsitellä, joten tähän tehtiin muutos. Lisäksi kaikille tarvitseville annettiin tunnukset jär-

jestelmään, jossa havaintoja kirjattiin, ja turvallisuusasiat tehtiin mahdollisimman avoi-

meksi. Vuodelle 2020 turvallisuushavaintojen määrä on otettu yhdeksi avainindikaatto-

riksi. Linjajohto ja konsernin johto seuraa turvallisuushavaintojen lukumäärää per busi-

ness unit per maaorganisaatio. (Puputti ja Haikama 2020) 

Lindströmillä on kuitenkin tehty paljon toimenpiteitä, jotta turvallisuusasioissa on päästy 

eteenpäin ja turvallisuusasiat on huomioitu myös arjen kohtaamisissa. Tähän alle on lis-

tattu muutamia tärkeimpiä ja isompia toimenpiteitä 

- Turvallisuus on otettu osaksi johtamista ja se on palavereiden agendalla vahvem-

min. Lisäksi se on tuotu erilaisissa infoissa entistä paremmin näkyviin.  

- Puuttumisen kulttuuria on painotettu ja turvallisuusajattelu pitää olla kasvatettuna 

jokaisen sisään ja kun havaitaan epäkohta, jokainen puuttuu siihen heti, eikä 

asiaa jäädä miettimään. 

- Turvallisuusasioita ja -havaintoja jaetaan eri paikkakuntien ja yksiköiden kesken. 

Esimerkiksi turvallisuushavainnot ja tapaturmat käydään läpi tarkemmin ja niistä 

tiedotetaan paremmin. Tapaturman tutkintaan on luotu oma raportointipohja, joka 

on täytettävä ja lisäksi ne julkaistaan sisäisessä intrassa kaikkien nähtäville. Li-

säksi työsuojeluvartit on otettu käyttöön.  

- Työsuojelupäälliköt ja koko henkilöstön otetaan mukaan turvallisuustoimintaan ja 

esimerkiksi turvallisuuskierrokset kuuluvat koko henkilöstölle, eikä vain esimie-

hille tai työsuojeluhenkilöille.  
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- Työsuojelun vuosikello on otettu käyttöön. Vuosikelloon on kirjattu muun muassa 

milloin riskinarvioinnit on tehtävä ja milloin on auditoinnit. Näin asiat tulee tehtyä 

ja käytyä säännöllisesti läpi sekä niitä seurataan.  

- Teemapäivät ja jatkuva turvallisuusasioiden esillä olo, jotta turvallisuusasiat py-

syvät mielessä koko arjen tekemisessä ja työn touhussa. Tässä on hyödynnetty 

paljon info-tv:tä ja tuotannossa on julisteita seinillä, jotka muistuttavat asiasta. 

Lisäksi säännöllisesti pidetään teemapäiviä, joissa tuodaan esille ajankohtaisia 

turvallisuusasioita. (Puputti ja Haikama 2020) 

Yllä listatut asiat ovat sellaisia, jotka Lindströmillä on tunnistettu. He kuitenkin ymmärtä-

vät, että se ei riitä, vaan vielä pitää tehdä enemmän ja turvallisuusasioita pitää jatkuvasti 

viedä eteenpäin. Lindströmin Laundry Service Unit Manager totesikin, että ”johtamista 

pitää koko ajan tukea ja saada se vahvemmaksi osaksi arkipäivää”. Lisäksi hän painotti, 

että on tärkeää jakaa hyviä käytänteitä työpaikan sisällä. Näkyvillä ja esillä olemalla työ-

suojelu saadaan osaksi jokaista työpäivää. (Puputti ja Haikama 2020)  

Lindström Oy:n esityksestä ei käynyt ilmi, onko Lindströmillä sertifioitua TTT -johtamis-

järjestelmää. Lindström Oy:n verkkosivuilta kuitenkin selvisi, että heillä ei ole sertifioitua 

TTT -johtamisjärjestelmää. Heiltä löytyy sertifioituna kuitenkin johtamisjärjestelmät ISO 

9001 ja ISO 14 001. (Lindström Oy 2020; Puputti ja Haikama 2020) 

4.3.5 Caverion Suomi Oy 

Caverion Suomi Oy:n mukaan turvallisuustyö on kannattavaa ja turvallisuutta pitää joh-

taa. Johdon ja esimiesten sitoutuminen on tärkeää ja heidän tahtotilanaan on, että tapa-

turmat eivät kuulu työhön. Turvallisuustyö on osa jokapäiväistä toimintaa ja Caverion 

Suomi Oy:n työturvallisuuspäällikön mukaan Caverionilla puhutaan turvallisuudesta joka 

päivä. (Määttä 2020) 

Caverion Suomi Oy:n työturvallisuuspäällikkö toteaa, että ”Johdon roolia ei voi missään 

tapauksessa väheksyä. Se miten johto viestii kentälle, on äärimmäisen tärkeää ja tuo 

sitä uskottavuutta. Tukiorganisaatio ei pysty narulla syöttämään niitä asioita vaan kun ne 

tulee johdon kautta jalkautettuna niin silloin kenttä myös sen hyväksyy ja omaksuu sen 

asian.”. (Määttä 2020) 

Caverion Suomi Oy:lla on luotuna työturvallisuuden toimintamalli, johon kuuluu osa-alu-

eet perehdyttäminen, koulutus, työohjeet, työturvallisuustehtävien delegointi, ennakoiva 

toiminta ja tiedottaminen. Jokainen henkilö perehdytetään työtehtäviinsä, kun he tulevat 

töihin, ja lisäksi perehdytykseen kuuluu oma työturvallisuusperehdytysosio. Perehdytyk-

sen lisäksi työntekijöille tarjotaan säännöllisesti turvallisuuskoulutusta niin sisäisten kuin 
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ulkoisten kouluttajien pitämänä. Lisäksi esimiesasemassa oleville henkilöille on ole-

massa oma esimiehille tarkoitettu työturvallisuuskoulutus, jolla tarjotaan lisätukea esi-

mieskenttään. Kaikki tärkeimmät työohjeet on koottu turvallisuus etulinjassa -oppaa-

seen. Jokainen caverioinilainen, joka oppaan on saanut, on sitoutunut noudattamaan 

oppaan sääntöjä. Caverionin periaatteena on, että ohjeistamaton työ on aina riski ja sen 

takia ohjeita on luotu. (Määttä 2020) 

Työturvallisuus on johtamista ja sen takia jokaisen on eri organisaatiotasoilla tiedettävä 

työturvallisuustehtävänsä, -vastuunsa ja -velvollisuutensa. Tämä varmistetaan vuosittain 

kehityskeskustelun yhteydessä täytettävän lomakkeen avulla. Tämän lomakkeen käy 

kaikki läpi, niin toimitusjohtaja johtoryhmäläisten kanssa kuin työntekijät omat esimie-

hensä kanssa. Keskustelun päätteeksi lomake allekirjoitetaan ja näin jokainen sitoutuu 

toimimaan sen mukaisesti. (Määttä 2020) 

Caverion Suomi Oy:n mukaan ennakoiva toiminta on hyvin tärkeää ja sillä päästään hy-

viin tuloksiin. Toimialalla, jolla Caverion toimii, on vaihtuva työympäristö ja työntekijät 

toimivat eri rakennusliikkeiden kumppanina, jolloin määräysvalta ei ole Caverionilla vaan 

johtavalla rakennusliikkeellä, joka kertoo työssä olemassa olevat riskit. Tästä huolimatta 

kaikkiin työkohteisiin tehdään kirjallinen riskienarviointi ja työturvallisuussuunnitelma. Tä-

män lisäksi Caverion on ottanut käyttöön viime hetken -riskienarvioinnin, jonka henkilöt 

tekevät ennen työsuorituksen alkua ja tällöin varmistutaan siitä, että työvälineet, suo-

jaukset ja työluvat ovat asianmukaisessa kunnossa ja työntekeminen on turvallista. Näi-

den lisäksi käytössä on turvallisuushavainnot, -keskustelut ja -tuokiot. On tärkeää, että 

toiminta on kannustavaa, vaikka kyse olisi vaikeastakin asiasta. Tiedottaminen turvalli-

suusasioista tapahtuu pääosin esimiesten kautta. Tapaturmista koostetaan oppimisra-

portti, jotka esimiehet käyvät alaistensa kanssa läpi joka kuukausi pidettävissä turvavar-

teissa. Turvavarteissa on tämän lisäksi ajankohtaista työturvallisuus- ja työhyvinvointi-

asiaa. Esimies menee alaistensa pariin ja käy keskustellen turvallisuusvartin materiaalin 

läpi alaistensa kanssa, eikä se mene vain kahvihuoneen pöydälle. (Määttä 2020) 

Caverion Suomi Oy:n työturvallisuuspäällikkö toteaa, että työturvallisuustyö on pitkäjän-

teistä työtä ja sitä tulee tehdä vaihe vaiheelta, sillä on vaikea mennä heti pyramidin hui-

pulle. Caverion Suomi Oy:lla on vuodesta 2005 lähtien alettu todella panostamaan työ-

turvallisuuteen. Silloin kaikki poissaoloon johtaneita tapaturmia oli 237 kpl eli jokaisena 

työpäivänä sattui ainakin yksi poissaoloon johtanut tapaturma ja tapaturmataajuus (LTI) 

oli 44. Tällöin linjattiin, että kaikki tapaturmat tutkitaan ja otettiin käyttöön työturvallisuus-

korttikoulutukset henkilökunnalle. Muita suurempia kehitystoimia, joita vuosien 2005-

2019 aikana on tehty ovat 

- 2006-2007: TTT -johtamisjärjestelmän käyttöönotto ja sertifiointi 
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- 2008: Työturvallisuus tuli strategian painopisteeksi koko konsernissa, jolloin tuli 

myös käytäntö, että kaikki kokoukset ja tapaamiset alkoivat turvallisuusosiolla.  

- 2009: Aloitettiin kirjaamaan turvallisuushavaintoja ja Caverion Suomi Oy liittyi 

Nolla tapaturmaa -foorumiin. 

- 2010: Linjaorganisaation vastuita korostettiin. Esimiehille pidetään säännöllisesti 

turvallisuuskoulutuksia ja esimiesten vastuuta työturvallisuusasioista korostetaan 

enemmän. 

- 2013: Panostus erityisesti ennakoivaan toimintaan. 

- 2015: Aloitettiin johdon tekemät safety walkit. 

Näitä toimenpiteitä on jatkettu aina nykypäivään asti. Näiden toimenpiteiden avulla pois-

saoloon johtaneiden tapaturmien lukumäärä vuonna 2019 oli enää vain 39 ja tapaturma-

taajuuskin (LTI) oli laskenut 9,3. (Määttä 2020) 

Lähtökohtana Caverionilla on, että työturvallisuudelle on määriteltävä selvät tavoitteet. 

Mittareita, joita he seuraavat, ovat muun muassa tapaturmataajuus, tehdyt viime hetken 

-riskinarvioinnit, turvallisuushavainnot, esimiesten pitämät turvavartit ja esimiesten teke-

mät turvallisuuskierrokset. Turvallisuushavaintoja vuonna 2019 tehtiin 11 700 kpl eli noin 

4,5 havaintoa per henkilö. Lisäksi esimiesten pitämiä turvavartteja pidettiin 3 500 kpl ja 

turvallisuuskierroksia 1 600 kpl. Caverionilla on käytössä sähköinen järjestelmä Enna-

koi.fi, jonne kaikki turvallisuusasiat aina riskinarvioinneista havaintoihin kirjataan. 

(Määttä 2020) 

Caverion Suomi Oy:lla on sertifioituna kolme johtamisjärjestelmää, jotka ovat ISO 9001, 

ISO 14 001 ja ISO 45 001. Eli heiltä löytyy sertifioituna myös TTT -johtamisjärjestelmä, 

joka on jo päivitetty uuteen ISO 45 001 -järjestelmään. (Määttä 2020) 

4.3.6 Sertifioitujen työturvallisuusjärjestelmien yleisyys elintar-
viketeollisuudessa 

Elintarviketeollisuudessa sertifioidut turvallisuusjärjestelmät painottuvat enemmän tuote-

turvallisuuteen kuin työturvallisuuteen. (Arla 2020b; Atria 2020; Fazer 2020; HK Scan 

2020; Oy Gustav Paulig Ab 2019; Saarioinen 2020e; Snellman 2020) Myös Massoud et 

al. (2010) ovat tutkimuksessaan havainneet, että elintarviketeollisuuden yritykset ovat 

panostaneet toiminnassaan enemmän laatuun ja tuoteturvallisuuteen kuin muihin järjes-

telmiin. 

Tämän työn kohde yritys on Saarioinen, joten heidän isoimmat kilpailijansa Suomen elin-

tarviketeollisuudessa ovat Atria, HK Scan ja Snellman, joten haluttiin selvittää, onko 

heillä käytössä sertifioituja tuote- ja työturvallisuusjärjestelmiä. Lisäksi verrokkina otettiin 
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mukaan myös muita elintarvikealan yrityksiä, joita olivat Fazer ja sen liiketoimista Suo-

men ja Ruotsin leipomot ja makeiset, Arlan meijeri sekä Paulig. 

Taulukkoon 2 kootuista standarditiedosta selviää, että Suomen isommilla elintarvikete-

ollisuuden yrityksillä kaikilla on tuoteturvallisuusstandardi FSSC 22 000. Elintarvikeyri-

tysten kotisivuja tutkiessa selviää myös yhtenäinen linja siitä, että useimmat yritykset 

ovat panostaneet kyllä työturvallisuuteen ja heillä on käytössä työturvallisuusjärjestelmä, 

mutta harvemmat ovat sitä sertifioineet, Saarioisten kilpailijoista ei kukaan. Sertifioitu 

OHSAS 18 001/ISO 45 001 standardi on tutkituista yrityksistä ainoastaan HK Scanin 

Baltiassa sijaitsevilla tehtailla, Fazerin Ruotsin leipomolla ja makeistehtaalla sekä Pauli-

gilla. (Arla 2020b; Atria 2020; Fazer 2020; HK Scan 2020; Oy Gustav Paulig Ab 2019; 

Saarioinen 2020e; Snellman 2020) 

Taulukko 2. Elintarviketeollisuuden tuote- ja työturvallisuusjärjestelmät (Arla 2020b; 
Atria 2020; Fazer 2020; HK Scan 2020; Oy Gustav Paulig Ab 2019; Saarioinen 2020e; 

Snellman 2020). 

Yritys FSSC 22 000 
OHSAS 18 001 

/ ISO 45 001 

Ei sertifioitua 

TTT-järjestelmää 

Arla, meijeri Suomi 
X 

(ISO 22 000) 
 X 

Atria Suomi X  X 

Fazer, leipomot Ruotsi X X  

Fazer, leipomot Suomi X  X 

Fazer, makeiset X X  

Gustav Paulig, Vuosaari X X  

HK Scan Baltia  X X  

HK Scan Suomi X  X 

Saarioinen X  X 

Snellman  X  X 

4.4 Kehittämisehdotukset Saarioisten työturvallisuusjohtami-
sen parantamiseksi 

Viimeinen tutkimuskysymys oli, kuinka Saarioisten työturvallisuusjohtamista voitaisiin 

parantaa. Tähän kappaleeseen on nostettu Saarioisille tehdyistä nykytilan arviointihaas-
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tatteluista esille tulleet työturvallisuusjohtamisen kehittämistä vaativat toimet. Näihin ke-

hittämiskohteisiin on mietitty ratkaisuehdotukset kirjallisuudesta löydetyistä ja muista yri-

tyksistä saaduista hyvistä työturvallisuusjohtamisen kehittämistoimista. 

Saarioisten haastattelujen tuloksista nostettiin esille toistakymmentä suositeltua työtur-

vallisuusjohtamiseen liittyviä kehittämisehdotuksia, jotka löytyvät liitteestä 4. Isoimpina 

kehittämiskohteina nousivat esille johdon sitoutuminen, sillä johto luo yrityksen työturval-

lisuuden kivijalan. Johdon sitoutuminen ja tuki on hyvä tehdä näkyväksi koko organisaa-

tiolle. Toisena nostona on selkeiden työturvallisuustavoitteiden ja tavoitteellisten mitta-

rien määrittäminen ja niiden säännöllinen seuranta. Lisäksi olisi hyvä miettiä vielä yrityk-

sen työturvallisuusroolit, tietävätkö kaikki esimiehet heidän työturvallisuusroolinsa/-vas-

tuunsa ja olisiko konserniin tarpeen resursoida työturvallisuusasiantuntija, jolla on aikaa 

kehittää turvallisuusasioita konsernitasolla. 

4.4.1 Turvallisuuskulttuuri 

Työturvallisuuskulttuurin kehittäminen ja muuttaminen on pitkäaikainen prosessi, joka 

kirjallisuustutkimuksen perusteella vaatii määrätietoista johtamista ja jatkuvaa viestintää 

työturvallisuuden merkityksestä. Kulttuurimuutoksen eteen pitää yrityksessä tehdä pal-

jon työtä ja se vaatii puurtamista, vaivannäköä, intoa ja kärsivällisyyttä. Kaikkien on ol-

tava valmiita sitoutumaan yhteisen tavoitteen eteen. Työtä on tehtävä suunnitelmallisesti 

ja jokaiselle organisaation tasolle on oma tehtävä. (Hämäläinen ja Anttila 2008; Mauro 

et al. 2018; Reiman et al. 2008; Ruuhilehto ja Vilppola 2000) 

Saarioisten haastatteluista nousi esiin, että työturvallisuuden pitäisi olla enemmän näky-

villä ja läsnä jokapäiväisessä tekemisessä. Työturvallisuuden tulisi olla paremmin esillä 

johdon viestinnässä ja tavoiteasetannassa. Saarioisten haastattelujen perusteella nykyi-

nen toimintakulttuuri on hyvin tuotantolähtöinen. Asiat tehdään yleensä tuotanto edellä. 

Tuotannon maksimointi ja turvaaminen ovat keskeisimpiä asioita päätöksenteon sekä 

jatkuvan kehittämisen näkökulmasta. 

Fazer on hyvä esimerkki siitä, kuinka turvallisuuskulttuuria muutettiin ylimmän johdon 

vuonna 2013 lanseeraamalla Safety First -periaatteella, jossa turvallisuus nostettiin tär-

keimmäksi asiaksi ja jokaisen palaverin agendalle. Työturvallisuutta on myös määrätie-

toisesti mitattu ja siihen liittyvät tunnusluvut ovat osa yrityksen ylimmän johdon asettamia 

tavoitteita. (Järvinen 2020) Fazerin tapauksessa kulttuurimuutosta on lähdetty toteutta-

maan siis erittäin voimakkailla toimenpiteillä ylimmän johdon toimesta. Saarioisten kan-

nattaa tarkastella kyseistä toimintaa tarkemmin ja pohtia, olisiko se ainakin osittain sovi-

tettavissa Saarioisten omaan toimintakulttuuriin. 
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Myös muissa tutkituissa yrityksissä työturvallisuuskulttuuria oli pyritty kehittämään ja yl-

läpitämään aktiivisella viestinnällä ja se oli osana päivittäistä tekemistä yrityksien eri toi-

minnoissa. Koulutus, viestintä tai vastuut eivät siis keskittyneet ainoastaan tuotannon-

työntekijöihin vaan koko organisaation. Safety First -tyyppistä toimintaa oli myös nähtä-

villä muun muassa siinä, että jokaisessa benchmark -yrityksessä työturvallisuus oli nos-

tettu kaikkien palaverien agendalla. (Puputti ja Haikama 2020; Järvinen 2020; Määttä 

2020; Oy Gustav Paulig Ab 2019; Simell 2020) 

Saarioisten haastatteluissa eräs henkilö hyvin sanoikin, että ”kun työturvallisuusasiat 

nostetaan esiin, niin se nostaa rimaa kaikilla, kun asiasta puhutaan, niin se tulee näky-

väksi ja sillä on parantava voima, ilman suurempia tekoja”. Tätä pitäisi alkaa toteutta-

maan Saarioisilla, niin samalla turvallisuuskulttuuri paranisi. Kuten Fazerin tapauksesta 

on havaittavissa, ylin johto on keskeisessä roolissa työturvallisuuskulttuurin muutok-

sesta. Turvallisuuskulttuuri on laaja kokonaisuus ja seuraavissa kappaleissa esille tule-

vat kehittämistoimenpiteet vaikuttavat positiivisesti myös työturvallisuuskulttuuriin. 

Yrityksen turvallisuuskulttuurin tilanne on mahdollista määrittää Pohjoismaiden työturval-

lisuuskulttuurikyselyn avulla (NOSACQ-50). Kyselyn avulla on mahdollista selvittää niin 

kokonaistilanne kuin mitkä osa-alueet heille ovat vahvoja ja mitkä taas heikkoja, joihin 

kannattaisi panostaa. (Kines et al. 2011; NFA 2020) Saarioisille tämä kysely antaisi hy-

vän kuvan heidän tämänhetkisestä tilanteestaan ja mihin osa-alueeseen pitäisi ensim-

mäisenä panostaa. Olisi hyvä siis selvittää nyt lähtötilanne ja kun työturvallisuusjohta-

mista on kehitetty, niin esimerkiksi kolmen tai viiden vuoden päästä testin voisi tehdä 

uudestaan. Kysely antaisi yrityksen johdolle konkreettista tietoa, miten panostaminen 

työturvallisuusjohtamiseen on vaikuttanut yrityksen turvallisuuskulttuuriin. 

Ruuhilehto ja Vilppola (2000) esittämä turvallisuuskulttuurin kulttuurilähtöinen kehittymis-

tapa antaa hyvän, selkeän ja helposti seurattavan viitekehyksen turvallisuuskulttuurin 

muutokselle. Turvallisuuskulttuurin muutos on vaiheittain etenevä prosessi, joka noudat-

taa samaa kaavaa kuin mikä tahansa kehittämishanke. Se sisältää seuraat vaiheet: en-

sin tulee alkuimpulssi, sitten visioidaan ja asennetaan päämäärät, toteutetaan määritetyt 

toimenpiteet, seurataan niiden vaikutuksia ja tulosten pohjalta parannetaan toimintaa jat-

kuvasti. Tämä prosessi on kuvattu yksityiskohtaisemmin kuvassa 16. (Ruuhilehto ja Vilp-

pola 2000) 
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Kuva 16. Prosessikaavio turvallisuuskulttuurin muutoksen vaiheille (Ruuhilehto ja Vilp-

pola 2000). 

4.4.2 Johtajuus ja sitoutuminen 

Johdon sitoutuminen 

Johdon sitoutuminen on työturvallisuusjohtamisen tärkein asia, sitä painotettiin ja se 

nousi esille niin kirjallisuudessa (mm. Al-Refaie 2013; Hämäläinen ja Anttila 2008; Laiti-

nen et al. 2013; Tappura et al. 2015; Thurstonin ja Glendonin 2018) kuin benchmark -

yritysten haastatteluissa (Puputti ja Haikama 2020; Järvinen 2020; Määttä 2020; Oy Gus-

tav Paulig Ab 2019; Simell 2020). Saarioisilla koettiin, että johto on sitoutunut työturval-

lisuusasioihin, mutta he voisivat olla huomattavasti enemmän näkyvillä ja varsinkin kon-

sernin tasoista johtamista kaivattiin. Ylin johto oli itsekin sitä mieltä, että he ovat melko 

passiivisia TT-asioissa. Työntekijät ja keskijohto myös kokivat, että työnjohto ei ota riit-

tävästi vastuuta TT-asioissa, mikä voi johtua laajasta työnkuvasta ja kiireestä, mutta osit-

tain myös tietämättömyydestä. Tappura et al. (2015) olivat tutkimuksessaan myös ha-

vainneet, että esimiehille kuuluu turvallisuuden lisäksi paljon muitakin töitä ja tuotannol-

liset vaatimukset voivat olla kovat, joten kiire voi olla esteenä sille, ettei turvallisuustyölle 

ole riittävästi aikaa muiden tehtävien ohella. 

•Ylimmän johdon tehtävä

•Perustellaan, miksi muutokseen ryhdytään

•Osoitetaan, mitä hyötyä muutoksesta on henkilöstölle ja koko 
yritykselle

1. Päätös muutokseen 
ryhtymisestä ja 
tiedottaminen

•Johto asettaa suuntaa antavia tavoitteita

•Johdon sitoutuminen ilmaistaan näkyvästi kaikilla tasoilla

2. Halutun lopputuloksen 
visiointi

•Henkilöstön näkemykset turvallisuuden tilasta ja asioiden 
hoitamisesta selvitetään

•Selvityksen tulokset tiedotetaan

3. Nykyisen kulttuurin 
mittaaminen ja arviointi

•Perustuu tehdylle selvitykselle, jonka perusteella tunnistetaan 
kriittiset alueet ja priorisoidaan toimenpiteet

•Tunnistetaan tavoitteiden toteutumisen esteet ja laaditaan 
strategiat niiden eliminoimiseksi

4. Toimintasuunnitelman 
laatiminen

•Käytetään monenlaisia, toisiaan tukevia toimintatapoja

•Toiminta resursoidaan ja siitä tiedotetaan

•Osoitetaan näkyvästi, että johto tukee ja seuraa toimintaa

5. Toimintasuunnitelman 
toteuttaminen

•Johto seuraa säännöllisesti edistymistä

•Suunnitelmaa ja toimenpiteitä muutetaan, elleivät tulokset ole 
tavoitteen suuntaisia

6. Tulosten mittaaminen ja 
jatkuva seuranta
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Kaikissa benchmark -yrityksissä johdon sitoutumista kuvattiin kaikkein tärkeimmäksi. Se 

näkyy niin tavoitteissa, viestinnässä, johdon keskusteluissa ja palaverien agendalla. (Pu-

putti ja Haikama 2020; Järvinen 2020; Määttä 2020; Oy Gustav Paulig Ab 2019; Simell 

2020) Fazer on tässä hyvä esimerkki siitä, miten työturvallisuusjohtaminen lähti liikkeelle 

toimitusjohtajan ja ylimmän johdon sitoutumisesta, mistä se valui alaspäin jokaiselle or-

ganisaation tasolle (Järvinen 2020). 

Johdon on luotava yritykselle selkeät työturvallisuuden tavoitteet ja päämäärät, joiden 

saavuttamiseksi jokainen työntekijä sitoutuu toimimaan, ja ne on viestittävä avoimesti ja 

selkeästi yrityksessä. Lisäksi työturvallisuuden on oltava läsnä sekä näkyä ja kuulua kai-

kessa tekemisessä. Arlalla, Fazerilla ja Caverionilla on käytössä turvallisuussitoumukset, 

joilla niin johtoryhmän jäsenet kuin esimiehet osoittavat sitoumuksensa turvallisuusasi-

oihin sekä tuovat niissä kaikille esille, miten he omalta osaltaan edistävät turvallisuutta. 

Lisäksi Arlalla (kuva 14) ja Fazerilla on käytössä turvallisuussäännöt, joita jokaisen hen-

kilöstön jäsenen on noudatettava työtehtävästä riippumatta. Fazerilla lisäksi henkilöstö 

on allekirjoituksellaan sitoutunut noudattamaan näitä ohjeita. (Järvinen 2020; Määttä 

2020; Simell 2020)  

Turvallisuussäännöt nousivat esille myös kirjallisuudessa, sillä Tappura et al. (2015) tut-

kimushankkeessakin yhtenä turvallisuusjohtamista parantavina ja helpottavina toiminta-

mallina mukana olleissa yrityksissä koettiin turvallisuussääntöjen käyttöönotto. Kaikissa 

benchmark -yrityksissä turvallisuus on myös jokaisen palaverin agendalla. Useimmin tur-

vallisuusasiat käsitellään vielä ensimmäisenä, jotta ne ehditään varmasti käsittelemään. 

(Puputti ja Haikama 2020; Järvinen 2020; Määttä 2020; Oy Gustav Paulig Ab 2019; Si-

mell 2020) Esimerkiksi edellä mainituilla konkreettisilla teoilla ja tavoitteiden asetannalla 

Saarioisilla voitaisiin tehdä TT-työtä näkyvämmäksi niin, että johdon sitoutuminen näkyy 

aina tuotannon työntekijöille asti.  

Kirjallisuudessa nousi esille, että työntekijöille tärkein ja konkreettisimmin näkyvä tekijä 

on johdon henkilökohtainen esimerkki ja se, että he ovat henkilökohtaisesti sitoutuneet 

työturvallisuuden edistämiseen. (Laitinen et al. 2013; Tappura et al. 2015) Tutkimuksissa 

on myös havaittu, että työnjohtajien käyttäytymisellä ja sitoutumisella on suuri merkitys 

turvallisuustuloksiin. Kun työnjohtajat toistuvasti nostavat työturvallisuuden merkityksen 

esiin, antavat siihen liittyen palautetta ja ovat kannustavia turvallisuustoimia kohtaan, on 

tällä havaittu olevan suoria ja epäsuoria positiivia vaikutuksia työturvallisuuteen. (Al-Re-

faie 2013; Thurstonin ja Glendonin 2018) Johdon sitoutumisen on siis oltava hyvinkin 

näkyvää ja sen tulee näkyä niin teoissa kuin viestinnässä. 
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Turvallisuuspolitiikka 

Turvallisuuspolitiikkaa ei ole Saarioisilla viestitty juuri lainkaan, sillä vain harva haasta-

telluista tunsi sen sisällön, ja osa ei ollut kuullut edes koko politiikasta. Turvallisuuspoli-

tiikka on ISO 45 001 -johtamisjärjestelmän vaatimus ja koska Saarioisilla ei ole sertifioi-

tuna kyseistä järjestelmää, ei sen viestiminen ole sitä kautta ollut pakollista (ISO 

45 001:2018; Santra 2020). Kirjallisuudesta kuitenkin nousi esille myös turvallisuuspoli-

tiikka, kun mainittiin hyvän työturvallisuusjohtamisen toimintamalleja. Turvallisuuspolitii-

kan pitäisi Hämäläisen ja Anttilan (2008) tutkimuksen mukaan sisältää päämäärät ja ta-

voitteet, siinä tulisi näkyä johdon sitoutuminen ja henkilöstön merkitys työturvallisuuden 

toteuttamisessa. Lisäksi politiikka pitäisi viestiä selkeästi koko henkilöstölle, sillä se hei-

jastaa henkilöstölle, miten johto suhtautuu työturvallisuusasioihin. (Hämäläinen ja Anttila 

2008)  

Fazer ja Paulig nostavat esille turvallisuuspolitiikan tärkeyden. Kummassakaan yrityk-

sessä ei ole omaa turvallisuuspolitiikkaa vaan se on sisällytetty yrityksen olemassa ole-

viin politiikkoihin. (Järvinen 2020; Oy Gustav Paulig Ab 2019) Fazerilla koetaan, että po-

litiikka luo peruskivijalan turvallisuusasioille (Järvinen 2020). Pauligilla korostettiin, että 

politiikan on oltava vahvasti esillä esimerkiksi viestinnässä ja koulutuksissa. Heillä onkin 

tehty politiikasta oma verkkokurssi, jonka jokaisen pauligilaisen on suoritettava. (Oy Gus-

tav Paulig Ab 2019) Saarioisten haastatteluissa kävi ilmi, että politiikka -sanana ei hou-

kuta lukemaan tai tutustumaan sen sisältöön, mutta tämä on mahdollista toteuttaa myös 

muulla tavalla, kunhan politiikan asiat on kirjattu selkeästi jonnekin ja se on henkilöstön 

nähtävillä ja saatavilla. 

Organisaation roolit, vastuut ja valtuudet 

Saarioisten haastatteluissa tuli useammassa osa-alueessa esille, että työturvallisuusasi-

oiden johtamis- ja kehittämisvastuu konsernitasolla on epäselvää, vaikka muuten linja-

organisaatiotasolla vastuut ovat selvät ja löytyvät kirjallisena. Tämä tuli eniten esille kes-

kijohdon vastauksissa, mutta myös työnjohdon ja työntekijöiden keskuudessa oli epäsel-

vyyttä, kenelle johtajista työturvallisuusasiat kuuluvat. Tähän myös toivottiin selkeyttä ja 

parannusta. Lisäksi keskijohto nosti esille, että heidän on välillä muistuteltava työnjohtoa 

heille kuuluvasta työturvallisuusvastuustaan ja koetaan, että kaikki työnjohtajat eivät tie-

dosta, kuinka suuri vastuu heillä todellisuudessa työturvallisuudesta on. 

Saarioisten keskijohdon mielestä työturvallisuuteen liittyvät kehitystoimet ovat tällä het-

kellä enemmän tehdasjohtoisia ja -kohtaisia kuin konsernitasoisia. Joka paikkakunnalla 

on työsuojelupäällikkö, joka hoitaa tehtävää muiden töiden ohella. Saarioisilla ei ole hen-
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kilöä, jonka tehtävänimikkeestä selviäisi suoraan, että hänelle kuuluu työturvallisuus-

asiat, sillä konsernitasolla työturvallisuuden johtaminen ja koordinointi kuuluu henkilös-

tötoiminnolle (Kopola 2020). Olisi hyvä, jos turvallisuusvastuut näkyisivät henkilöiden 

tehtävänimikkeessä ja esimerkiksi yrityksen organisaatiokaaviossa, kuten tuotanto- tai 

laatuvastuut. 

Benchmark -yrityksissä on lähes kaikissa erikseen työturvallisuusasiantuntija, jonka titteli 

on työturvallisuuspäällikkö tai vastaava. (Puputti ja Haikama 2020; Järvinen 2020; 

Määttä 2020; Oy Gustav Paulig Ab 2019; Simell 2020) Saarioisilla olisi hyvä miettiä or-

ganisaatiorakennetta ja henkilöstöresursseja. Olisiko ainakin konsernitasolla hyvä olla 

henkilö, joka vastaa vain työturvallisuusasioiden kehityksestä ja koordinoinnista ja jolla 

olisi aikaa perehtyä työturvallisuusasioiden kehittämiseen. Näin myös työturvallisuuden 

toimintatapoja ja kokonaisuutta pystyttäisiin yhtenäistämään, kun ne ovat yhdellä henki-

löllä hallussa. Tämä ei tietenkään tarkoita, että vastuu jatkossa olisi vain työturvallisuus-

asiantuntijalla, vaan kuten kirjallisuudessakin on mainittu, yrityksissä ymmärretään, että 

työturvallisuusvastuu kuuluu silti kaikille ja linjaorganisaatio ei voi välttää heille kuuluvaa 

lakisääteistä vastuutaan (Hämäläinen ja Anttila 2008). 

Työntekijöiden kuuleminen ja osallistuminen 

Saarioisten haastateltavien vastauksista kävi ilmi, että työntekijät pääsevät hyvin tuo-

maan näkemyksensä ja epäkohdat esille työturvallisuusasioissa. Tässä osa-alueessa ei 

siis nähty olevan suurempia kehittämistarpeita, sillä toimiva järjestelmä ja käytänteet 

ovat olemassa. 

4.4.3 Työturvallisuustavoitteet ja suorituskyvyn arviointi 

Työturvallisuustavoitteet 

Yrityksen tavoitteet kuvaavat sitä, mihin suuntaan he haluavat toimintaansa kehittää ja 

mitkä asiat he kokevat toiminnassaan tärkeiksi (Hämäläinen ja Anttila 2008). Työturval-

lisuusjohtamisen kannalta on tärkeää, että työturvallisuus näkyy myös yrityksen tavoit-

teissa. Ylimmän johdon tehtävä on laatia turvallisuustoiminnoille tarkat määrälliset mitta-

rit ja tavoitteet, jotka he sitten jakavat eteenpäin linjaorganisaation eri tasoille. Ylin johto 

myös valvoo toimintaa ja asetettuja tavoitteita, jotta turvallisuustoiminta on riittävää suh-

teessa tavoitteisiin. (Tappura et al. 2015) 

Saarioisten haastattelussa tuli esille, että TT-tavoitteet eivät olleet täysin selvät kaikille 

ja usein ne sekoitettiin TT-mittareihin. Saarioisten TT-tavoitteita ei siis ole viestitty hen-

kilöstölle kovinkaan selkeästi tai ainakaan ne eivät ole haasteltavilla kirkkaana mielessä. 
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On tärkeää, että turvallisuustavoitteet integroidaan muuhun yrityksen toimintaan, jolloin 

ne eivät ole ristiriidassa muiden tavoitteiden kanssa ja ne on helpompi toteuttaa. (Hämä-

läinen ja Anttila 2008) Benchmark -yrityksistä esimerkiksi Pauligilla turvallisuus on mää-

ritetty yhdeksi strategiseksi tavoitteeksi ja se on ”Zero Accident”. Heillä on asetettu kah-

den eri tasoisia tavoitteita, on group -tason tavoitteet ja lisäksi on asetettu omat liiketoi-

mintakohtaiset strategiset tavoitteet. Tavoitteiden toteuttamiseksi on määritelty kahden-

laisia mittareita, keskeisiä (KPI) ja suuntaa näyttäviä mittareita (jatkuva seuranta), joiden 

avulla johto pystyy seuraamaan, että toiminta on oikean suuntaista ja tukee tavoitteita. 

(Oy Gustav Paulig Ab 2019) Saarioisillakin johdon tulisi asettaa selkeät TT-tavoitteet, 

jotka käydään läpi organisaation joka tasolla sekä laitetaan selkeästi kaikkien nähtäväksi 

ja löydettäväksi esimerkiksi yrityksen intranetiin. 

Työturvallisuusmittarit ja niiden seurantakäytännöt 

Hyvän johtamisen tärkeä työkalu on mittarit, sillä vain mitattavaa toimintaa voidaan joh-

taa ja nähdä, miten tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet. Mittareiden avulla johto pystyy 

seuraamaan ja arvioimaan toiminnan tehokkuutta sekä talouden että turvallisuuden kan-

nalta. (Tappura et al. 2010) Lisäksi tavoitteelliset mittarit ovat turvallisuuden kehittämisen 

kannalta tärkein seurantatyökalu ylimmälle johdolle (Järvinen 2020).  

Saarioisilla haastatteluissa esille tulleet seurattavat TT-mittarit ovat tapaturmista aiheu-

tuvien poissaolojen määrä sekä läheltä piti -tilanteet. Turvallisuushavaintojakin jonkin 

verran kirjataan, mutta niiden kirjaamisesta olisi hyvä tehdä selkeämpää ja yhtenäisem-

pää, sillä tehtailla on näiden suhteen eri käytäntöjä. Lisäksi on hyvä tuoda esille turvalli-

suushavainnon ja läheltä piti -tilanteen ero. Turvallisuushavaintojen merkitystä olisi hyvä 

Saarioisilla korostaa ja siitä olisi hyvä tehdä oma seurantamittari. Turvallisuushavainnot 

ovat ennakoivaa toimintaa, sillä jokaista läheltä piti -ilmoitusta on jo edeltänyt, että jotain 

on melkein käynyt ja on voinut olla pienestä kiinni, ettei läheltä piti -tilanne aiheuttanut 

tapaturmaa. Pauligilta korostettiin myös, että kehityksen kannalta on tärkeää, että turval-

lisuushavaintoja tekevät myös tuotannossa työskentelevät alihankkijat ja muut sidosryh-

miin kuuluvat (Oy Gustav Paulig Ab 2019). 

Monet benchmark -yrityksen nostivat esille, että heillä on selvästi tapaturmat vähenty-

neet turvallisuushavaintojen kirjaamisen myötä. Arlalla on tällä hetkellä tavoitteena, että 

jokaista sattunutta tapaturmaa kohti on tehtävä 30 turvallisuushavaintoa ja tätä tavoitetta 

on vuosittain kiristetty (Simell 2020). Fazerilta kerrottiin, että vajaassa kymmenessä vuo-

dessa turvallisuushavaintojen määrä on 50 -kertaistunut ja tapaturmataajuus laskenut 

merkittävästi, kun vuonna 2010 se oli 35, niin vuonna 2019 se oli vain 2 (Järvinen 2020). 

Tämä kuitenkin vaatii sen, että turvallisuushavainnotkin kirjataan ja niille määritetään 
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korjaavat toimenpiteet kuten tapaturmille. Kuvaan 6 on myös hyvin havainnollistettu, mi-

ten erässä yrityksessä turvallisuushavaintojen määrän nousu on vaikuttanut merkittä-

västi tapaturmataajuuden laskuun (Laitinen et al. 2013). 

Benchmark -yritykset painottivat tavoitteellisia mittareita, joita johto säännöllisesti seuraa 

ja saavat niiden kautta ajantasaista tietoa yrityksen työturvallisuuden tilanteesta. Mitta-

reita ei kuitenkaan saa olla liian paljon, mutta on hyvä, että on sekä keskeisiä (KPI) mit-

tareita että suuntaa näyttäviä mittareita, joiden avulla voidaan tehdä jatkuvaa seurantaa. 

Yleisimpiä tavoitteellisia mittareita, joita benchmark -yrityksissä seurataan, on tapatur-

mataajuus sekä kaikkien tapaturmien, turvallisuushavaintojen ja läheltä piti -ilmoitusten 

määrä. Lisäksi yritykset seuraavat tapaturmattomien päivien lukumäärä, joka on usein 

myös yrityksessä kaikkien nähtävillä digitaalisena tauluna. (Puputti ja Haikama 2020; 

Järvinen 2020; Määttä 2020; Oy Gustav Paulig Ab 2019; Simell 2020) On tärkeää, että 

mittarit ovat konkreettisesti mitattavia ja sellaisia, joihin henkilöstö pystyy itse vaikutta-

maan (Laitinen et al. 2013).  

Saarioisilla johtoryhmässä työturvallisuusmittarit käydään vain kerran vuodessa läpi joh-

don katselmuksessa, mikä ei ole riittävä määrä, jotta toiminnan tehokkuutta voidaan mi-

tata ja asioihin voidaan reagoida ajoissa. Johtoryhmän jäsenistä osa kuitenkin käy mit-

tareita läpi muilla kokoonpanoilla hieman useammin. Keskijohto ja työnjohto seuraavat 

mittareita omissa palavereissaan vähintään kuukausitasolla. Jotta johtoryhmä olisi pa-

remmin selvillä yrityksen työturvallisuustilanteesta ja korjaavia toimenpiteitä voitaisiin 

tehdä ajoissa, olisi tärkeää, että Saarioisten johtoryhmä seuraisi kuukausitasolla työtur-

vallisuusmittareita, kuten monissa benchmark- yrityksissä. Tämä osoittaa myös henki-

löstölle, että johtoryhmä on kiinnostunut työturvallisuusasioista ja pitää asiaa tärkeänä, 

sillä jos johtoryhmä ei seuraa työturvallisuusmittareita eivät ne saa painoarvoa myös-

kään työntekijöiltä. 

Saarioisilla ylimmän johdon olisi hyvä asettaa selkeät tavoitteelliset mittarit, joiden saa-

vuttamiseen jokainen henkilöstön jäsen sitoutuu, ja lisäksi ylin johto seuraisi aktiivisesti 

mittareiden kehitystä. Nämä mittarit tulee viestiä hyvin henkilöstölle ja ne olisi hyvä päi-

vittää myös esimerkiksi yrityksen intranetiin kaikkien nähtäville ja helposti löydettäviksi. 

Työntekijöiden näkökulmasta mittareille asetut tavoitteet olisi hyvä jyvittää osastokohtai-

sesti, jolloin heidän tekemät havainnot kasvattavat oman osaston seurattavaa kokonais-

määrää yrityksen kokonaismäärän lisäksi. Tällä tavalla he pystyvät konkreettisesti ja hel-

posti vaikuttamaan oman osaston mittariin.  
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Tappuran et al. (2015) on tutkimuksessaan todennut, että hyvään työturvallisuusjohta-

miseen kuuluu johdon valvonnan lisäksi myös motivointi ja kannustaminen. Palkitsemi-

nen on yksi tapa motivoida ja kannustaa työntekijöitä tekemään esimerkiksi turvallisuus-

havaintoja. Benchmark -yritykset nostivat myös palkitsemisen esille. Lindströmillä oli al-

kuun käytössä käytäntö, että jokaisesta tehdystä turvallisuushavainnosta sai pienen 

muistamisen. Heidän mukaansa nykyään havainnot ovat kuitenkin jo osa työpaikalla toi-

mimista, eivätkä ne vaadi enää erillistä huomioimista ja tämä palkitseminen on jätetty 

pois vuosia sitten. (Puputti ja Haikama 2020) Fazerilla taas valitaan kuukausittain paras 

turvallisuushavainto, josta havainnon tekijä saa vapaapäivän ja tämän lisäksi valitaan 

vuosittain paras turvallisuushavainto, josta saa kolme päivää vapaata (Järvinen 2020). 

Tällaiset pienet palkitsemiset siis kannustavat ja motivoivat työntekijöitä havainnoimaan 

työympäristöä ja tekemään turvallisuushavaintoja, jonka myötä niistä tulee osa jokapäi-

väistä toimintaa. Fazerilla tapaturmataajuus on myös osana jokaisen fazerilaisen vuosit-

taista tulospalkkiota (Järvinen 2020). Tämä olisi myös yksi keino saada henkilöstö sitou-

tumaan työturvallisuuteen. 

Kirjallisuudessa on esitetty monia tapoja, miten turvallisuusmittareita ja -avainlukuja voi-

daan havainnollisella tavalla kuvata ja raportoida. Yksi tunnetuimpia on H. W. Heinrichin 

tapaturma-vaaratilannekolmio, johon kirjataan yrityksessä tehdyt turvallisuushavainnot, 

läheltä piti -tilanteet, lievät tapaturmat ja vakavat tapaturmat (kuva 7). Näistä pitäisi muo-

dostua pyramidi, niin että pohjalla eniten on tehtyjä turvallisuushavaintoja, seuraavaksi 

tehdyt läheltä piti -ilmoitukset, sitten sattuneiden lievien tapaturmien määrä ja huipulla 

vähiten vakavia tapaturmia. (Bellamy 2015; Laitinen et al. 2013; Mauro et al. 2018) Tämä 

voisi olla Saarioisille yksi selkeä tapa, miten johtoryhmä voisi seurata yrityksen työturval-

lisuustavoitteita. Lisäksi tämä voisi olla linkitettynä yrityksen intranetiin, josta henkilöstö 

pääsisi näkemään työturvallisuustilanteen. Se voisi olla näkyvillä myös info-tv:ssä, jolloin 

se näkyisi päivittäin myös tuotannon työntekijöille ja olisi muistuttamassa kaikkia työtur-

vallisuuden tärkeydestä. 

Johdon katselmus 

Johdon katselmuksen tarkoitus on varmistaa, että toiminta on tavoitteiden mukaista ja 

toimintaa kehitetään jatkuvasti niiden suuntaan. On myös huolehdittava, että turvalli-

suusjärjestelmässä havaituille epäkohdille määritetään korjaavat toimenpiteet ja tarvitta-

essa yrityksen turvallisuuspolitiikkaa päivitetään näiden havaintojen perusteella sekä li-

sätään turvallisuusresursseja. (Levä 2003) Johdon katselmus on yksi ISO 45 001 -joh-

tamisjärjestelmän vaatimuksista (ISO 45 001:2018). 
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Saarioisilla ei ole sertifioituna TTT-johtamisjärjestelmää, joten sieltä ei tule vaatimusta 

johdon katselmukselle. Saarioisilla on kuitenkin työturvallisuus ollut osana johdon katsel-

musta, mikä on hyvä käytäntö. Johdon katselmuksessa tulee koottua yhteen koko vuo-

den tilanne, jossa käydään läpi, onko tavoitteisiin päästy ja onko kehitys oikean suun-

taista. Haastatteluista kuitenkin selvisi, että johdon katselmus on melko nopea tekninen 

suoritus, joten olisi hyvä miettiä, onko johdon katselmus tällaisenaan hyödyllinen vai pi-

täisikö sitä hieman muuttaa, jotta siitä saisi paremmin hyödyn irti ja kehitystoimenpiteitä. 

Vakiintuneelle turvallisuusjohtamisjärjestelmälle voi riittää vuosittainen katselmointi, 

mutta järjestelmän kehittämis- tai muutosvaiheessa on hyvä miettiä, olisiko tiheämpi tar-

kastelu tarpeen (Levä 2003). Esimerkiksi Pauligilla johdon katselmus pidetään kaksi ker-

taa vuodessa (Oy Gustav Paulig Ab 2019). Jos Saarioisilla halutaan kehittää työturvalli-

suusjohtamista, olisi heille hyvä alkuun pitää johdon katselmuksia hieman useammin, 

jotta toimintaa saadaan halutulle tasolle ja sille olisi johdon seuranta ja tuki. Lisäksi joh-

don katselmuksesta olisi tärkeä kirjata muistio, josta käy ilmi sovitut korjaavat toimenpi-

teet sekä kehitystoimet. 

4.4.4 Tukitoiminnot 

Resurssit 

Saarioisten haastatteluissa tuli esille, että olemassa olevat resurssit ovat tällä hetkellä 

riittävät nykyisiin TT-tavoitteisiin nähden. Haastateltavat kuitenkin tiedostivat, että nykyi-

siä tavoitteita pitäisi mahdollisesti kiristää, varsinkin jos työturvallisuuteen halutaan jat-

kossa panostaa enemmän ja johtamista halutaan muuttaa enemmän TT-painotteiseksi. 

Tämä tarkoittaa myös sitä, että resurssit on mietittävä uudelleen. Ylin johto vastaa re-

surssien riittävyydestä (Laitinen et al. 2013). Heidän on siis ensin mietittävä Saarioisten 

TT-tavoitteet ja sen jälkeen määritettävä riittävät resurssit, jotta nämä tavoitteet saavu-

tetaan. Vuosittain resurssien riittävyys tulee arvioida esimerkiksi johdon katselmuksen 

yhteydessä.  

Fazerilla resursseja lisättiin, kun ylin johto nosti turvallisuuden tärkeimmäksi asiaksi. Työ-

suojelupäällikön tehtävää hoidettiin ennen muiden töiden ohessa ja kehitystyölle ei juuri 

ollut aikaa. Henkilöresursseja lisättiin ja nykyään esimerkiksi joka tehtaalla on oma työ-

turvallisuuspäällikkö, jonka tehtävänkuvaan kuuluvat vain työturvallisuusasiat sekä yh-

teistyö työsuojeluhenkilöiden, viranomaisten ja muiden tehtaiden kanssa. (Järvinen 

2020) Saarioisillakin olisi hyvä miettiä, olisiko Fazerin malli hyvä myös heidän yritykses-

sänsä.   
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Pätevyys ja tietoisuus 

On tutkittu, että henkilöstöä kouluttamalla ja turvallisuustietoa lisäämällä, henkilöstö si-

toutuu paremmin noudattamaan turvallisia toimintatapoja ja ovat näin vähemmän alttiita 

tapaturmille, mikä parantaa koko yrityksen turvallisuutta (Hämäläinen ja Anttila 2008, s. 

14-15; Vredenburgh 2002). On tärkeä myös muistaa, että turvallisuusosaamista on ke-

hitettävä säännöllisesti koko työuran aikana. (Hämäläinen ja Anttila 2008; Tappura et al. 

2015) Saarioisilla on käytössä toimiva perehdytysmalli, jossa työturvallisuusasiat ovat 

mukana. Sen lisäksi on otettu käyttöön Saarioisten oma työturvallisuuskorttikoulutus, 

jossa on painotettu heille merkittäviä työturvallisuusriskejä ja -huomioita. 

Saarioisten haastatteluissa nousi kuitenkin esille, että esimiehille ei tarjota riittävästi kou-

lutusta työturvallisuudesta ja osalla voi olla hyvinkin heikko TT-tietoisuus heille kuuluviin 

vastuisiin nähden. Useammasta keskijohdon vastauksesta nousi tähän liittyen myös 

esille, että työnjohtoa pitää usein muistuttaa heille kuuluvasta työturvallisuusvastuus-

taan, mikä voi viestiä työnjohdon tietämättömyydestä, joten tämä olisi tärkeä huomioida 

heille annetuissa koulutuksissa.  

Benchmark -yrityksistä ainakin Arlalla, Fazerilla ja Caverionilla painotettiin esimiesten 

sitoutumisen tärkeyttä ja siinä korostuu heille suunnattu TT-koulutus. Arlalla koettiin tär-

keänä, että esimiehet sisäistivät ensimmäisenä uuden turvallisuusohjelman ja sitoutuvat 

siihen, joten se koulutettiin ensimmäisenä heille (Simell 2020). Fazerilla työturvallisuus-

päällikkö pitää esimiehille 3-4 kertaa vuodessa pienryhmäpalavereita, joissa käydään 

läpi ajankohtaisia turvallisuusasioita ja esimiehet voivat esittää kysymyksiä (Järvinen 

2020). Caverionilla on räätälöity oma työturvallisuuskoulutus esimiehille, joka tarjoaa li-

sätukea esimieskenttään (Määttä 2020).  

Kirjallisuudessa Tappura et al. (2015) nostavat tutkimustuloksissaan yhdeksi tärkeim-

mistä asioista esimiesten osaamisen varmistamisen järjestelmällisen kouluttamisen 

kautta. Esimiehillä on oltava kirkkaana mielessä muun muassa yrityksen turvallisuus-

strategia ja -visio, turvallisuustehtävänsä sekä käytettävät työkalut. (Tappura et al. 2015) 

Saarioisilla voitaisiin miettiä, millä tavoin he parhaiten lisäisivät työturvallisuuskoulutusta 

ja -tietoutta myös esimiehille. Yksi keino on vaatia esimiehiä käymään joku työturvalli-

suuden koulutuspaketti, johon kuuluu muun muassa esimiehen turvallisuusvastuut. 

Tämä viestisi myös siitä, että Saarioisilla työturvallisuutta pidetään tärkeänä ja asia saa 

enemmän näkyvyyttä. 

Kirjallisuudessa nousi esille myös esimiesfoorumit, joiden tarkoitus on vuosittain koota 

esimiehet ja ylin johto yhteen. Näissä tilaisuuksissa koulutetaan esimiehiä, mutta sa-
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malla he pääsevät keskustelemaan yhdessä ja esittämään kysymyksiä toisilleen. (Tap-

pura et al. 2015) Saarioisten haastatteluissa nousi esille myös toisilta oppiminen. Esi-

miesfoorumi olisi hyvä paikka, jossa Saarioisten eri tehtaiden esimiehet voisivat kokoon-

tua yhteen ja esimerkiksi pienryhmissä jakaa heidän parhaita toimintatapoja. 

Perinteisten luentomallisten koulutusten lisäksi sähköiset koulutukset ovat yksi mahdol-

lisuus, mikä mahdollistaa joustavuuden ja sähköisellä tentillä varmistetaan asian ymmär-

täminen (Hämäläinen ja Anttila 2008; Tappura et al. 2015). Saarioisillakin on keväällä 

käyttöönotettu sähköinen koulutusalusta, joka jatkossa tarjoaa mahdollisuuden sähköis-

ten koulutusten pitämiseen. Tätä voisi hyödyntää turvallisuuskoulutuksissa, jolloin vuo-

rotyössäkin olevat henkilöt saadaan paremmin mukaan koulutuksiin eikä koulutustilai-

suuksia tarvitse järjestää useita. 

Viestintä 

Viestinnällä on tärkeä ja iso rooli työturvallisuusjohtamisessa ja ylimmän johdon tehtävä 

on viestiä koko organisaatiolle turvallisuuden tärkeydestä. Myös esimiehet ovat hyvin 

vahvasti turvallisuuteen liittyvän viestinnän ja tiedon kulkemisen keskiössä. Heidän vas-

tuullaan on sekä ylemmältä organisaatiotasoilta tulevien ohjeiden ja toimintamallien tie-

dottaminen omille alaisillensa, kuin turvallisuustiedon välitys ylöspäin raportoimalla tur-

vallisuusasioista ja -mittareista. (Tappura et al. 2015) Saarioisten haastatteluissa esimie-

het myös tiedostivat heille kuuluvan viestintävastuun ja sen aiheuttamat haasteet, sillä 

henkilöstöä on paljon ja useassa eri vuorossa. 

Viestintä on varmasti jokaisessa yrityksessä parantamista vaativa asia, jota pitäisi olla 

enemmän ja sitä pitäisi tehdä paremmin, ja näin myös Pauligilta todetaan, joten yhtä 

helppoa keinoa viestinnän parantamiseen ei ole olemassa. Benchmark -yrityksillä on 

käytössä samankaltaisia viestintäkanavia, mitä Saarioisillakin on jo olemassa. Pauligilta 

ja Fazerilta todetaan, että viestinnän on oltava selkeää, monipuolista ja erilaisilla visuaa-

lisilla keinoilla toteutettua. Muutamia keinoja, joilla benchmark -yritykset ovat yrittäneet 

monipuolistaa viestintää, ovat esimerkiksi Pauligilla turvallisuusohjeiden visualisointi ku-

vin ja Fazerilla tuotannon turvallisuusjulisteet (kuva 15), joiden tarkoitus on muistuttaa 

henkilöstöä turvallisuussäännöistä työnteon lomassa. (Järvinen 2020; Oy Gustav Paulig 

Ab 2019) Näitä visuaalisia keinoja myös Saarioisilla voitaisiin hyödyntää turvallisuusvies-

tinnässä. 

Saarioisilla on nyt jo käytössä useita eri kanavia, joilla välittää tietoa henkilöstölle. Saa-

rioisilla voitaisiin viestinnässä ja tiedonkulussa hyödyntää paremmin heidän intranet-

tiänsä eli Santraa. Santrassa on oma kohta työturvallisuudelle, mutta sisällöllisesti sivu 

on suppea. Sinne kannattaisi linkittää ainakin turvallisuustavoitteet, -mittarit, -politiikka ja 
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muita ajankohtaisia asioita sekä konsernin tasolta tulevaa viestintää. Saarioisilla voisi 

ottaa käyttöön viestinnän TT-vuosikellon, johon olisi määritelty, mitä teemoja ja millä ka-

navilla TT-asioita viestitään. 

Dokumentoitu tieto 

Saarioisten haastattelujen perusteella henkilöstö tietää hyvin, mistä dokumentoitu tieto 

löytyy. Viralliset ohjeet ja dokumentit löytyvät Saarioisten intranetistä Santrasta sekä tur-

vallisuusjärjestelmä SaTu:sta. Paperidokumenteista on pyritty pääsemään eroon. Haas-

tatteluista myös selvisi, että Santran dokumenttienhallintajärjestelmään liittyvä kehitys-

projekti on käynnissä, joten tässä työssä emme sen takia puutu tähän aiheeseen tar-

kemmin. Lisäksi Saarioisilla on sertifioituna useita johtamisjärjestelmiä, jotka asettavat 

tietyt vaatimukset dokumenttien hallintaan, joten tämä osa-alue on heillä hallinnassa. 

4.4.5 Jatkuva parantaminen 

Jatkuva parantaminen on kaikkien johtamisjärjestelmien keskeinen periaate, jota on 

hyvä noudattaa kaikessa tekemisessä, jotta saadaan aikaan kehitystä (ISO 

45 001:2018; Laitinen et al. 2013). Pauligilta nostetaan esille sisäiset ja ulkoiset auditoin-

nit, kun puhuttiin jatkuvasta parantamisesta. Auditoinneista saadut poikkeamat ovat vain 

hyödyksi yritykselle, sillä niiden avulla toimintaa voidaan kehittää. (Oy Gustav Paulig Ab 

2019) Auditointien lisäksi benchmark -yrityksissä on käytössä turvallisuuskierroksia ai-

nakin Fazerilla, Pauligilla, Lindströmillä ja Caverionilla. Turvallisuuskierroksia tekevät 

niin esimiehet kuin johto ja niiden tarkoitus on kiertää tuotannossa, kiinnittää huomioita 

turvallisuusasioihin ja suojavälineiden käyttöön sekä puuttua huomattuihin epäkohtiin jat-

kuvan parantamisen mukaisesti. (Järvinen 2020; Oy Gustav Paulig Ab 2019; Määttä 

2020; Puputti ja Haikama 2020) Saarioisilla ei käy ulkopuolisia auditoijia, sillä heillä ei 

ole sertifioituna TTT-johtamisjärjestelmää (Santra 2020). Sisäisten auditointien ja turval-

lisuuskierrosten pitäminen olisi kuitenkin mahdollista ja hyödyllistä. Sisäisissä auditoin-

neissa voisi hyödyntää esimerkiksi työsuojeluvaltuutettuja tai työnjohtajia, jotka kävisivät 

muilla tehtailla auditoimassa turvallisuustoimintaa. Tämän avulla tehtaiden välinen yh-

teistyö paranee ja samalla tehtailla olevia hyviä käytänteitä ja oppeja voidaan jakaa. 

Saarioisten haastatteluissa kävi ilmi, että tehtaiden välillä on hieman erilaisia TT-käytän-

töjä. Toimintaa olisi hyvä yhtenäistää ja määritellä yhteisiä käytänteitä sekä toimintamal-

leja kaikille toimintapaikkakunnille esimerkiksi tapaturmien tutkintaan ja raportointiin 

sekä läheltä piti -ilmoitusten sekä turvallisuushavaintojen läpikäyntiin. Lindströmillä tapa-

turmien tutkintaan on luotu oma raporttipohja, joka on täytettävä ja se julkaistaan sen 

jälkeen intranetissä kaikkien nähtäville (Puputti ja Haikama 2020). Saarioisillakin olisi 
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hyvä luoda yhteinen raporttipohja, johon kirjataan selvitys tapaturmasta ja korjaavat toi-

menpiteet sekä aikataulu ja vastuuhenkilöt. Nämä raportit olisi hyvä jakaa paikkakuntien 

kesken ja tiedottaa esimerkiksi info-tv:ssä. Tällä tapaa muut paikkakunnat voivat ottaa 

opiksi muiden tapaturmista ja varmistaa, että vastaava tapaturma ei pääse tapahtumaan 

muualla. 

Sertifioitu TTT-johtamisjärjestelmä (ISO 45 001) on yritykselle yksi tapa osoittaa, että 

yritys on sitoutunut TT-asioihin ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Standardi asettaa 

yritykselle tietyt vaateet, jotka sen on täytettävä, ja toimintaa auditoidaan vuosittain. 

(DNV 2020) ISO 45 001 -standardin sisältö otsikkotasolla löytyy liitteestä 1. Sertifioitu 

TTT-johtamisjärjestelmä ei kuitenkaan itsessään ole tae hyvästä turvallisuudesta, vaan 

yrityksen turvallisuuskulttuurilla on suurempi merkitys toiminnan tehokkuuteen (Baird 

2005; Granerud ja Rocha 2011). Turvallisuusasiantuntijat ovat myös sitä mieltä, että on 

mahdollista luoda toimiva turvallisuusjärjestelmä ilman että sitä on sertifioitu (Hämäläi-

nen ja Anttila 2008; Ihantola ja Järvinen 2020). Fazerilta todettiin, että he kyllä toiminnal-

laan täyttävät ISO 45 001- standardin kohdat, mutta he eivät koe saavuttavan sertifioin-

nilla lisäarvoa (Ihantola ja Järvinen 2020). Fazerin malli voisi olla sopiva myös Saarioi-

sille, sillä sertifiointi ei välttämättä tuo heille lisäarvoa, ellei ylin johto ja henkilöstö ole 

sitoutunut työturvallisuuteen. Kun taas koko henkilöstö on johtoa myöten sitoutunut ja on 

määritelty avainhenkilöt, jotka toimintaa johtavat ja kehittävät, saa toimivan työturvalli-

suusjärjestelmän aikaan ilman sertifiointia.  
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5. POHDINTA 

Diplomityössä selvitettiin Saarioinen Oy:n työturvallisuusjohtamisen nykytilanne sekä 

määritettiin kehittämisehdotuksia, joilla työturvallisuusjohtamista voidaan tulevaisuu-

dessa parantaa. Kehittämisehdotukset pohjautuivat kirjallisuuteen, mitä on tutkittu hyvän 

työturvallisuusjohtamisen pitävän sisällään, ja selvittämällä muiden hyvin työturvallisuus-

työssä ansioituneiden yritysten turvallisuustoimintatapoja ja käytänteitä. Tässä luvussa 

käydään läpi saatuja tutkimustuloksia, niiden luotettavuutta ja merkitystä Saarioisille.  

5.1 Tutkimustulosten luotettavuus 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, koska tarkoituksena oli keskittyä ni-

menomaan kohdeyrityksen toiminnan kehittämiseen. Tutkimusmetodologia on tutkijan 

oman näkemyksen mukaan hyvin linjassa asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Kvalitatiivi-

sen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on hyvä tarkastella tutkimuksen uskotta-

vuutta (creditability), toistettavuutta (transferability), luotettavuutta (dependability) sekä 

vahvistettavuutta (confirmability) (Liu 2018). Seuraavissa alaluvuissa seuraavia osa-alu-

eita ja tutkimustulosten luotettavuutta on käsitelty tutkimuksen eri osa-alueiden näkökul-

masta. 

5.1.1 Kirjallisuustutkimus 

Kirjallisuustutkimuksessa lähteenä käytettiin sekä kotimaisia että ulkomaisia julkaisuja. 

Kirjallisuustutkimuksen otanta oli suhteellisen laaja ja kattava, mutta työssä käytetyt ko-

timaiset teokset eivät olleet kaikki vertaisarvioituja, joten tiedon uskottavuuden, luotetta-

vuuden ja vahvistettavuuden kannalta olisi voinut korostaa kotimaisten teosten sijaan 

enemmän tieteellisiä tutkimusartikkeleita. Kotimaisten ja ulkomaisten julkaisujen tiedot 

olivat kuitenkin melko yhteneviä ja pääsääntöisesti samankaltaisia havaintoja oli tehty 

työturvallisuusjohtamisesta toimialasta riippumatta. Tuloksia voidaan siis hyödyntää 

myös elintarvikealalla. Työturvallisuushaasteet ovat yhteisiä riippumatta toimialasta, jo-

ten samankaltaiset käytännöt voivat olla toimivia, kunhan ne vaan muokataan oman yri-

tyksen toimintaan sopiviksi. Tästä näkökulmasta kirjallisuustutkimuksen toistettavuus on 

kohtuullisella tasolla, kun monipuolinen kirjallisuustutkimusaineisto mahdollistaa tulok-

sien toistettavuuden myös muissa saman kontekstin omaavissa tutkimuksissa.  
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Kirjallisuustutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin myös todeta, että työturvallisuutta 

aiheena on tutkittu paljon, mutta pelkästä työturvallisuusjohtamisesta ei löytynyt niin hy-

vin julkaisuja. Useampi tutkimus otti kantaa siihen, että toimiva turvallisuusjärjestelmä 

vaatii koko yrityksen sitoutumisen aina ylimmästä johdosta yksittäisiin tuotantotyönteki-

jöihin eikä riitä, että järjestelmä on vain yhden henkilön, esimerkiksi työturvallisuusasian-

tuntijan, hallinnassa vaan jokaisen on tiedettävä oma rooli työturvallisuusjärjestelmän 

toiminnassa. 

5.1.2 Saarioisten haastattelut 

Saarioisten toiminnan arviointi ja nykytilanteen määrittäminen tässä työssä perustui pää-

osin haastatteluihin. Haastattelujen kokonaisotanta oli 26 henkilöä neljästä eri kohderyh-

mästä, jolloin jokaiseen ryhmään kuului vähintään kuusi henkeä. Haastatteluiden otanta 

oli siis suhteellisen laaja niin määrällisesti kuin eri roolien näkökulmasta. Laaja ja moni-

puolinen otanta lisää tutkimustuloksien toistettavuutta sekä vahvistettavuutta. 

Tuloksia voidaan pitää uskottavina eikä yksittäisen henkilön vastauksella ole niin paljon 

painoarvoa. Saarioisilla on tehdastoimipaikkoja kolmella eri paikkakunnalla ja haastatte-

luryhmissä (ylintä johtoa lukuun ottamatta) oli huomioitu, että jokaiselta paikkakunnalta 

on vastaaja, jotta selviää myös paikkakuntien väliset erot niin toimintamalleissa kuin tie-

doissa. Paikkakuntakohtaisia eroja ei kuitenkaan tässä työssä sen tarkemmin analysoitu, 

sillä työn lähtökohtana oli määrittää koko Saarioisten nykytilanne, ei paikkakuntakoh-

taista tilannetta.  

Haastatteluilla haluttiin selvittää henkilöstön nykytietämys ja omanäkemys Saarioisten 

työturvallisuudesta. Haastattelujen alussa painotettiin, että haastattelukysymyksiin ei ole 

olemassa oikeita tai vääriä vastauksia, vaan haluttiin kuulla henkilöstön omanäkemys 

kysyttyihin asioihin. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi haastatteluja ei tehty kasvotusten 

vaan etänä Microsoft Teamsin välityksellä. Tämä antoikin haastateltaville mahdollisuu-

den käyttää haastattelun aikana tietokonetta ja heillä oli pääsy yrityksen intranetiin, jol-

loin on mahdollista, että henkilöt ovat tarkistaneet joitain asioita sieltä, vaikka se ei ollut 

haastattelun tarkoitus. Tällöin vastauksissa saattaa olla pientä epäluotettavuutta nyky-

tila-arvioinnin tuloksissa. Haastattelut järjestettiin kertahaastatteluina, jonka seurauk-

sena haastattelijan ja haastateltavan välille ei ehtinyt rakentua varsinaista luottamussuh-

detta, joten on mahdollista, että kaikki haastateltavat eivät ole uskaltaneet tuoda kaikkia 

asioita täysin realistisesti ilmi. Tämä on saattanut heikentää tutkimustuloksien uskotta-

vuutta. 
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Haastateltavia oli neljästä eri kohderyhmästä; ylin johto, keskijohto, työnjohto ja työnte-

kijät. Ylin johto, keskijohto ja työnjohto pystyivät järjestämään työnsä niin, että haastat-

telut oli helppo järjestää heidän työajallensa. Tuotannon työntekijöitä ei kuitenkaan ollut 

helppo irrottaa omasta työstään yli tunnin haastatteluun, joten työntekijöiksi päätettiin 

valita työsuojeluhenkilöitä, joiden työajasta osa on varattu työsuojelutyöhön, millä ajalla 

myös tämä haastattelu heidän kanssaan toteutettiin. Työsuojeluhenkilöillä on kuitenkin 

enemmän tietoa työturvallisuusasioista kuin tavallisilla työntekijöillä, joten tulokset olisi-

vat saattaneet olla hieman erilaisia, jos työsuojeluhenkilöiden sijaan haastatellut työnte-

kijät olisivat olleet henkilöitä, joilla ei ole työsuojelutaustaa.  

Haastattelun muutamassa kysymyksessä viitattiin ylimpään johtoon, jolla tarkoitettiin 

konsernin johtoryhmää. Haastattelija pyrki tuomaan tämän kysymyksiä esittäessä esille, 

mutta on mahdollista, että osalta haastateltavista tämä on voinut mennä ohi. Ryhmistä 

varsinkin työnjohto ja työntekijät eivät juuri ole tekemisessä johtoryhmän kanssa ja heille 

ylin johto voi tarkoittaa tehdaspaikkakunnan ylintä johtoa, johon tässä työssä viitattiin 

keskijohdolla. On siis mahdollista, että osa haastateltavista ymmärsivät ylimmällä joh-

dolla tarkoitettavan keskijohtoa ja peilasivat vastauksissaan heidän toimintaansa. Tämä 

voi siis tuoda vastauksiin jonkin verran epäluotettavuutta, kun haastateltava ja haastat-

telija tarkoittivat samalla sanalla eri asioita.  

Tutkimuksen vahvistettavuutta, luotettavuutta ja uskottavuutta on pyritty myös varmista-

maan tutkimustuloksien ja kehityskohteiden yhteisellä läpikäynnillä Saarioisten kanssa. 

Tässä palaverissa osa haastatteluihin osallistuneista ovat päässeet kommentoimaan tut-

kimuksesta syntyneitä päätelmiä. Näissä keskusteluissa ei noussut esiin merkittävästi 

asioita, joista osallistujat olisivat eri meiltä. 

5.1.3 Selvitys muiden yritysten hyvistä työturvallisuustoiminta-
malleista 

Työhön haluttiin saada työturvallisuustyössä hyvin ansioituneiden yritysten työturvalli-

suusasiantuntijoiden näkemyksiä ja kommentteja siitä, mitä heidän yrityksissään on 

tehty, jotta työturvallisuus on saatu erinomaiselle tasolle, ja mitkä asiat he kokevat työ-

turvallisuudessa merkityksellisimpinä. Yritykset valittiin tutkijan omakohtaisen kokemuk-

sen perusteella ja Nolla tapaturmaa -foorumin työturvallisuuden tasoluokituksen perus-

teella. Elintarviketeollisuusyritysten lisäksi haluttiin saada näkemyksiä myös muiltakin 

aloilta. Yritykset olivat Arla Oy, Fazer Leipomot Suomi Oy, Oy Gustav Paulig Ab, Lind-

ström Oy ja Caverion Suomi Oy.  

Tässä tutkimusosuudessa tehtiin vain yksi yrityshaastattelu ja muu tieto kerättiin Nolla 

tapaturmaa -foorumin sivuilta löytyneistä webinaareista. Koettiin, että muiden yritysten 
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haastatteluja ei tarvittu, sillä webinaareista löytyi kattavasti työhön tarvittava tieto ja us-

kottiin, että haastattelut eivät olisi tuottaneet merkityksellistä lisätietoa. Nolla tapaturmaa 

-foorumin webinaarit koettiin erittäin luotettavaksi ja uskottaviksi, sillä foorumin tavoitteet 

ovat samankaltaisia kuin mihin tämä työ tuloksillaan tähtää.  Tutkimuksen kohdentami-

nen myös muiden yrityksien toimintaan lisää tutkimuksen uskottavuutta, vahvistetta-

vuutta, luotettavuutta sekä toistettavuutta, sillä pelkän kirjallisuustutkimuksen ja yrityksen 

sisäisten haastatteluiden perusteella muodostettujen havaintojen, päätelmien ja kehitys-

ehdotuksien lisäksi työssä on huomioitu myös muiden yrityksien näkemyksiä ja toimivia 

käytännöntapoja toimia. 

Haastattelu sekä webinaarien sisältämät tiedot perustuvat yritysten työturvallisuusasian-

tuntijoiden kertomaan tietoon. Ei siis voida olla täysin varmoja tiedon luotettavuudesta ja 

että kerrotut tilanteet tai toimintatavat vastaavat täysin yrityksessä vallitsevaa todellista 

tilannetta. Tästä huolimatta heidän kertomistaan toimenpiteistä ja toimintamalleista voi 

olla hyötyä Saarioisille.  

5.2 Mitä uutta tutkimustulokset tarjoavat 

Työn tuloksena määriteltiin kehittämisehdotuksia, joiden avulla Saarioinen Oy pystyisi 

parantamaan heidän työturvallisuusjohtamistaan. Kehittämisehdotukset perustuivat 

Saarioisten haastatteluissa esille tulleisiin haasteisiin ja näihin haasteisiin etsittiin ratkai-

suja kirjallisuudesta ja muiden yritysten toimintamalleista. Tuloksena kehitysehdotuksen 

lisäksi saatiin luotua tiivistelmä kirjallisuudesta esille nousseista pääkohdista sekä hyvä 

kooste muiden yritysten työturvallisuustoimintamalleista ja -painopisteistä. 

Tutkimustulokset tuovat esille työturvallisuuteen liittyviä hyväksi todettuja käytäntöjä yli 

toimialojen sekä nostaa esiin painopistealueet, jotka on koettu merkitykselliseksi työtur-

vallisuuden kehittämisen kannalta. Työn tuloksena syntynyt kirjallinen kooste, viiden työ-

turvallisuustyöhön ja -johtamiseen panostaneen yrityksen työturvallisuustoimenpiteistä 

ja -painopisteistä, on tiivis kokonaisuus, jota on myös muiden yritysten mahdollista hyö-

dyntää tulevaisuudessa. Tällaista tiivistä tietopakettia ei ainakaan kirjallisuuskatsausta 

tehdessä tullut vastaan, joten vastaavaa ei välttämättä ole aiemmin ainakaan tästä ai-

heesta tehty. Toki osiossa on huomioituna vain viiden yrityksen toimintamallit, joten ko-

vinkaan laajasta kokonaisuudesta ei ole kyse, mutta koska se ei ollut tämän työn pää-

tarkoitus, on tämä laajuus tälle työlle ollut riittävä. 
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5.3 Mitä uusi tieto tarkoittaa kohdeyritykselle 

Työn tulokset vahvistivat, että Saarioisilla on viime vuosien aikana tehty jo paljon toimen-

piteitä työturvallisuuden kehittämiseksi ja työturvallisuusasioita on saatu kehitettyä. Saa-

rioisille tehdyistä haastatteluista nousi kuitenkin esille, että varsinkin työturvallisuusjoh-

tamista pitäisi kehittää ja se on otettava paremmin osaksi nykyistä johtamisjärjestelmää. 

Tämä työ antaa Saarioisille valmiudet lähteä edistämään yrityksen työturvallisuusjohta-

mista haluamaansa suuntaan eli erinomaiselle tasolle sekä ottaa työturvallisuus tiiviim-

mäksi osaksi johtamisjärjestelmää. 

Työn tuloksena on saatu paljon konkreettisia kehitysehdotuksia työturvallisuusjohtami-

sen parantamiseksi. Tutkimuksessa on kerätty hyviä toimintatapoja ja -menetelmiä kir-

jallisuustutkimuksen, sisäisten haastattelujen ja muiden yritysten haastattelujen sekä 

esitysten avulla. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää Saarioisilla sekä konserni- että 

tehdastasolla.  

Saarioisten haastatteluista nousi esille, että työturvallisuuden pitäisi olla enemmän nä-

kyvillä ja läsnä yrityksen jokapäiväisessä tekemisessä. Haastattelujen mukaan sen tulisi 

olla paremmin esillä ainakin johdon viestinnässä ja tavoiteasetannassa. Nykyinen toi-

mintakulttuuri koettiin olevan myös hyvin tuotantolähtöinen. Saarioisten kannattaa tar-

kastella ja pohtia, kuinka voimakkailla toimenpiteillä yritys ja ylin johto on valmis lähte-

mään viemään turvallisuusasioita eteenpäin ja olisiko Safety First -periaate ainakin osit-

tain sovitettavissa heidän toimintakulttuuriinsa. 

Saarioislaiset kokivat, että työturvallisuusasioiden johtamis- ja kehittämisvastuu konser-

nitasolla on epäselvää ja työturvallisuuteen liittyvät kehitystoimet ovat enemmän tehdas-

johtoisia. Saarioisilla ei ole henkilöä, jonka toimenkuvaan kuuluu vain työturvallisuus-

asiat. Työturvallisuusasioiden johtaminen ja kehittäminen konsernitasolla kuuluu henki-

löstötoimintoihin. Monissa yrityksissä on asiantuntija, joka on keskittynyt vain työturvalli-

suuteen, joten Saarioistenkin olisi hyvä pohtia, olisiko työturvallisuuspäälliköstä yrityk-

selle hyötyä, jos työturvallisuusjohtamista halutaan kehittää ja nostaa se seuraavalle ta-

solle. 

Saarioisilla ei ole sertifioituna TTT-johtamisjärjestelmää ja kirjallisuustutkimuksen mu-

kaan se ei myöskään ole edellytys, jotta yritykseen saadaan luotua toimiva TTT-järjes-

telmä. Monet yritykset kuitenkin ovat käyneet ISO 45 001 -standardin vaateet läpi ja täyt-

tävät ne toiminnallaan, mutta eivät koe, että sertifiointi toisi heille lisäarvoa. Saarioisilla-

kin olisi hyvä miettiä, olisiko ISO 45 001 -standardin vaateet heillä toteutettavissa, mutta 

kuitenkin ilman järjestelmän sertifiointia. Toki sertifiointilaitoksen toteuttama auditointi tuo 

toimintaan painetta, sillä silloin tiettyjen asioiden on oltava kunnossa, jotta sertifikaatti 
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myönnetään ja se tuo painetta, että asioiden on oltava jatkuvasti kunnossa. Saarioisilla 

on sertifioituna laatu-, ympäristö- ja tuoteturvallisuusjohtamisjärjestelmät, joten heillä on 

vankka osaaminen auditoinneista ja sertifioitujen ISO-johtamisjärjestelmien toteuttami-

sesta. 

Työn kehitysehdotuksia kannattaa viedä Saarioisilla määrätietoisesti eteenpäin. Luku-

määrällisesti kehitysehdotuksia on melko paljon, joten niitä ei kannata lähteä jalkautta-

maan kaikkia kerralla ja yksittäisenä projektina, vaan töitä tulisi priorisoida sekä kehitys-

toimet kannattaisi ajatella pitkäaikaisena prosessina yksittäisen projektin sijaan. Toteu-

tettavat kehitystoimenpiteet tulee kuitenkin vastuuttaa ja aikatauluttaa selkeästi. Yrityk-

sen johdon kannattaa myös arvioida, mitkä kehitysehdotuksista soveltuvat Saarioisten 

organisaatiokulttuuriin ja ovat linjassa johdon näkemysten kanssa.  

Työturvallisuuden kehittymistä kannattaa myös jatkossa arvioida säännöllisesti, kun 

tästä työstä nousseita kehitystoimenpiteitä lähdetään Saarioisilla viemään eteenpäin. 

Työturvallisuuskulttuuria on mahdollista arvioida tässä työssä esitetyn Pohjoismaisen 

työturvallisuuskulttuurikyselyn (NOSACQ-50) avulla. Jos tätä kyselyä halutaan käyttää 

seurantatyökaluna, olisi hyvä toteuttaa ensimmäinen kysely jo pikapuoliin, jotta lähtöti-

lanne saataisiin arvioitua, ja saavutettu kehitys pystytään paremmin näkemään. Seuraa-

van kyselyn voisi toteuttaa esimerkiksi viiden vuoden päästä. Toinen vaihtoehto on to-

teuttaa tämän työn haastattelu uudestaan, mutta se on NOSACQ-50 -kyselyä huomat-

tavasti raskaampi ja työläämpi toteuttaa. Jatkossa, jos työturvallisuusjohtamista halutaan 

syvällisemmin tutkia ja nostaa tasoa entisestään, niin voisi olla hyvä arvioida myös paik-

kakuntien välisiä eroja työturvallisuuskulttuurissa ja -johtamisessa.  

Tämän työn tuloksena saatiin paljon konkreettisia kehitysehdotuksia Saarioisten työtur-

vallisuusjohtamisen parantamiseksi. Lisäksi tämä työ antaa Saarioisille valmiudet lähteä 

edistämään yrityksen työturvallisuusjohtamista haluamaansa suuntaan eli nostaa se 

erinomaiselle tasolle sekä ottaa työturvallisuus tiiviimmäksi osaksi nykyistä johtamisjär-

jestelmää. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää Saarioisilla konsernitason lisäksi myös 

tarvittaessa tehdastasolla, vaikka tällä työllä haluttiin edistää työturvallisuusjohtamista ja 

-toimintaa konsernitasoisesti. Työstä saatujen tulosten perusteella ja työn herättämien 

ajatusten pohjalta olisi tärkeää, että toimenpiteisiin ryhdyttäisiin mahdollisimman pian tä-

män työn julkaisemisen jälkeen, kun tulokset ovat ajankohtaisia. Tämän työn tulokset 

eivät ole välttämättä ajankohtaisia enää viiden vuoden päästä, vaikka ehdotettuihin toi-

menpiteisiin ei olisikaan heti ryhdytty, vaan silloin nykytilanne pitäisi määrittää uudelleen. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä tutkimuksessa selvittiin Saarioinen Oy:n työturvallisuusjohtamisen nykytilanne 

sekä määritettiin kehittämisehdotuksia, joiden avulla työturvallisuusjohtamista voidaan 

yrityksessä entisestään parantaa. Nykytila selvitettiin haastattelemalla Saarioisten orga-

nisaation eri tasoille kuuluvia henkilöitä ja haastatteluista saatujen vastausten perus-

teella määritettiin kehittämiskohteet. Näille kehittämiskohteille määritettiin korjausehdo-

tukset perustuen aiheesta tehtyyn kirjallisuustutkimukseen ja viiden työturvallisuus-

työssä hyvin ansioituneen yrityksen turvallisuusasiantuntijoilta saamiin tietoihin, millaisia 

hyviä työturvallisuusjohtamiseen liittyviä toimintamalleja heillä on käytössä. Saarioisten 

haastattelujen perusteella nostettiin esille toistakymmentä havaintoa ja niille määriteltiin 

kehittämisehdotukset. Nämä havainnot on koottu liitteeseen 4. Isoimpina kehittämiskoh-

teina oli johdon sitoutuminen ja sen osoittaminen koko organisaatiolle, selkeiden turval-

lisuustavoitteiden ja tavoitteellisten mittarien määrittäminen sekä työturvallisuusroolien 

vahvistaminen yrityksessä.  

Johdon sitoutuminen on työturvallisuusjohtamisen tärkein asia ja se nousi esiin niin kir-

jallisuudessa kuin benchmark -yritysten haastatteluissa. Saarioisilla koettiin, että johto 

on sitoutunut työturvallisuusasioihin, mutta he voisivat olla huomattavasti enemmän nä-

kyvillä ja varsinkin konsernitason johtamista kaivattiin. Työntekijät ja keskijohto myös ko-

kivat, että työnjohto ei ota riittävästi vastuuta työturvallisuusasioista, mikä voi johtua hei-

dän laajasta työnkuvastansa ja kiireestä, mutta osittain myös tietämättömyydestä. Kirjal-

lisuudessa nousi esille, että työntekijöille tärkein ja konkreettisimmin näkyvä tekijä on 

johdon henkilökohtainen esimerkki ja se, että he ovat henkilökohtaisesti sitoutuneet työ-

turvallisuuden edistämiseen (Laitinen et al. 2013; Tappura et al. 2015). Tutkimuksissa 

on myös havaittu, että työnjohtajien käyttäytymisellä ja sitoutumisella on suuri merkitys 

työturvallisuustuloksiin (Al-Refaie 2013; Thurstonin ja Glendonin 2018). 

Hyvän johtamisen tärkeä työkalu on mittarit, sillä vain mitattavaa toimintaa voidaan joh-

taa ja niiden avulla nähdä, miten tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet. Mittareiden avulla 

johto pystyy seuraamaan ja arvioimaan toiminnan tehokkuutta sekä talouden että turval-

lisuuden kannalta. (Tappura et al. 2010) Benchmark -yritykset painottivat tavoitteellisia 

mittareita, joita johto säännöllisesti seuraa ja saavat niiden kautta ajantasaista tietoa yri-

tyksen työturvallisuuden tilanteesta. Yleisimpiä benchmark -yrityksissä seurattavia mit-

tareita ovat tapaturmataajuus sekä kaikkien tapaturmien, turvallisuushavaintojen ja lä-

heltä piti -ilmoitusten määrä. (Puputti ja Haikama 2020; Järvinen 2020; Oy Gustav Paulig 
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Ab 2019; Määttä 2020; Simell 2020) On tärkeää, että mittarit ovat konkreettisesti mitat-

tavia ja sellaisia, joihin henkilöstö pystyy itse vaikuttamaan (Laitinen et al. 2013).  

Saarioisilla johtoryhmätasolla työturvallisuusmittareiden seurantaa tulisi tehostaa ja mit-

tarit tulisi esittää niin, että työntekijät pystyvät niihin selkeästi itse vaikuttamaan. Yksi 

johtoryhmälle sopiva seurantatyökalu työturvallisuusmittareiden ja -tunnuslukujen sään-

nölliseen seurantaan olisi H.W. Heinrichin tapaturmavaaratilannekolmio. Johtoryhmän 

säännöllinen mittareiden seuranta osoittaa myös henkilöstölle, että johtoryhmä on kiin-

nostunut työturvallisuusasioista ja pitää asiaa tärkeänä, sillä jos johtoryhmä ei seuraa 

työturvallisuusmittareita, eivät ne saa painoarvoa myöskään työntekijöiltä. Työntekijät 

olisivat helpommin sitoutettavissa mittareihin, jos turvallisuushavaintojen kokonaismäärä 

jyvitettäisiin osastokohtaisesti, jolloin heidän tekemät havainnot kasvattavat oman osas-

ton kokonaismäärää. Tällä tavalla he pystyvät konkreettisesti ja helposti vaikuttamaan 

oman osaston mittariin. 

Saarioislaiset kokivat, että työturvallisuusasioiden johtamis- ja kehittämisvastuu konser-

nitasolla on epäselvää, vaikka muuten linjaorganisaatiotasolla vastuut ovat selvät ja löy-

tyvät kirjallisena. Lisäksi keskijohdosta koettiin, että työturvallisuuteen liittyvät kehitystoi-

met ovat enemmän tehdasjohtoisia ja -kohtaisia kuin konsernitasoisia. Haastatteluista 

nousi myös esille, että kaikki esimiehet eivät välttämättä tiedosta heille kuuluvaa työtur-

vallisuusvastuutaan. Benchmark -yrityksissä on lähes kaikissa erikseen työturvallisuus-

asiantuntija ja lisäksi he korostivat esimiesten kouluttamisen tärkeyttä (Puputti ja Hai-

kama 2020; Järvinen 2020; Oy Gustav Paulig Ab 2019; Määttä 2020; Simell 2020). Saa-

rioisilla ei ole henkilöä, jonka toimenkuvaan kuuluu vain työturvallisuusasiat. Työturvalli-

suusasioiden johtaminen ja kehittäminen konsernitasolla kuuluu henkilöstötoimintoihin. 

Saarioisilla voisi olla hyvä lisätä esimiehille suunnattua työturvallisuuskoulutusta ja miet-

tiä henkilöresurssit uudelleen. 

Tämän työn tuloksena saatiin paljon konkreettisia kehitysehdotuksia Saarioisten työtur-

vallisuusjohtamisen parantamiseksi. Lisäksi tämä työ antaa Saarioisille valmiudet lähteä 

edistämään yrityksen työturvallisuusjohtamista haluamaansa suuntaan eli nostaa se 

erinomaiselle tasolle sekä ottaa työturvallisuus tiiviimmäksi osaksi nykyistä johtamisjär-

jestelmää. Tässä työssä mainittuja kehitysehdotuksia kannattaa viedä Saarioisilla mää-

rätietoisesti eteenpäin. Toteutettavat kehitystoimenpiteet tulee vastuuttaa ja aikataulut-

taa selkeästi. Yrityksen johdon kannattaa myös arvioida, mitkä kehitysehdotuksista so-

veltuvat yrityksen organisaatiokulttuuriin ja ovat linjassa johdon näkemysten kanssa. Tut-

kimustuloksia voidaan hyödyntää Saarioisilla konsernitason lisäksi myös tarvittaessa 

tehdastasolla, vaikka tällä työllä haluttiin edistää työturvallisuusjohtamista ja -toimintaa 

konsernitasoisesti.  
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LIITE 1.  STANDARDIEN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 JA ISO 45001:2018 
RAKENTEEN VERTAILUA 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 

4 Organisaation toimintaympäristö 4 Organisaation toimintaympäristö 4 Organisaation toimintaympäristö 

4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön 
ymmärtäminen 

4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön 
ymmärtäminen 

4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön 
ymmärtäminen 

4.2 Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ym-
märtäminen 

4.2 Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ym-
märtäminen 

4.2 Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ym-
märtäminen 

4.3 Laadunhallintajärjestelmän soveltamisalan 
määrittäminen 

4.3 Ympäristöjärjestelmän soveltamisalan mää-
rittäminen 

4.3 TTT-järjestelmän soveltamisalan määrittämi-
nen 

4.4 Laadunhallintajärjestelmä ja sen prosessit 4.4 Ympäristöjärjestelmä ja sen prosessit 4.4 TTT-järjestelmä 

5 Johtajuus 5 Johtajuus 5 Johtajuus 

5.1 Johtajuus ja sitoutuminen 5.1 Johtajuus ja sitoutuminen 5.1 Johtajuus ja sitoutuminen 

- - - 

- - - 

5.2 Laatupolitiikka 5.2 Ympäristöpolitiikka 5.2 TTT-politiikka 

- - - 

- - - 

5.3 Organisaation roolit, vastuut ja valtuudet 5.3 Organisaation roolit, vastuut ja valtuudet 5.3 Organisaation roolit, vastuut ja valtuudet 

- -  5.4 Työntekijöiden kuuleminen ja osallistuminen 

6 Suunnittelu 6 Suunnittelu 6 Suunnittelu 

6.1 Riskien ja mahdollisuuksien käsittely 6.1 Riskien ja mahdollisuuksien käsittely 6.1 Riskien ja mahdollisuuksien käsittely 

-    6.1.1 Yleistä    6.1.1 Yleistä 

-    6.1.2 Ympäristönäkökohdat    6.1.2 Vaarojen tunnistaminen ja riskien ja 
mahdollisuuksien arviointi 
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-    6.1.3 Sitovat velvoitteet    6.1.3 Lakisääteisten ja muiden vaatimusten 
määrittäminen 

-    6.1.4 Toimenpiteiden suunnittelu    6.1.4 Toimenpiteiden suunnittelu 

6.2 Laatutavoitteet ja niiden saavuttamiseen tar-
vittavien toimien suunnittelu 

6.2 Ympäristötavoitteet ja niiden saavuttami-
seen tarvittavien toimien suunnittelu 

6.2 TTT-tavoitteet ja niiden saavuttamiseen tar-
vittavien toimien suunnittelu 

-    6.2.1 Ympäristötavoitteet    6.2.1 TTT-tavoitteet 

-    6.2.2 Ympäristötavoitteiden saavuttamiseen 
tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu 

   6.2.2 TTT-tavoitteiden saavuttamisen suunnit-
telu 

6.3 Muutosten suunnittelu  - - 

7 Tukitoiminnot 7 Tukitoiminnot 7 Tukitoiminnot 

7.1 Resurssit 7.1 Resurssit 7.1 Resurssit 

   7.1.1 Yleistä - -  

   7.1.2 Ihmiset - - 

   7.1.3 Infrastruktuuri - - 

   7.1.4 Prosessien toimintaympäristö - - 

   7.1.5 Mittauksen ja seurannan resurssit - - 

   7.1.6 Organisaation tietämys - - 

7.2 Pätevyys 7.2 Pätevyys 7.2 Pätevyys 

7.3 Tietoisuus 7.3 Tietoisuus 7.3 Tietoisuus 

7.4 Viestintä 7.4 Viestintä 7.4 Viestintä 

-    7.4.1 Yleistä    7.4.1 Yleistä 

-    7.4.2 Sisäinen viestintä    7.4.2 Sisäinen viestintä 

-    7.4.3 Ulkoinen viestintä    7.4.3 Ulkoinen viestintä 

7.5 Dokumentoitu tieto  7.5 Dokumentoitu tieto  7.5 Dokumentoitu tieto  

   7.5.1 Yleistä    7.5.1 Yleistä    7.5.1 Yleistä 

   7.5.2 Dokumentoidun tiedon luominen ja päi-
vittäminen 

   7.5.2 Dokumentoidun tiedon luominen ja päi-
vittäminen 

   7.5.2 Dokumentoidun tiedon luominen ja päi-
vittäminen 

   7.5.3 Dokumentoidun tiedon hallinta    7.5.3 Dokumentoidun tiedon hallinta    7.5.3 Dokumentoidun tiedon hallinta 
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8 Toiminta 8 Toiminta 8 Toiminta 

8.1 Toiminnan suunnittelu ja ohjaus 8.1 Toiminnan suunnittelu ja ohjaus 8.1 Toiminnan suunnittelu ja ohjaus 

- -    8.1.1 Yleistä 

- -    8.1.2 Vaarojen poistaminen ja TTT-riskien vä-
hentäminen 

- -    8.1.3 Muutosten hallinta 

- -    8.1.4 Hankinnat 

8.2 Tuotteita ja palveluja koskevat vaatimukset 8.2 Valmius ja toiminta hätätilanteissa 8.2 Valmius ja toiminta hätätilanteissa 

   8.2.1 Viestintä asiakkaan kanssa - - 

   8.2.2 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvien vaati-
musten määrittäminen 

- - 

   8.2.3 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvien vaati-
musten katselmointi 

- - 

   8.2.4 Tuotteita ja palveluja koskevien vaati-
musten muutokset 

- - 

8.3 Tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja ke-
hittäminen 

- - 

   8.3.1 Yleistä - - 

   8.3.2 Suunnittelun ja kehittämisen suunnittelu - - 

   8.3.3 Suunnittelun ja kehittämisen lähtötiedot - - 

   8.3.4 Suunnittelun ja kehittämisen hallintakei-
not 

- - 

   8.3.5 Suunnittelun ja kehittämisen tulokset - - 

   8.3.6 Suunnittelun ja kehittämisen muutokset - - 

8.4 Ulkoistettujen prosessien ja ulkoisesti tuo-
tettujen tuotteiden ja palvelujen ohjaus 

- - 

   8.4.1 Yleistä - - 

   8.4.2 Ohjauksen tyyppi ja laajuus - - 
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   8.4.3 Ulkoisille toimittajille annettavat tiedot - - 

8.5 Tuotanto ja palveluiden tuottaminen - - 

   8.5.1 Tuotannon ja palveluiden tuottamisen 
ohjaus 

- - 

   8.5.2 Tunnistettavuus ja jäljitettävyys - - 

   8.5.3 Asiakkaiden tai ulkoisten toimittajien 
omaisuus 

- - 

   8.5.4 Säilytys - - 

   8.5.5 Toimituksen jälkeiset toiminnot - - 

   8.5.6 Muutosten hallinta - - 

8.6 Tuotteiden ja palveluiden luovutus - - 

8.7 Poikkeavien tuotosten ohjaus - - 

9 Suorituskyvyn arviointi 9 Suorituskyvyn arviointi 9 Suorituskyvyn arviointi 

9.1 Seuranta, mittaus, analysointi ja arviointi 9.1 Seuranta, mittaus, analysointi ja arviointi 9.1 Seuranta, mittaus, analysointi ja arviointi 

   9.1.1 Yleistä    9.1.1 Yleistä    9.1.1 Yleistä 

  9.1.2 Asiakastyytyväisyys    9.1.2 Vaatimustenmukaisuuden arviointi    9.1.2 Vaatimustenmukaisuuden arviointi 

   9.1.3 Analysointi ja arviointi - - 

9.2 Sisäinen auditointi 9.2 Sisäinen auditointi 9.2 Sisäinen auditointi 

-    9.2.1 Yleistä    9.2.1 Yleistä 

-    9.2.2 Sisäiset auditointiohjelmat    9.2.2 Sisäiset auditointiohjelmat 

9.3 Johdon katselmus  9.3 Johdon katselmus  9.3 Johdon katselmus  

   9.3.1 Yleistä - - 

   9.3.2 Johdon katselmuksen lähtötiedot - - 

   9.3.3 Johdon katselmuksen tulokset - - 

10 Parantaminen 10 Parantaminen 10 Parantaminen 

10.1 Yleistä 10.1 Yleistä 10.1 Yleistä 

10.2 Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet 10.2 Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet 10.2 Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet 

10.3 Jatkuva parantaminen 10.3 Jatkuva parantaminen 10.3 Jatkuva parantaminen 
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LIITE 2. Kyselyhaastattelu Saarioinen Oy 

1. Turvallisuuskulttuuri   
1. Millaiseksi koet Saarioisten työturvallisuusilmapiirin?  
2. Arvioi kouluasteikolla 4-10 

a. Millä tasolla koette Saarioisten työturvallisuusasioiden olevat? 
b. Entä työturvallisuusjohtamisen? 

 
2. Johtajuus      
Johtajuus ja sitoutuminen 

3.    
a. Koetteko, että Saarioisten ylin johto on tällä hetkellä riittävän sitoutunut 

työturvallisuuteen?  
b. Miten tämä käytännössä näkyy? 

4.     
a. Koetteko, että keskijohto ja esimiehet korostavat työturvallisuuden merki-

tystä?  
b. Miten tämä näkyy käytännössä? 

 
Turvallisuuspolitiikka 

5. Osaatteko sanoa, mitä Saarioisten turvallisuuspolitiikka pitää sisällään? 
6. Kuinka turvallisuuspolitiikasta on viestitty organisaatiossa? 

 
Organisaation roolit, vastuut ja valtuudet  

7. Kuinka työturvallisuusjohtaminen näkyy teidän työssänne/toimenkuvas-
sanne? (vain johto) 

8.    
a. Koetteko, että teillä on riittävästi aikaa hoitaa työturvallisuusasioita? (vain 

johto) 
b. Koetteko, että teillä on riittävästi aikaa hoitaa työnne turvallisesti? (vain 

työntekijät) 
9.     

a. Koetteko, että työturvallisuuteen liittyvät vastuut ja tehtävät on jaettu sel-
keästi?  

b. Olisiko teillä jotain kehitysehdotuksia tähän liittyen? 
 
Työntekijän kuuleminen ja osallistuminen  

10. Kuinka usein keskustelet esimiehesi kanssa työturvallisuusasioista? 
11. Oletteko osallistunut nykyisessä roolissasi työturvallisuuskierrokseen (esimer-

kiksi Elmeri-kierrokselle) tai riskinarviointien tekoon tuotannossa, jossa ha-
vainnoitte ja/tai kehitätte työturvallisuusasioita? 

12. Mihin työturvallisuusasioihin työntekijät (muut kuin esimiesasemassa olevat) 
pääsevät vaikuttamaan / osallistumaan?  

13. Koetko, että sinun on helppo antaa kehitysehdotuksia tai tehdä turvallisuus-
/läheltä piti -ilmoituksia? (työntekijät) 

 
3. Tavoitteet ja suorituskyvyn arviointi   
 
TTT-tavoitteet  

14. Mitkä ovat Saarioisten työturvallisuuden tavoitteet? 
15. Onko tehtaille ja osastoille määritelty omia tavoitteita?  
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Seuranta, mittaus, analysointi ja arviointi  
16. Mitkä ovat Saarioisten työturvallisuusmittarit ja niiden tavoitetaso v. 2020?  
17.    

a. Mitkä ovat mittareiden seurantakäytännöt? (vain johto) 
b. Mistä saat päivitetyn tiedon mittareista? (vain työntekijät) 

18. Miten mittaustieto näkyy päätöksen teossa? 
 
 
Johdon katselmus  

19.    
a. Mitä työturvallisuusasioita johdon katselmuksessa tarkastellaan? (vain 

johto) 
b. Koetteko, että johdon katselmuksessa käsitellään työturvallisuusasioita 

riittävän kattavasti kehitystoimenpiteisiin asti? (vain johto) 
 
4. Tukitoiminnot    
 
Resurssit  

20. Koetteko, että Saarioisten työturvallisuusjohtamisen resurssit ovat riittävät? 
 
Pätevyys  

21. Miten varmistetaan riittävä osaaminen työturvallisuusasioissa? 
 
Tietoisuus  

22. Koetteko, että Saarioisilla tarjotaan riittävästi turvallisuustietoa tai -koulutusta? 
 
Viestintä  

23.    
a. Miten työturvallisuus näkyy sisäisessä viestinnässä?  (vain johto)  
b. Miten sinulle viestitään tai tiedotetaan turvallisuusasioita? (vain työnteki-

jät) 
24. Jos, olet tehnyt läheltä piti-ilmoituksen, oletko saanut tiedon, miten ilmoitus on 

käsitelty ja mitä toimenpiteitä sen eteen on tehty? (vain työntekijät) 
 
Dokumentoitu tieto  

25. Koetteko, että työturvallisuuteen liittyvät toimintamallit ja -ohjeet on helposti 
saatavilla/ dokumentoitu?  

 
5. Jatkuva parantaminen    

26. Kuinka työturvallisuutta on kehitetty viimeisen kolmen vuoden aikana? 
27. Miten te kehittäisitte Saarioisten työturvallisuusjohtamista? 
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LIITE 3. Haastattelukysymykset muille yrityksille 

1. Turvallisuuskulttuuri 
1. Miten kuvailisitte teidän työturvallisuuskulttuurianne viisi vuotta sitten? Entä nyt? 

2. Mitkä ovat isoimmat tekijät, jotka ovat mahdollistaneet muutoksen? 

 
2. Johtajuus   
 
Johtajuus ja sitoutuminen 
3. Onko teillä sertifioitua työturvallisuusjohtamisjärjestelmää? 

4. Miten johto on sitoutunut työturvallisuuteen ja miten se näkyy käytännössä?  

Turvallisuuspolitiikka 
5. Millainen turvallisuuspolitiikka teillä on? 

6. Miten siitä viestitään työntekijöille? 

Organisaation roolit, vastuut ja valtuudet 
7. Miten työturvallisuusroolit, -vastuut ja -valtuudet on organisaatiossa jaettu? 

Työntekijän kuuleminen ja osallistuminen 
8. Millä tavoin työntekijät pääsevät vaikuttamaan työturvallisuuteen? 

  
3. Tavoitteet ja suorituskyvyn arviointi   
 
TTT-tavoitteet 
9. Millaisia työturvallisuustavoitteita teillä on? 

Seuranta, mittaus, analysointi ja arviointi 
10. Millaisia mittareita teillä? 

11. Miten niitä seurataan linjaorganisaation eri tasoilla? 

12. Millaiset työturvallisuuspalaverikäytännöt teillä on? 

  
4. Tukitoiminnot  
 
Pätevyys  
13. Miten varmistetaan riittävä osaaminen työturvallisuusasioissa? 

Tietoisuus  
14. Millaisia työturvallisuuskoulutuksia tai -tietoja teillä työntekijöille annetaan ja niiden käy-

tännöt? 

Viestintä  
15. Miten työturvallisuudesta viestitään? 

 
5. Jatkuva parantaminen  
 
Jatkuva parantaminen 
16. Miten jatkuva parantaminen näkyy työturvallisuudessa? 

 
6. Yleistä 
17. Miten työturvallisuus muuten näkyy teidän arjessanne tai onko jotain muita työturvalli-

suustoimia, joita ei ole vielä tullut mainittua? 

18. Mitkä ovat teidän mielestänne kolme tärkeintä turvallisuusjohtamisen periaatetta? 
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LIITE 4. Saarioisille ehdotetut kehittämistoimenpiteet 

 Saarioisten haastattelu-

jen havainnot 
Kehittämisehdotus Lähde 

T
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L
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U
U

R
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Turvallisuus liian vähän näkyvillä 

jopa päiväisessä tekemisessä 

Aktiivinen viestintä ja otettava osaksi päivittäistä tekemistä yritysten 

eri toiminnoissa 

Benchmark -yritykset 

 

Toiminta tuotantolähtöistä Safety First –ajattelu  

(esim. turvallisuuden näkyminen kaikessa tekemisessä ja viestin-

nässä, nostetaan turvallisuus kaikkien palaverien agendalle) 

Benchmark -yritykset 

 

Turvallisuuskulttuurin parantaminen - Ylin johto on keskeisessä roolissa työturvallisuuskulttuurin muutok-

sesta 

- Pohjoismaiden työturvallisuuskulttuurikysely (NOSACQ-50) → ny-

kytilanteen kartoitus ja 3-5 v. päästä uudestaan? 

- Kulttuurilähtöinen kehittymistapa 

- Pitkäaikainen prosessi 

 

Lisäksi kaikki alla olevat kehittämistoimenpiteet vaikuttavat positiivi-

sesti myös turvallisuuskulttuurin muutokseen. 

Benchmark -yritykset 

 

Kirjallisuus 

 

Kirjallisuus 

Kirjallisuus 
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U
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Ylimmän johdon johtamista kaivattiin  - Ylin johto asettaa selkeät TT -tavoitteet ja -päämäärät, jotka viesti-

tään selkeästi koko yritykselle 

- Yhteiset selkeät pelisäännöt 

 

Johdon sitoutuminen näkyvämmäksi - Safety First –periaate →  työturvallisuuden on oltava läsnä sekä 

näkyä ja kuulua kaikessa tekemisessä  

(turvallisuussitoumus ja –säännöt) 

- Johdon henkilökohtainen esimerkki ja positiivinen asenne turvalli-

suutta kohtaan välittyy henkilöstölle 

Benchmark -yritykset 

 

Turvallisuuspolitiikkaa ja sen sisältöä 

ei tunneta 

- Sisällettävä yrityksen TT-tavoitteet, näyttävä johdon sitoutuminen 

ja henkilöstön merkitys 

Benchmark -yritykset 

 

Kirjallisuus 
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- Turvallisuuspolitiikka viestittävä paremmin ja otettava paremmin 

esille viestinnässä ja koulutuksissa (oma verkkokurssi) 

Kehittämisvastuu konsernitasolla 

epäselvää / puuttuu 

Konsernitasoinen työturvallisuusasiantuntija, jolle kuuluisi vain työ-

turvallisuusasiat ja olisi aikaa kehittää toimintaa 

Benchmark -yritykset 
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Yhteiset ja selkeät turvallisuustavoit-

teet ja päämäärät puuttuvat  

(sekoitettiin usein mittareihin) 

Ylin johto asettaa selkeät TT -tavoitteet ja -päämäärät, jotka viesti-

tään selkeästi koko yritykselle 

Benchmark -yritykset 

 

Ylin johto ei seuraa turvallisuusmitta-

reiden kehitystä (johdon katselmus 

kerran vuodessa) 

Työturvallisuusmittarien kehityksen seuranta ylimmän johdon pala-

verien agendalle kuukausittain 

→ Epäkohtiin pystytään puuttumaan ajoissa 

→ Osoittaa ylimmän johdon sitoutumista TT-asioihin 

Benchmark -yritykset 

 

Suppeat turvallisuusmittarit - Tavoitteelliset ja selkeät mittarit, joihin työntekijät voivat itse vaikut-

taa (esim. tapaturmataajuus sekä tapaturmien, turvallisuushavain-

tojen ja läheltä piti –ilmoitusten lukumäärä) 

- Turvallisuusmittareina olisi hyvä olla sekä KPI-mittareita että suun-

taa antavia mittareita  

Benchmark -yritykset 

Kirjallisuus 

Johdon katselmus on vain tekninen 

suoritus, jossa käydään edellisvuo-

den tunnusluvut läpi 

- Kehittämis- ja muutosvaiheessa johdon katselmuksia olisi hyvä pi-

tää useammin kuin kerran vuodessa 

- Johdon katselmuksessa oltava enemmän aikaa miettiä kokonai-

suutta ja kehitystoimenpiteitä/painopistealueita 

Kirjallisuus 

T
U

K
IT

O
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N

O
T

 

Onko nykyinen TT-tavoitetila riittävä 

ja siihen nähden resurssit? 

Jos johtamista halutaan muuttaa enemmän TT-lähtöiseksi ja tavoit-

teita kiristää, on resurssit arvioitava uudelleen ja mahdollisesti lisät-

tävä ainakin työturvallisuuden henkilöstöresursseja 

Benchmark -yritykset 

 

Esimiehillä ei ole riittävästi TT-tietoa 

heidän vastuisiinsa nähden ja tämän 

takia sitoutuminen voi olla puutteel-

lista 

- Esimiehille säännöllisesti pidettäviä pakollisia turvallisuuskoulutuk-

sia, jotta esimiehet saavat lisätukea työhönsä (esimerkiksi verkko-

koulutuksina) 

- Saarioisten yhteiset esimiesfoorumit 

Benchmark -yritykset 

 

Viestintä - Intranetin työturvallisuusosion parempi hyödyntäminen 

- Viestinnän oltava selkeää, monipuolista ja visuaalista 

- Koko konsernin yhteinen viestinnän TT-vuosikello 

 

 

Benchmark -yritykset 
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 Turvallisuustoimintaa ei arvioida si-

säisesti (tai ulkoisesti) 

 

- Sisäiset auditoinnit (auditoijat eri tehtailta → yhteistyö paranee ja 

opitaan toisilta) 

- Turvallisuuskierrokset (kaikki osallistuvat työntekijöistä ylimpään 

johtoon) 

Benchmark –yritykset 

 

Tehtaiden välillä erilaisia TT-käytän-

töjä 

- Käytävä läpi kaikkien tehtaiden käytännöt ja mietittävä, millä tapaa 

toiminnasta saadaan yhtenäistä 

- Oppien jakaminen tehtaiden välillä (tapaturmaraportit ja yhteistyö) 

 

 

Benchmark –yritykset 

 

ISO 45 001 - Turvallisuusjohtamisjär-

jestelmä 

ISO 45 001 –standardin sertifiointi ei ole välttämätöntä, mutta stan-

dardin kohdat olisi hyvä käydä läpi ja miettiä, täyttääkö Saarioinen 

toiminnallaan kaikki kohdat 

ISO 45 001 -standardi 

Kirjallisuus 

Benchmark –yritykset 

 


