
Kristian Perälä

TYÖNTEKIJÖIDEN AKTIVOINTI
TYÖTURVALLISUUDESTA

HUOLEHTIMISEEN

Rakennetun ympäristön tiedekunta
Kandidaatintyö

Maaliskuu 2019



i

TIIVISTELMÄ

KRISTIAN PERÄLÄ: Työntekijöiden aktivointi työturvallisuudesta huolehtimi-
seen (How to activate employees to attend their safety at work)
Tampereen yliopisto
Kandidaatintyö, 24 sivua, 4 liitesivua
Maaliskuu 2019
Rakennustekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma
Pääaine: Talonrakentaminen
Tarkastaja: Hannu Koski

Avainsanat: Työntekijöiden aktivointi, Työturvallisuus, Tapaturmataajuus, ePe-
rehdytys

Työturvallisuuden historia ulottuu 1900-luvun alkuun, jolloin suuret yritykset ryhtyivät
toimenpiteisiin tapaturmien vähentämiseksi. Vasta 1970-luvulla turvallisuusajattelu
yleistyi ja nykymuotoa oleva turvallisuusnormisto kehitettiin. Aluksi turvallisuutta paran-
nettiin tekniikkaa kehittämällä, jonka jälkeen siirryttiin käyttämään turvallisempia järjes-
telmiä. 1980- ja 1990-lukujen aikana työterveyshuolto mahdollisti myös henkisen hyvin-
voinnin tarkkailun ja turvallisuuden parantamisessa alettiin keskittymään myös työnteki-
jöihin.

Rakennusteollisuuden tapaturmataajuus on huomattavasti korkeampi muihin teollisuu-
denaloihin verrattuna. Tämän työn tavoitteena on selvittää, miten työntekijöitä on akti-
voitu huolehtimaan omasta sekä muiden työturvallisuudesta. Tutkimuskysymystä lähdet-
tiin selvittämään jakamalla se kolmeen osaan. Miten työntekijät suhtautuvat työturvalli-
suuteen, mitä aktivointitapoja on käytössä ja miten työntekijät huolehtivat työturvallisuu-
desta. Kysymyksiin haettiin vastauksia kvalitatiivisella tutkimuksella. Tietoja on kerätty
kirjallisista lähteistä, verkkojulkaisuista sekä haastattelemalla eri yritysten työturvalli-
suuspäälliköitä.

Työntekijöiden aktivointitapoja työturvallisuudesta huolehtimiseen on varsin vähän.
Vaikka perinteinen ”keppiä tai porkkanaa” -menetelmä on edelleen käytössä, pyritään
työntekijöitä aktivoimaan myös muilla keinoin. Työntekijöiden tietoisuutta suojavarus-
teista ja turvallisen työn edellytyksistä pyritään edistämään järjestämällä kampanjoita
suojavälineistä ja luomalla turvallisuutta edesauttavia sovelluksia. Työntekijöitä on saatu
ePerehdytyksen avulla opiskelemaan itsenäisesti turvallisen työn edellytyksiä ja työnte-
kijöitä on urakoitsijoiden kautta kytketty turvallisuuteen vaarojenarviointimenetelmällä.
Myös yhteisiä turvallisuustilaisuuksia, joissa työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa tur-
vallisuuteen, on järjestetty.

Tutkimuksen aikana nousi myös esille, ettei työntekijöiden aktivoimisen välttämättä tar-
vitse olla aktiivista toimintaa, vaan aktivoimista tapahtuu myös passiivisesti. Esimerkkinä
toimiminen ja asioista avoimesti puhuminen edesauttaa tietoisuuden lisäämistä työnteki-
jöiden keskuudessa, joka auttaa tapaturmattomaan tulevaisuuteen pääsemisessä.
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ALKUSANAT

Aluksi haluaisin kiittää tämän työn aiheen saamisesta kandidaatintyön ohjaajaani Hannu
Koskea. Aihetta tutkiessa, opin työturvallisuudesta ja ihmisten toiminnasta enemmän
kuin olin kuvitellut. Kiitän myös haastateltavia varatessanne erikseen aikaa tämän työn
haastatteluja varten ja Mittaviiva Oy:tä työturvallisuuden parissa kunnostautuneiden yri-
tysten luokse ohjaamisessa.

Lopuksi siteeraan erästä suuren ajattelijan Marcus Tullius Ciceron lausetta, joka mieles-
täni kiteyttää ihmisen toiminnan kehittymisen kannalta täydellisesti: ”Cuiusvis hominis
est errare; nullius nisi insipientis in errore perseverare”. Vapaasti tulkittuna lause tar-
koittaa ”Ihminen on erehtyväinen, mutta viisas oppii virheistään”.

Tampereella, 30.3.2019

Kristian Perälä
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1. JOHDANTO

Työturvallisuus ja siitä huolehtiminen on tärkeä osa nykyistä rakentamisen työmaakult-
tuuria. Työturvallisuuteen panostetaan vuosi vuodelta enemmän, ja tavoitteena on päästä
tapaturmattomaan tulevaisuuteen. Viimeisimmän tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK)
ylläpitämän tilaston mukaan rakennusalalla tapahtuvia työpaikkatapaturmia on vähem-
män vuosittain (Kuva 1), kun tarkastellaan kuluneen kymmenen vuoden trendiä lukuun
ottamatta vuotta 2010 (Tapaturmavakuutuskeskus a).

Kuva 1. Tapaturmataajuus rakentamisen päätoimialalla (Tapaturmavakuutuskes-
kus a)

Työtapaturmien määrän väheneminen selittyy osin työntekijöiden asennoitumisen muut-
tumisena suosimaan turvallisempia työskentelytapoja. Työntekijöiden oma asenne sekä
tietoisuus ympärillä tapahtuvista asioista vaikuttavat suuresti vaaratilanteiden syntyyn.
Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana rakennusalalla onkin saatu puolitettua kuole-
maan johtavien tapaturmien määrä (Rakennusteollisuus RT ry a). Jotta voidaan selvittää
keinoja, miten tapaturmia voidaan vähentää entisestään, on tärkeää ymmärtää ja selvittää
jo tehtyjä toimenpiteitä.

Tämän työn aihe, työntekijöiden aktivoiminen työturvallisuudesta huolehtimiseen, on sa-
malla tutkimuskysymys. Tutkimuskysymystä on lähdetty ratkaisemaan jaottelemalla se
kolmeen eri osa-alueeseen. Miten työntekijät suhtautuvat työturvallisuuteen, mitä akti-
vointitapoja on tällä hetkellä käytössä ja miten työntekijät huolehtivat työturvallisuudesta.
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Osansa tapaturmien vähenemiselle saattaa selittää ikäpolvien vaihdos työmailla. Van-
hempien ikäpolvien jäädessä eläkkeelle ja nuorempien tullessa tilalle myös ajattelutapa
”näin tämä on aina ennenkin tehty” on vähitellen kitkeytymässä pois. Työntekijöiden jou-
kosta löytyy erittäin hyviä ja turvallisesti töitä tekeviä iäkkäämpiä suorittajia, mutta myös
uppiniskaisia nuorempaa sukupolvea olevia työntekijöitä. Vaikka tapaturmien määrä on
vähenemässä, on tärkeää, että turvalliseen työskentelyyn panostetaan entistä enemmän,
sillä muutokset eivät tapahdu hetkessä.

Hyväksi käytännöksi on todettu työntekijöiden perehdyttäminen säännöllisin väliajoin
työmaan turvallisuusjärjestelyihin hankkeen alkuvaiheista lähtien. Työmaan turvallisuus-
sääntöjä myös valvotaan turvallisen toimintatavan vakiinnuttamiseksi ja vaarantavien toi-
mintatapojen poistamiseksi jo työn alkuvaiheista lähtien. (Lappalainen et al. 1997, s. 36–
37) Vaikka työmaalle määrättyjen turvallisuusjärjestelyiden valvonnalla on tärkeä asema
täysin tapaturmattoman tulevaisuuden kannalta, pelkän valvonnan lisääminen saattaa vai-
kuttaa luottamattomuudelta työntekijöitä kohtaan eikä siten saa aikaan toivottua vaiku-
tusta.

Tämän työn tavoitteena on selvittää, miten rakennusalalla aktivoidaan työntekijöitä huo-
lehtimaan omasta sekä muiden työmaalla työskentelevien työturvallisuudesta. Aluksi
työssä kerrotaan lyhyesti työturvallisuuden historiaa sekä tarkastellaan, mitä työturvalli-
suuslaissa sanotaan työnantajan ja työntekijän velvollisuuksista. Seuraavaksi kerrotaan
tutkimusmenetelmästä, jolla aihetta on lähdetty selvittämään. Tuloksissa tutkimuksesta
saatu aineisto on jäsennelty aihepiireittäin ja aineistosta on koottu käytössä olevat akti-
vointitavat yhteen. Yhteenvedossa on esitetty omia kehitysehdotuksia tämän tutkimuksen
pohjalta sekä jatkotutkimusehdotus syventämään tutkimusta.

Tutkimus on toteutettu haastattelemalla työturvallisuuden parissa erityisen hyvin menes-
tyneitä rakennusalan yritysten edustajia sekä etsimällä tietoa kirjallisista lähteistä. Työ-
turvallisuudessa kunnostautuneiden yritysten yhteystiedot on saatu rakennusalaa tutki-
valta ja kehittävältä Mittaviiva Oy:ltä. Haastateltavat henkilöt toimivat yritysten työtur-
vallisuuspäällikköinä.
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2. TAUSTA

Teollisen vallankumouksen aikaa pidetään yleisesti käännekohtana työturvallisuuden
kannalta. Negatiivinen julkisuus lehdistössä ja korkeat tapaturmatilastot pakottivat kehit-
tämään turvallisuutta. Alasalmen (2007) esittämästä työsuojelutoiminnan kehityksen ku-
vaajasta (Kuva 2) voidaan huomioida pääkohdat, jolloin turvallisuuteen on vaikutettu.
1900-luvun alussa suuret yritykset alkoivat tekemään toimenpiteitä tapaturmien ehkäise-
miseksi ja työntekijöitä alettiin valistamaan töiden vaaroista. Vasta 1970-luvulla turvalli-
suusajattelu alkoi yleistymään ja kehittyi turvallisuusnormisto, jonka käyttöä tapaturmien
torjumiseksi myös valvottiin. 1980-luvulla työterveyshuolto mahdollisti henkisen hyvin-
voinnin tarkkailun, joka muuttui edellytykseksi 1990-luvulla. Turvallisen työn edellytyk-
senä työympäristöön, ihmiseen, tuotantoon ja yhteistoimintaan alettiin keskittymään ja
tuona ajanjaksona alkanut toiminta jatkuu vielä tänä päivänä. (Alasalmi 2007, s. 5)

Kuva 2. Työsuojelutoiminnan kehitys (Alasalmi 2007, s. 5)

Myös Ruuhilehto (2002) esittää turvallisuutta edistävät osatekijät karkeassa diagram-
missa (Kuva 3), jossa kuvataan kokonaisturvallisuuden kehitystä määrittelemättömällä
aikajänteellä. Alkuun turvallisuutta lähdettiin parantamaan kehittämällä tekniikkaa. Kun
tekniikkaa kehittämällä päästiin turvallisuudessa tietylle tasolle, huomio siirtyi järjestel-
miin. Vasta viimeisenä kehityskohteena alettiin keskittymään ihmisiin. (Ruuhilehto
2002)
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Kuva 3. Turvallisuuden kehittyminen (Ruuhilehto 2002)

Tapaturmilta välttyminen edellyttää jatkuvaa kehitystä työturvallisuuden hyväksi. Vaikka
työnjohto asettaa tavoitteet työturvallisuudelle, vaikuttavat työntekijöiden asenteet ja toi-
mintatavat suuresti tapaturmien syntyyn. Valtaosassa sattuneista tapaturmista syy on
työntekijän omassa toiminnassa, eikä niinkään työympäristössä tai työnantajan puutteel-
lisessa ohjeistuksessa. (Rakennusteollisuus RT ry b)

Rakennusalalla tapaturmia aiheutuu huomattavasti muita aloja enemmän. Vaikka tapatur-
mien määrät rakennusalalla ovat laskussa, on tapaturmataajuus yli kaksinkertainen ver-
rattuna kaikkien toimialojen tapaturmataajuuden keskiarvoon. (Kuva 4) Tapaturmataa-
juus lasketaan sattuneiden tapaturmien määränä miljoonaa tehtyä työtuntia kohden (Ti-
lastokeskus).

Kuva 4. Tapaturmataajuus päätoimialoittain (Tapaturmavakuutuskeskus b, s. 10)

Rakennusalalle on aikojen saatossa määritelty huomattavan paljon asetuksia ja säädöksiä,
oletettavasti osittain korkean tapaturmataajuuden vuoksi. Oletusarvoisesti on tärkeää ym-
märtää työturvallisuuslain (738/2002) tarkoitus, joka määritellään lain 1 §:ssä: ”Tämän
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lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn
turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammatti-
tauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen
terveyden, jäljempänä terveys, haittoja.” (728/2002)

Työturvallisuuslaki ei sisällä yksityiskohtaisia vaatimuksia, vaan niille on määritelty työ-
turvallisuuslain (728/2002) § 66:ssa asetuksenantovaltuus. Yksityiskohtaisemmat raken-
nusalaa koskevat vaatimukset ovat annettu asetuksessa 205/2009 Valtioneuvoston asetus
rakennustyön turvallisuudesta.

Työturvallisuuslaki määrittelee työntekijöiden velvollisuudet neljännessä luvussa
(728/2002, § 18–23). Vaikka työntekijöiden tuleekin itse huolehtia omasta turvallisesta
työskentelystä ja asianmukaisten suojavälineiden käyttämisestä, vastuun turvallisuudesta
voidaan päätellä säilyvän työnantajalla.

Kuikko (2006) toteaa työturvallisuuslain korostavan oma-aloitteista turvallisuuden hal-
lintaa työpaikalla. Hallintaa kuvataan toimintaprosessiksi, joka alkaa työturvallisuuslain
8 §:ssä määritellyssä yleisestä huolehtimisvelvoitteesta työnantajalle. Prosessi sisältää
yleiset suojeluperiaatteet huomioiden samalla turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat
toimenpiteet työorganisaatiossa. Vaaratekijöiden tunnistaminen ja selvittäminen on kes-
keisenä osana turvallisuuden hallintaa. (Kuikko 2006, s. 35–36)
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3. TUTKIMUSMENETELMÄ

Työntekijöiden aktivointia työturvallisuudesta huolehtimiseen tutkittiin kvalitatiivisena
tutkimuksena keräämällä tietoa kirjallisista lähteistä ja verkkojulkaisuista sekä haastatte-
lemalla rakennusalalla toimivien yritysten työturvallisuuspäälliköitä.

Haastateltaviksi päätyivät Mittaviiva Oy:n ehdottamat työturvallisuuspäälliköt, joiden
yritykset ovat kunnostautuneet työturvallisuuden parissa. Mittaviiva Oy:ltä kehotettiin
kysymään tämän työn kannalta mahdollisia kohdeyrityksiä tämän kandidaatintyön ohjaa-
jan toimesta. Haastattelut yritysten edustajille toteutettiin henkilökohtaisesti kasvotusten
ja tallennettiin puhetallentimelle.

Mittaviiva Oy on rakennusalalla toimiva yritys, joka tutkii rakennusalan tuotantoa ja tuo-
tannonsuunnittelua mahdollistaen alan muutoksen paremmaksi. Tarkoituksena on kehit-
tää rakennusalalle uusia toimintatapoja, joissa on huomioitu kustannus-, laatu-, turvalli-
suus- ja aikataulutekijät. (Mittaviiva Oy)

Tässä työssä varsinaisena tutkimuskysymyksenä on tämän työn aihe, työntekijöiden ak-
tivoiminen työturvallisuudesta huolehtimiseen. Avaamalla aihetta, tutkimuskysymys voi-
daan jaotella kolmeen eri osa-alueeseen. Miten työntekijät suhtautuvat työturvallisuuteen,
mitä aktivointitapoja on käytössä ja miten työntekijät huolehtivat työturvallisuudesta. Li-
säksi edellä mainittuja osa-alueita on käsitelty eri toimialoilta löytyneen kirjallisuuden
avulla tuomalla esiin keinoja, joiden avulla aktivointia on mahdollista tehostaa.

Haastattelukysymykset on laadittu avaamaan keskustelua haastattelutilanteessa ja mah-
dollisesti herättämään uusia kysymyksiä. Kysymykset toimivat pohjana keskustelulle
suuntaa antavina ja haastateltavat vastasivat kysymyksiin osin jopa proaktiivisesti.

Tutkimuksessa haastateltiin keskisuuren ja suuren yrityksen edustajia. Yritysten toi-
mialoihin kuuluu rakentaminen, rakennuttaminen, pääurakointi, projektinjohtourakointi,
rakennusaineiden ja -osien valmistaminen sekä kiinteistönhuoltoon liittyvien palveluiden
tuottaminen. Haastattelun tuloksia käsitellään tässä työssä anonyymisti. Haastateltavilta
kysyttiin avoimia kysymyksiä, joiden avulla työntekijöiden työturvallisuus, turvallisista
työmenetelmistä huolehtiminen, käytössä olevat aktivointitavat ja työntekijöiden suhtau-
tuminen työturvallisuuteen tulevat esille työnantajan näkökulmasta.

Haastatteluissa puhuttiin myös työntekijöiden asennemuutoksista ja työntekijöiden mah-
dollisuuksista vaikuttaa asioihin. Käsittelimme eri tapoja työturvallisuuden mittaamiseen
ja miten ne vaikuttavat turvallisuuteen, miten työntekijät perehdytetään sekä mitkä asiat
ovat tällä hetkellä haastavia turvallisuuden toteutumisessa.
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4. TULOKSET

Kiinnostus työturvallisuuteen on lisääntynyt paljon työntekijöiden keskuudessa, ja kehi-
tyksen suunta on positiivinen. Asioista puhutaan avoimemmin kuin aikaisemmin, mikä
lisää tietoisuutta työympäristöstä, omasta tekemisestä ja mahdollisista seurauksista.

Turvallisen työskentelyn edellytyksinä voidaan karkeasti pitää osaamista ja asennetta.
Työntekijät osaavat käyttää työhön tarkoitettuja välineitä ja suojavarusteita, eivätkä he
koe suojavarusteiden käyttöä ongelmana. Vastakkaista puolta edustavat sitten he, jotka
ovat vastahakoisia sekä piittaamattomia työturvallisuudesta ja ottavat turhia riskejä työ-
mailla. Valtakunnallisesti työmailla työskentelee noin 180 000 henkilöä (Rakennusteol-
lisuus RT ry c), joten edellisen kahden ääripään välille voidaan luokitella lukuisia turval-
lisuuttaan eritasoisesti ajattelevia ryhmiä.

4.1 Erityistä varovaisuutta vaativat työtehtävät

Kysyttäessä haastateltavilta työtehtäviä, joissa työntekijän tulee olla erityisen aktiivinen
huolehtimaan työturvallisuudesta, toivat he ensimmäisenä esille korkealla työskentelyn
ja nostotilanteet.  Nostolaitteiden läheisyydessä työskenneltäessä ja suurten massojen
kanssa tekemisissä oltaessa tulee olla erityisen huolellinen. Kuormanpurkutilanteissa,
nostoissa, taakan sitomisessa ja yleisesti ottaen kaikissa tilanteissa, joissa on putoamis-
vaara, on koko alalla vielä kehitettävää. Näissä tilanteissa tapaturmariskin realisoituessa
on suuri mahdollisuus vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan johtavaan tapaturmaan.

Seuraavana tuotiin esille henkilön liikkuminen. Liikkuminen on koko rakennusalan läpi
yksi eniten tapaturmia aiheuttavista tekijöistä (Kuva 5). TVK:n viimeisimmän tilastojul-
kaisun mukaan lähes puolet (44,5 %) sairaspäivistä aiheutui putoamisen, kaatumisen,
hyppäämisen tai liukastumisen seurauksena (Tapaturmavakuutuskeskus a). Alalla aiheu-
tuu paljon nilkkoihin, polviin, ranteisiin, kyynärpäihin ja olkapäihin kohdistuvia tapatur-
mia horjahtamisen tai liukastumisen seurauksena. Vaikka raajoihin kohdistuvat tapatur-
mat ovat useimmiten lieviä, hyvinkin harmiton kaatuminen voi johtaa työkyvyn menet-
tämiseen, minkä vuoksi henkilö joutuu hakeutumaan toisiin työtehtäviin.
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Kuva 5. Tapaturman aiheuttajat (Tapaturmavakuutuskeskus a)

4.2 Työntekijöiden osallistaminen turvallisuuteen

Työntekijöiden kytkeminen työturvallisuusprosessiin jo suunnitteluvaiheessa on tärkeää.
Morgan et al. (2005) nostavat esille olennaisimmat merkit, joista huomaa ihmisten olevan
mukana ongelmien ratkaisussa. Kun kaikki työryhmän jäsenet tuntevat olonsa merkityk-
sellisiksi, ovat tietoisia oman panoksen vaikutuksesta lopputulokseen sekä ymmärtävät ja
tietävät tavoitteiden saavuttamisen tärkeyden, voi olla varma, että ryhmän jäsenet ovat
mukana projektissa. Ihmisten mukaan saaminen muutosten tekemiseen on kuitenkin haas-
tavaa. Heitä pyydetään muuttamaan työmenetelmiä ja tapoja ratkaista ongelmia, joihin
ovat tottuneet. Muutosten läpivienti saattaa aiheuttaa muutosvastarintaa työntekijöiden
keskuudessa, mutta muutosten vastustusta voidaan vähentää työntekijöiden mahdollisuu-
della hallita muutoksia itse. Työntekijät saadaan sitoutumaan muutokseen paremmin ja
muutoksiin suhtaudutaan paremmin, kun he ovat olleet itse vaikuttamassa asiaan. (Mor-
gan et al. 2005, s. 1–10)

Stauffer (2005) listaa keinoja muutosvastarinnan voittamiseksi. Kun asiat kerrotaan niin
kuin ne ovat ja muutos jaetaan hallittaviksi palasiksi esimerkiksi välitavoitteilla, on hel-
pompi ymmärtää muutoksen tarkoitus. Työntekijöiden kuunteleminen ja heidän ide-
oidensa huomioiminen muutoksessa vähentää myös muutosvastarintaa. (Stauffer 2005, s.
68–74)
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Haastateltavat pitävät tärkeänä, että työntekijät ovat mukana kuuntelemassa ja kertomassa
omia ajatuksiaan ja ideoitaan turvallisuuden edistämiseksi. Esimerkkinä annettiin vuosit-
tain järjestettävä koko rakennusalan yhteinen turvallisuusviikko, jolloin päästään jalkau-
tumaan työntekijöiden joukkoon ja edistämään turvallisuutta. Yksi haastateltavista mai-
nitsi yrityksen käyttävän resursseja turvallisuusviikon aikana järjestämällä turvallisuusaa-
miaisia työntekijöille jokaisella työmaalla. Turvallisuusaamiaisten aikana fasilitoidaan
työntekijöitä me-we-us -menetelmällä ja työmaiden esille nostamat ehdotukset otetaan
arvioitavaksi mahdollista käyttöönottoa ajatellen.

Työntekijät saadaan sitoutumaan turvallisuuteen, kun heidät saa kiinnostumaan aiheesta
ja heillä on aito mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen. Jos ajatus sovittujen toimenpitei-
den noudattamisesta tulee työntekijältä itseltään, eikä ole vain johdon määräys toisten
seassa, on todennäköistä, että sitoutuminen sovittuihin toimenpiteisiin tulee luonnostaan.
(Kantojärvi 2012, s. 212)

Vuorovaikuttaminen antaa työntekijöille viestin asian tärkeydestä. Baldini (2005, s. 109)
painottaa tärkeimpien sidosryhmien osallistumista viestinnän onnistumiseksi. Tärkeimpiä
sidosryhmiä turvallisuuden parantamiseksi ovat ne, jotka työskentelevät päivittäin asian
parissa, eli työntekijät. Vuorovaikuttaminen työntekijöiden kanssa on oleellista turvalli-
suuden edistämiseksi ja uusien ideoiden esiintymiseksi.

Olennaisinta ei ole kuitenkaan pelkkä näkyvyys työntekijöiden keskuudessa. Baldini ki-
teyttää vuorovaikuttamisen tärkeyden yksinkertaisesti: ”Katsele ja tule nähdyksi – sekä
kuuntele ja tule kuulluksi” (Baldini 2005, s. 110).

4.2.1 Fasilitointi

Fasilitoinnilla tarkoitetaan ryhmäprosessin ohjaamista, jossa sisällön tuottavat osallistu-
jat. Fasilitaattori ohjaa ryhmän keskustelua neutraalisti puuttumatta asiasisältöön, jolloin
lopputuloksen ovat rakentaneet vain osallistujat. (Kantojärvi 2012, s 11) Fasilitoinnin tar-
koitus on haastaa perinteistä hierarkiakeskeistä toimintatapaa antamalla työntekijöille
mahdollisuuden vaikuttaa lopputulokseen ja tuoda asioita avoimesti esille (Kantojärvi
2012, s. 35–37).

Aikaisemmin mainittu me-we-us -menetelmä on kolmivaiheinen menetelmä, joka aktivoi
tasapuolisesti jokaisen osallistujan jakamaan tietonsa koko ryhmälle. Aluksi työskennel-
lään yksin ja kirjoitetaan muistiinpanoja paperille. Toisessa vaiheessa muodostetaan pien-
ryhmiä, joissa jokaisen ajatukset tuodaan esille ja ideoista keskustellaan oman ryhmän
kesken avoimesti. Parhaat ideat kasataan yhteen ja lopuksi ryhmien valitsemista parhaista
ideoista keskustellaan koko ryhmän voimin. (Kantojärvi 2012, s. 54–55)
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4.2.2 Vaarojenarviointi -menetelmä

Urakoitsijan tulee lain mukaan huolehtia omien työntekijöiden ammattitasosta ja omien
työvaiheiden vaarojen arvioinnista. Haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että osalla ali-
urakoitsijoista tämä ei toteudu vaaditulla tasolla. Valitettavan usein huomaa oikomista
vaadituissa dokumenteissa ja työnantajalle luovutetaan turvallisuusasiakirjoja, jotka on
suoraan kopioitu edelliseltä työmaalta vaihtamatta edes edellisen työmaan osoitetta do-
kumentista. Suuremmissa yrityksissä päätoteuttajat ovat alkaneet hoitamaan itse työvai-
heiden vaarojen arviointia.

Glette (2016) kertoo, että menetelmän tarkoituksena on tehdä turvallisuussuunnittelusta
läpinäkyvämpää ja varmistaa, että se saavuttaa kaikki työtehtäviin osallistuvat työnteki-
jät. Menetelmän käyttö on tarkoitus tuoda esille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
urakoitsijalle, jolloin urakoitsijalla on mahdollisuus miettiä työn turvallisuusvaatimuksia
etukäteen. Aloituspalaverissa urakoitsijan tulevat työt käsitellään käytännön asioiden
suhteen yksityiskohtaisesti ja samalla voidaan tehdä työvaihekohtainen vaarojen arviointi
yhdessä urakoitsijan kanssa. (Glette 2016, p. 22–24)

Työvaihekohtaisen vaarojenarviointi -menetelmän kulku on yksinkertainen. Ajatuksena
on, että pääurakoitsijan edustaja fasilitoi aliurakoitsijaa, jolloin aliurakoitsija saadaan
miettimään vastauksia annettuihin kysymyksiin eri näkökulmista. Vastausta pyydetään
esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: mitä työtehtävässä tehdään, miten työtehtävässä tar-
vittavia materiaaleja käsitellään, miten työpiste on rajattu, mitä laitteita työn teossa tarvi-
taan, miten työalueen siisteydestä huolehditaan ja tarvitaanko työssä kemikaaleja.

Seuraavaksi käsitellään vaarat, joita kysymyksistä saaduista vastauksista voi aiheutua.
Vaaroja ovat melu, tärinä, viilto, sähköisku, putoaminen jne. Kun vaaratekijät on selvi-
tetty, siirrytään arvioimaan riskin suuruutta. Lopuksi laaditaan toimenpiteet, miten vaa-
ratilanteisiin aiotaan varautua. Selkeytykseksi liitteenä 1 on Skanskan käyttämä työn tur-
vallisuussuunnitelma (TTS), joka on yksi tapa vaarojenarviointi -menetelmälle.

On tärkeää, ettei tehdystä vaarojenarvioinnista esille tullut tieto jää vain urakoitsijan edus-
tajille aloituspalaverin jälkeen. Urakoitsijat velvoitetaan kertomaan työntekijöilleen,
mistä vaarojenarvioinnissa on kyse, miten esille tulleisiin vaaroihin aiotaan varautua ja
mitä toimenpiteitä tulee tehdä. Jotta voidaan olla varmoja tiedon kulkeutumisesta työnte-
kijöille, dokumenttiin pyydetään kaikilta aliurakoitsijan työntekijöiltä allekirjoitus.
(Glette 2016, p. 24) Tällä tavoin tieto työvaiheen vaaroista saadaan parhaiten työntekijöi-
den tietoisuuteen ja he osaavat varautua vaaroja aiheuttaviin tilanteisiin etukäteen.

4.2.3 Tietoisuuden lisääminen

Kerko (2001) nostaa esille säännölliset johdon kierrokset työpaikoilla, osoituksena ai-
dosta kiinnostumisesta mm. työturvallisuutta kohtaan. Johdon kierrokset ovat etukäteen
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suunniteltuja ja hyvin tiedotettuja. Kerko (2001, s. 27, s. 41) Haastateltavat olivat yhtä
mieltä siitä, että tietoisuuden lisääminen työntekijöiden keskuudessa on edellytyksenä
turvalliselle työskentelylle. Kerko (2001) mainitsee myös työturvallisuusorganisaation
valvontatarkastukset osana työmaan turvallisuuteen kuuluvien asioiden valvonnassa. Tar-
kastusryhmässä voi olla kutsuttuna esimerkiksi tuoteturvallisuudesta vastaava henkilö.
(Kerko 2001, s. 42)

Valvontatarkastuksia voidaankin hyödyntää lisäämällä tarkastuskäynteihin teemoja.
Haastateltavat kertoivat yritystensä järjestävän säännöllisin väliajoin kampanjoita työn-
tekijöille suojavarusteista. Kun esimerkiksi tarkastuskäynnin yhteydessä opastetaan suo-
jalasien oikeaoppiseen käyttöön ja suojalasien sopivuuteen, päästään vaikuttamaan työn-
tekijöihin henkilökohtaisella tasolla. Kampanjoissa voidaan keskittyä parantamaan tur-
vallisuutta myös työvaihekohtaisella tasolla, vaikka keskittymällä putoamissuojauksiin
tai turvavaljaisiin.

Suojavälineiden käyttöastetta saadaan nostettua, kun työntekijöille antaa mahdollisuuden
valita itse minkälaisia suojavälineitä he käyttävät. Yksi haastateltavista mainitsi, että he
ovat mahdollistaneet työntekijöille merkkituotteiden, esimerkiksi Bollé:n suojalasien ti-
laamisen perinteisten suojalasimerkkien lisäksi.

Pitkiä tapaturmattomia aikakausia pidetään yleisesti ottaen jopa ylpeydenaiheina. Tapa-
turmattomat päivät merkitään työmaalla olevalle taululle, josta näkee reaaliajassa kuinka
pitkään tapaturmia ei ole sattunut. Työntekijät palkitaan yleensä tarjoamalla kakkukahvit
työmaan itse päättämän rajapyykin ylityttyä. Yhteinen kakkukahvihetki toimii symboli-
sena eleenä hyvin hoidetusta työstä ja nostattaa yhteishenkeä työmaalla.

4.3 Työntekijöiden perehdytys

Työturvallisuuslain (738/2002) 14 § määrää työnantajan antamaan työntekijälle riittävän
opastuksen työmaalla vallitseviin työolosuhteisiin sekä työssä tarvittavien työvälineiden
käyttöön. Työnantajan tulee myös ohjata työntekijä noudattamaan turvallisia työtapoja ja
työmenetelmiä työstä aiheutuvan vaaran välttämiseksi. (738/2002)

Käytännössä töitä ei aloiteta ennen kuin työntekijälle on suoritettu yleisperehdytys ja työ-
maakohtainen perehdytys sekä työtehtävän riskit on arvioitu. Yleisperehdytyksessä ker-
rotaan työntekijälle yleisesti turvallisuudesta ja työmaakohtaisessa perehdytyksessä työ-
maata koskevista erityispiirteistä. Alan digitalisoituessa viimeisien vuosien aikana on
otettu käyttöön ePerehdytys, joka korvaa osaltaan työmaan yleisperehdytyksen, ja aikaa
jää enemmän työmaakohtaiseen perehdytykseen.

Digitalisointi helpottaa ja nopeuttaa työntekijöiden perehdytystä, mutta samalla vuoro-
vaikutus työntekijöiden kanssa vähenee. Työturvallisuuskeskuksen mukaan vuorovaikut-
taminen perehdyttäjän ja perehdytettävän välillä opettaa ja aktivoi molempia osapuolia
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perehdyttämistilanteessa. Perehdytettäviä voidaan aktivoida esittämällä kysymyksiä,
mikä rohkaisee aktiivisempaan rooliin jo perehdytystilanteessa ja saa perehdytettävän
miettimään aktiivisemmin omaa työturvallisuutta. (Työturvallisuuskeskus a)

Perehdyttämisen suorittaa yleensä työntekijöiden lähin esimies tai tehtävään erikseen ni-
mitetty henkilö (Mikkonen, s. 567). Perehdyttäjän olisi hyvä olla aktiivinen, sosiaalinen
ja helposti lähestyttävä henkilö, joka toimii myös esimerkkinä muille. Vaikka rakennus-
alalla nykyiset oppimateriaalit ovat siirtymässä digitaaliseen muotoon, on asioita, joita
tulee käydä läpi ohjatusti perehdyttäjän kanssa.

4.3.1 ePerehdytys

Rakennusteollisuus RT ry kehitti ePerehdytys-palvelun yhteistyössä jäsenyritystensä ja
Mittaviiva Oy:n kanssa. Palvelua kehittämässä olivat myös Rakennusliitto ja ammatti-
liitto Pro sekä aluehallintavirasto AVI. ePerehdytys on tehty yleisiin työturvallisuusasi-
oihin perehtymiseen itsenäisesti ja voimassa vuoden kerrallaan. Aineisto ePerehdytyk-
seen on kerätty parhaiden yritysten perehdytysaineistoista, luokiteltu aihepiireittäin ja ka-
sattu yhtenäiseksi koulutusaineistoksi yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa. (Rakennus-
teollisuus RT ry d)

Aluehallintovirasto on hyväksynyt ePerehdytyksen osaksi rakennustyömaan perehdy-
tystä. Työntekijä tekee ePerehdytyksen verkossa ennen työmaalle tuloa, jolloin työmaalla
voidaan keskittyä perehdyttämään työntekijät työmaan erityispiirteisiin. (Rakennusteol-
lisuus RT ry d)

Ennen ePerehdytystä yksittäinen työntekijä on saattanut kuunnella useita kymmeniä ker-
toja saman yleisperehdytyksen eri työmailla ja mahdollisesti myös samalta perehdyttä-
jältä. Kysyttäessä ePerehdytys-hankkeen operatiivisen ryhmän puheenjohtajalta aiheesta,
mainitsee hän yhdeksi syyksi perehdytyksen kehittämiselle työntekijöiden ja perehdyttä-
jien puutumisen toisintoihin. Tarkoituksena ei ole poistaa kasvotusten tapahtuvaa pereh-
dytystä, vaan mahdollistaa aikaisempaa enemmän aikaa työmaakohtaiselle perehdytyk-
selle. ePerehdytyksessä esitetään hyvin tarkasti ja tehokkaasti rakennustyömaan yleiset
turvallisuusasiat, muun muassa millä tavalla nostoja tehdään, miten kiinnittäydytään ja
miten suojavarusteita käytetään oikeaoppisesti. Tarkoituksena on pyrkiä saamaan työnte-
kijä miettimään itse miten oma työ voi aiheuttaa vaaraa itselle, miten se voi aiheuttaa
vaaraa muille ja miten ympärillä olevat työt voivat aiheuttaa vaaraa itselle.

Rakennusteollisuudessa työmaat muuttuvat nopeasti ja on tärkeää, että työntekijöille pys-
tytään kertomaan tehokkaasti työmaan vaaranpaikat. Nyt ePerehdytyksen myötä voidaan
keskittyä paremmin työmaakohtaiseen perehdytykseen, johon on aikaisemmin jäänyt vä-
hemmän aikaa.
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Tavoitteena on saada 30 000 suoritettua ePerehdytystä vuoden 2018 loppuun mennessä,
jolloin määrä luo uskottavuutta työntekijöiden keskuudessa ja perehdytyksen suorittami-
nen muuttuu vakiintuneeksi tavaksi. Palaute työntekijöiltä on ollut positiivinen, ja osassa
yrityksiä ePerehdytys on tarkoitus viedä läpi toimistotyöntekijöitä ja päällikkötasoa myö-
ten.

4.3.2 Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskeskus (TTK) järjestää työturvallisuuskorttikoulutuksia ja myöntää tentin
jälkeen henkilöille työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta myöntämispäi-
västä (Työturvallisuuskeskus b). Vaikka kaikissa rakennusalan yrityksissä työturvalli-
suuskortti vaaditaan suoritetuksi, ei kortti poista työnantajan perehdytysvelvollisuutta.

Kun ePerehdytyksestä saatu sertifikaatti pitää sisällään suoraan rakennustyömaan työtur-
vallisuusasioita, työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista
ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla, eikä niinkään ota kantaa alakohtaiseen turvallisuu-
teen. Vaikka molemmat koulutukset sisältävät työturvallisuutta, ei ePerehdytys korvaa
myöskään työturvallisuuskorttia.

4.4 Työturvallisuuden mittaaminen

Valtioneuvoston asetuksen (205/2009) 16 § määrää, että rakennustyömaan on suoritettava
viikoittain turvallisuusseurantaa ja kunnossapitotarkastukset työmaalla. Asetusta nouda-
tetaan käytännössä kiertämällä työmaa ja havainnoimalla työmaan tasoa TR-mittarilla®,
joka korvaa viikoittaiset kunnossapitotarkastukset (Työsuojeluhallinto).

TR-mittauksessa tarkastaja jakaa työmaan ruutuihin, joista jokaisesta arvioidaan seitse-
mää eri osa-aluetta oikein- tai väärinmerkinnällä. Yhdestä ruudusta kuitenkin merkitään
korkeintaan vain yksi merkintä osa-aluetta kohden. Väärinmerkinnästä kirjataan lisäksi
lyhyt selitys huomautuksiin selventämään korjattavaa virhettä. Jakamalla oikein olevat
merkinnät kaikilla työmaalta havainnoiduilta merkinnöillä, saadaan työmaan TR-taso.
Työterveyslaitoksen täytettävä TR-mittari® -lomake on liitteenä 2 ja ohjeet lomakkeen
täyttöön liitteenä 3.

Vertaamalla aikaisemmin mitattuja TR-tasoja uusimpaan mittaukseen, voidaan päätellä,
miten työturvallisuuden puolesta tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet työmaahan. Työ-
suojeluhallinto on todennut hyvän TR-tason ja vähäisten työtapaturmien olevan yhtey-
dessä keskenään. (Työsuojeluhallinto)

Työmaakierrosten aikana aukeaa myös mahdollisuus keskustella työntekijöiden kanssa.
Haastateltavat kertoivat jalkautumisen työntekijöiden keskuuteen olevan erityisen tärke-
ässä roolissa työturvallisuuskulttuurin parantamisessa. Keskustelemalla työturvallisuu-
desta kasvotusten yksittäisten työntekijöiden kanssa saadaan parempia tuloksia sen sijaan,
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että ohjeita ja määräyksiä vain ilmestyy jostain. On tärkeää, että työmaalla ymmärretään
minkä takia asioita tehdään niin kuin niitä tehdään. Vaikka osa työntekijöistä niin miel-
tääkin, ei määräyksien ja lakien tarkoitus ole haitata työn tekemistä, vaan tarkoituksena
on ennaltaehkäistä tapaturmia.

Aikaisemmin TR-mittaus tehtiin perinteiseen tapaan paperille, nykyisin yritykset ovat
siirtyneet tekemään mittausta digitaalisesti. Haastateltujen mukaan digitalisoinnin myötä
TR-mittauksen taso on parantunut, sillä saaduista tiedoista nähdään, kuinka nopeasti
poikkeamatilanteet on korjattu, mikä on keskimääräinen aukioloaika poikkeamalle sekä
poikkeamien keskimääräiset ratkaisuajat. Poikkeamat voidaan myös korjata aikaisempaa
nopeammin, koska mittauksen päättyessä ohjelma lähettää automaattisesti tiedot poik-
keamista ja niiden sijainneista urakoitsijoiden nokkamiehille. Dataa analysoimalla voi-
daan ennakoida kategorioittain missä eri rakentamisen vaiheissa tulee poikkeamia, ovatko
ne toistuvia, onko niillä yhteistä tekijää ja voidaanko niitä ennaltaehkäistä.

4.5 Työntekijöiden tekemät turvallisuushavainnot

Yritys, jolla on hyvä turvallisuuskulttuuri, hyödyntää esille tulleita turvallisuushavain-
toja. Ensiksi pitää lähteä liikkeelle määrällä, ennen kuin päästään laatuun. Siksi on tär-
keää, että työntekijät osallistuvat aktiivisesti turvallisuushavaintojen tekemiseen. Ruuhi-
lehto (2002) kertoo, että tehokas yritys on turvallinen, tuottava ja hyvinvointia edistävä.
Työmaan turvallisuuskulttuurin edistämisen kannalta on tärkeää, että huomatuista turval-
lisuusepäkohdista kerrotaan eteenpäin ja työntekijät ilmoittavat läheltä piti -tilanteista.
(Ruuhilehto 2002)

Hakonen et al. (2005) toteaa palkitsemisen motivoivan ja ohjaavan toimintaa, vaikka sitä
ei yleensä myönnetä. Suuri osa työntekijöistä odottaa hyvistä työsuorituksista jonkin nä-
köistä tunnustusta ja useimmat haluavat siksi onnistua työssään. Kun kyselytutkimuk-
sessa kerättiin tietoa, miten hyvästä työstä tulisi palkita, työntekijät toivoivat pääasiassa
tunnustusta esimieheltä sekä rahallista palkkiota. Välittäminen, kiinnostus ja arvostus teh-
tyä työtä kohtaan nostettiin korkeammalle kuin rahallinen palkkio, joka tarkoittaa, että
esimiehet ja yritysjohto ovat avainasemassa työntekijöiden aktivoinnissa. (Hakonen et al.
2005, s. 53–57)

Haastateltavat kertoivat, että työntekijöitä pyritään kannustamaan aktiivisesti tekemään
turvallisuushavaintoja työmailla. Työntekijöitä aktivoidaan joillakin työmailla arpomalla
viikoittain pizzoja turvallisuushavaintojen tekemisestä, jotta kynnys turvallisuushavain-
tojen tekemiseen pienenisi. On tärkeää saada yksilötasolla työntekijät raportoimaan ha-
vaitsemiaan turvallisuuspoikkeamia. Esille tulleet turvallisuushavainnot aktivoivat muita
työntekijöitä seuraamaan työmaan tapahtumia jolloin työmaan turvallisuustaso paranee.
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Epäonnistumisen pelko kuuluu olennaisena osana ihmisluonteeseen. Useammin pelataan
varman päälle, eikä mitään uutta edes yritetä tehdä, kun seuraukset koetaan liian vaka-
viksi. (Hakonen et al. 2005, s. 57). Vaikka mahdollisuus tehdä havaintoja on tehty hel-
poksi, valitettava tosiasia on, että työntekijät tekevät havaintoja edelleenkin vain harvoin.
Osa työntekijöistä voi verrata turvallisuushavaintojen tekemistä ilmiantoon ja työ-
maasovun säilyttämiseksi asia voidaan jättää ilmoittamatta.

Haastateltavat kertoivat, että kynnystä tehdä havaintoja on helpotettu myös luomalla säh-
köisiä palautejärjestelmiä. Työmailta esimerkiksi löytyy skannattavia QR-koodeja, joiden
kautta ilmoitetut havainnot käsitellään anonyymisti. Toinen esille noussut järjestelmä on
teehavainto.fi, jonka kautta jopa ohikulkijat voivat ilmoittaa helposti havaitsemistaan
poikkeamista. teehavainto.fi:n kautta voi myös tehdä havaintoja anonyymisti, mutta pääs-
täkseen palveluun, tarvitsee matkapuhelimessa olla paikannuspalvelu päällä.

Yksi haastateltavista mainitsi, että hyväksi käytännöksi on todettu viikoittainen palaveri
työmaalla, jossa kaikki konsernin sisällä tapahtuneet tapaturmat ja työmaalla tehdyt tur-
vallisuushavainnot esitellään kaikille. Kaikkien omien työntekijöiden on oltava paikalla,
sekä jokaiselta aliurakoitsijalta yksi edustaja. Työntekijät ovat kokeneet tämän tärkeäksi
foorumiksi, jossa on myös mahdollisuus tulla kuulluksi.

Vaikka työntekijät tekevät turvallisuushavaintoja harvoin, niitä tehdään entistä useam-
min. Työmaakulttuuri muuttuu koko ajan parempaan suuntaan ja työntekijöiden asen-
teissa huomaa muutoksen, ettei kenenkään tarvitse häpeillä tai salata mitään seuraamuk-
sien pelossa. Tärkeää on saada tietoa tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista sekä rapor-
toida, tutkia ja analysoida niitä. Työsuojeluorganisaatio tutkii ilmoituksen ja yhdessä
työntekijöiden kanssa pyritään oppimaan, miksi näin on tapahtunut ja miten voidaan vält-
tyä tulevaisuudessa samalta tilanteelta. Haastateltavat kertoivat, että esimerkiksi tapatur-
matutkinnasta on pyritty tekemään mahdollisimman miellyttävä tilaisuus, jotta tapatur-
man uhrille tai hänen esimiehelleen ei tule tuntemusta, että syyllistetään asiasta.

4.6 Haasteet turvallisuudessa

Nykyisessä rakennusalan liiketoimintamallissa käytetään paljon aliurakoitsijoita, jotka
jakautuvat päätoteuttajan suoriin aliurakoitsijoihin ja ketjutettuihin aliurakoitsijoihin. Pu-
hutaan suuresta määrästä työntekijöitä, joihin ei ole suoraa työnjohdollista oikeutta. Yksi
haastateltavista mainitsi, että työmailla huomaa usein piittaamattomuutta työturvalli-
suutta kohtaan joidenkin aliurakoitsijoiden työntekijöissä ja kutsuttaessa aliurakoitsijan
johtoa keskustelemaan asiasta, yleensä huomaa vian istuvan pöydän toisella puolella. Jos
yrityksen työnjohto ei toimi turvallista työskentelyä vaativalla tavalla, on suuri haaste
saada yrityksen työntekijät kiinnostumaan turvallisista työmenetelmistä. Viitekehys tur-
valliseen työskentelyyn pitää tulla johdolta, joten työnjohdon omalla esimerkillä ja asen-
teella on suuri vaikutus siihen, miten työntekijät suhtautuvat turvallisuuteen. Kun aiheesta
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on aidosti kiinnostunut, on suuri mahdollisuus, että kiinnostus tarttuu myös muihin (Kan-
tojärvi 2012, s. 21).

Amabile (2005) toteaa työntekijöiden haluavan johdon kohdistavan heihin jonkun asteista
valvontaa. Työntekijät haluavat vastuuta, mutta myös mahdollisuuden kysyä johdon mie-
lipidettä asioissa, joissa he voivat olla avuksi. (Amabile 2005, s. 31) Muutos turvallisuutta
koskeviin asenteisiin ja käyttäytymiseen lähtee liikkeelle johdon omasta esimerkistä.
Säännölliset käynnit työmailla osoittavat työntekijöille omaa sitoutumista ja halua edistää
turvallisuutta. Kaikkien työntekijöiden olisi tärkeää ymmärtää turvallisuuskäyttäytymi-
sen ja turvallisuusasioiden sisäistämisen olevan osa omaa urakehitystä ja tulevaisuutta.
(Kerko 2001, s. 27)

Rakennusalalla on huomattavan paljon valtioneuvoston asetuksia ja säädöksiä, joilla sää-
dellään eri työvaiheiden turvallisuutta. Urakkasopimukseen on liitetty turvallisuusliite ja
turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Urakoitsijoiden oletetaan tuntevan ja tiedostavan
kaikki asetukset. Todellisuudessa töitä pilkotaan valtavasti ja suuremmat urakoitsijat
palkkaavat pienempiä urakoitsijoita. Mitä pienempi aliurakoitsijayritys, sitä epätodennä-
köisempää on, että kaikkia asetuksia noudatetaan tai niistä edes tiedetään. Kerko (2001)
toteaa tilanteen olevan vaikea, sillä vaikka jokaisen työnantajan on huolehdittava työtur-
vallisuuslain noudattamisesta, jää vastuu suunnittelusta ja valvonnasta pääurakoitsijalle.
(Kerko 2001, s. 61)

Aliurakoitsijoiden tietämystä seurataan esimerkiksi käyttämällä TTK:n hallinnoimaa ul-
kopuolisten palveluntarjoajien turvallisuusarviointia (UPA), jonka avulla saadaan tietty
kuva millä tasolla urakoitsija on työturvallisuustietämyksessä. Onko urakoitsijalla työ-
suojeluohjelmaa, -valtuutettua, -päällikköä, seurataanko tapaturmia, onko tutkimuksia
niistä, ovatko varusteet kunnossa jne.

Vuonna 2016 toteutetun työvoimakyselyn mukaan talonrakennustyömaiden kokonais-
vahvuudesta 17 % on ulkomaalaisia (Rakennusteollisuus RT ry e). Useimmiten yhteisöl-
lisyys jää puuttumaan työryhmän kesken, kun ei ole yhteistä kieltä tai kulttuuria. Työ-
ryhmä, joka on pitkään toiminut yhdessä, ikään kuin täydentää toisiaan, kun taas eri yri-
tyksistä tiettyä työtehtävää kasaan rakennetulla työryhmällä ei ole juurikaan mitään yh-
teistä. Ulkomaalaiset työntekijät eivät välttämättä pysty verkostoitumaan samalla tavalla
muiden kanssa, jolloin yhteishenki jää heikoksi.

Yksi haastateltavista mainitsi, että kulttuurillinen ero työtavoissa ja lainsäädännössä ai-
heuttaa myös sekaannusta ja epätietoisuutta työntekijöiden keskuudessa. Vaikka ulko-
mailta Suomeen komennukselle tullut alansa ammattilainen tekisi työnsä omasta mieles-
tään turvallisesti, todellisuus voi olla päinvastainen. Kyse ei ole kuitenkaan tahallisista
laiminlyönneistä, vaan tietämättömyydestä, johon pyritään perehdytyksen yhteydessä
vaikuttamaan.
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4.7 Tapaturmaton tulevaisuus

Vuonna 2010 Rakennusteollisuus RT ry lanseerasi omille jäsenyrityksilleen ohjelman
työtapaturmien vähentämiseksi työmailla. Nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa on
tarkoitus saavuttaa vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kaikkien
rakennusalalla työskentelevien sitoutuvan ohjelmaan yrityksen johdosta jokaisen aliura-
koitsijaketjun yksittäisiin työntekijöihin asti. (Rakennusteollisuus RT ry f)

Haastateltavien mielestä nolla tapaturmaa tulevaisuuden tavoitteena on mahdollinen saa-
vuttaa, mutta alkuperäisen tavoitteen eteen ei ole tehty tarpeeksi toimenpiteitä. Nolla ta-
paturmaa tarkoittaa käytännössä sitä, että tapaturmataajuus on alle kolmessa. Pieniä tapa-
turmia sattuu väistämättä, mutta vakavammat tapaturmat saadaan kitkettyä pois. Nykyi-
sellä liiketoimintamallilla, jolla rakennusala toimii, tavoite on vaikea saavuttaa. Pitkät
aliurakoitsijaketjut sekä työntekijöiden suuri vaihtuvuus tekevät tavoitteeseen pääsyn
haastavaksi.

TVK:n viimeisimmän julkaisun mukaan vuonna 2016 tapaturmataajuus rakentamisen
päätoimialalla oli 59,8, joka tarkoittaa määrällisesti 13 302 tapaturmaa. Verrattuna edel-
liseen vuoteen tapaturmien määrä kasvoi 3,3 %.  (Tapaturmavakuutuskeskus a) Tämän
hetkisten tilastojen perusteella voidaan päätellä, ettei alkuperäiseen tavoitteeseen päästä.
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5. TULOSTEN TARKASTELU

Kerko (2001) toteaa, että ihmisluonteelle on tavallista pyrkiä menemään siitä mistä aita
on matalin. Turvallisuuden edistämiseksi on olennaista, että oikeista menettelyistä palki-
taan ja laiminlyönneistä annetaan sanktioita. Laiminlyönneistä tulee jakaa sanktioita, sillä
laiminlyöntien rankaisematta jättämisellä on turvallisuuskulttuurin kannalta tuhoisat seu-
raukset. (Kerko 2001, s. 29) Sekä palkitseminen että sanktiot toimivat kannustimena työn-
tekijöille parempaan ja turvalliseen työsuoritukseen.

Sekä haastateltavien että kirjallisten lähteiden mukaan työntekijöiden kytkeminen turval-
lisuusprosessiin on tärkeää. Kun työntekijät ovat olleet itse vaikuttamassa suunnitelmiin,
on muutoksiin sopeutuminen helpompaa ja muutoksiin sitoudutaan paremmin.

Työntekijöitä on kuunneltu esimerkiksi työturvallisuutta käsittelevien turvallisuusaami-
aisten ja viikoittaisten palaverien muodossa, joissa on mahdollista päästä vaikuttamaan.
Tilaisuuksissa avautuu myös mahdollisuus saada työntekijät ymmärtämään, minkä takia
turvallisuus on tärkeää, sillä mahdollinen työtapaturma ei vaikuta pelkästään työntekoon,
vaan myös vapaa-aikaan. Tosin pelkkä muodollinen läsnäolo tilaisuuksissa ei riitä, vaan
työntekijöiden näkökulmat tulee myös huomioida ja antaa aidosti mahdollisuus vaikuttaa
lopputulokseen (Kantojärvi 2012, s. 35–37; Morgan et al. 2005, s. 1–10; Stauffer 2005,
s. 68–74).

Työturvallisuuslain (738/2002) 10 § määrää työnantajan selvittämään ja arvioimaan työn
vaarat. Vaarojenarviointien tekoa fasilitoimalla on pidetty hyväksi todettuna tapana saada
urakoitsijat miettimään aidosti oman työn turvallisuutta. Vaikka menetelmän avulla ei
varsinaisesti saataisi esille uusia vaaroja, saadaan urakoitsija miettimään mitä vaaroja
omassa työssä voi esiintyä. Olennaista onnistuneen vaarojenarvioinnin teossa on urakoit-
sijan velvoite kertoa työntekijöilleen vaarojenarvioinnissa esiin tulleet vaarat ja millä ta-
voin niihin tulee varautua (Glette 2016, p. 24). Tällä tavoin saadaan aktivoitua sekä ura-
koitsijoita että heidän työntekijöitään.

Työntekijöiden tietoisuutta turvallisista työmenetelmistä ja suojavälineiden oikeaoppi-
sesta käytöstä on pyritty lisäämään järjestämällä aika ajoin kampanjoita aiheesta. Kam-
panjat toimivat samanaikaisesti sekä muistutuksena asian tärkeydestä että koulutustilai-
suutena oikeanlaisten välineiden valinnasta.

Työntekijöitä on pyritty kannustamaan turvallisuushavaintojen tekoon palkitsemalla ha-
vaintojen teosta ja helpottamalla havaintojen tekemistä. Jotta työmaan turvallisuuskult-
tuuria voidaan edistää, työntekijöiden tulee ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista ja lä-
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heltä-piti -tilanteista (Ruuhilehto 2002). Havaintojen tekeminen on mahdollistettu mobii-
listi esimerkiksi QR-koodeja skannaamalla tai teehavainto.fi -palvelun avulla, jotta kyn-
nys havaintojen tekemiseksi olisi mahdollisimman pieni.

Yleisenä käytäntönä on työntekijöiden palkitseminen, kun tapaturmattomia päivä on ollut
riittävän monta. Työntekijöille tarjotaan esimerkiksi kakkukahvit tai pizzat yleensä jokai-
sen 100 yhtäjaksoisen tapaturmattoman päivän välein. Osalla työmaista on käytössä eril-
linen bonusjärjestelmä, jos koko työmaan aikana ei ole tapahtunut yhtään tapaturmaa.

Työntekijän perehdyttämistä pidetään hyvänä keinona tuoda työturvallisuutta esille. Pe-
rehdytystilaisuudessa perehdyttäjän oma asennoituminen vaikuttaa suuresti, miten pereh-
dytettävä sisäistää käsitellyt asiat. Vuorovaikutus perehdyttäjän ja perehdytettävän vä-
lillä, käyttäen esimerkiksi välikysymyksiä, aktivoi perehdytettävän miettimään turvalli-
suutta laajemmassa mittakaavassa. (Työturvallisuuskeskus a)

Perehdytystä helpottamaan on luotu digitalisoitumisen myötä ePerehdytys-palvelu, joka
mahdollistaa työntekijän suorittamaan osan perehdytyksestä itsenäisesti. ePerehdytys toi-
mii samalla oppimistilaisuutena, sillä varsinaista koetta ei pääse tekemään ennen kuin
aineisto on luettu ja kaikki aineiston videot on katsottu. Suoritus on voimassa vuoden,
jonka jälkeen ePerehdytyksen voi suorittaa uudestaan.

Rakennusalan yritykset vaativat työntekijöiltään suoritetuksi työturvallisuuskorttia. Työ-
turvallisuuskorttikoulutus on työturvallisuuskeskuksen kehittelemä koulutus, jonka
avulla pyritään parantamaan työturvallisuutta työmailla. Työturvallisuuskorttikoulutus
suoritetaan viiden vuoden välein.

Vaikka valvontaa ei ensisijaisesti mielletä työntekijöiden aktivoinniksi, ei valvonnan
merkitystä voi jättää huomiotta. Rakennusalalla viikoittainen turvallisuusseuranta teh-
dään TR-mittausten muodossa, joiden aikana avautuu mahdollisuus jalkautua työmaalle
ja puuttua epäkohtiin. Ensimmäisenä TR-mittari®:ssa kirjataan havaintoja työskente-
lystä, jossa katsotaan työntekijöiden suojainten käyttöä ja riskinottoa (Liite 3). Laimin-
lyönteihin voidaan puuttua heti, tarvittaessa jakaa sanktioita ja työntekijöiden kanssa pää-
see keskustelemaan kasvotusten turvallisuudesta. TR-mittausten siirryttyä digitaaliseksi
tavallaan pakottaa urakoitsijat puuttumaan havaittuihin poikkeamiin heti, jolloin paine
työn suorittamiseksi turvallisesti tulee esille myös urakoitsijalle. Havaitut poikkeamat
poistuvat järjestelmästä vasta, kun poikkeamalle kohdistettu urakoitsija on merkannut
poikkeaman korjatuksi.
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6. YHTEENVETO

Tutkimuksen aineistosta voidaan päätellä, että käytettyjä aktivointitapoja työntekijöiden
työturvallisuudesta huolehtimiseen on suppeasti. Ensimmäisenä asiana sanasta aktivoi-
minen tulee mieleen jokin toimenpide, jolla on välittömät seuraukset. Vaikka perinteinen
”keppiä tai porkkanaa” -menetelmä on edelleen käytössä, pyritään työntekijöitä aktivoi-
maan myös muilla keinoin.

Perinteisen onnistuneesta ja turvallisesti suoritetusta työstä palkitsemisen lisäksi työnte-
kijät otetaan osaksi turvallisuuden kehittämistä. Työnantajat järjestävät turvallisuusaa-
miaisia sekä viikoittaisia palavereja yhdessä työntekijöiden kanssa, joiden aikana työnte-
kijöillä on mahdollisuus esittää omia mielipiteitään, tulla kuulluksi ja näin myös vaikuttaa
työturvallisuuskulttuurin parantamiseen. Tilaisuuksissa aukeaa mahdollisuus myös selit-
tää työntekijöille miksi jokin asia tehdään, sen sijaan että oletetaan asian hoituvan omalla
painollaan.

Jokainen työmaalla työskentelevä henkilö on perehdytetty ennen varsinaisen työn aloi-
tusta. Perehdytystilanteessa perehdyttäjällä on iso rooli, miten työntekijä sisäistää työ-
maan turvallisuuskriteerit. Mutta samojen asioiden toistaminen saa sosiaalisemmankin
henkilön puutumaan perehdyttämiseen, koska parhaimmillaan sama työntekijä voi olla
perehdytettävänä useasti ja samalle työmaalle. Puutumiseen ratkaisuna on kehitetty ver-
kossa suoritettava ePerehdytys, joka mahdollistaa perusasioiden jättämisen pois perehdy-
tystilanteesta ja perehdytettävälle voidaan keskittyä kertomaan työmaan erityispiirteistä
ja vaaranpaikoista. ePerehdytyksen itsenäinen suorittaminen on suunniteltu opettamaan
turvallisuuden perusasiat ja materiaali kerrataan vuoden välein.

Työntekijöiden tietoisuutta suojavarusteista ja turvallisen työn edellytyksistä pyritään
edistämään kampanjoilla, joiden avulla vääränlaista suojautumista tai turvattomia työme-
netelmiä saadaan vähennettyä. Turvallisen työskentelyn edellytyksenä on vääränlaisiin
menetelmiin puuttuminen ja turvallisuuspoikkeamista ilmoittaminen. Työntekijöitä kan-
nustetaan turvallisuushavaintojen tekemiseen joillakin työmailla arpomalla viikoittain
esimerkiksi pizzoja havaintojen tekijöiden kesken. Turvallisuushavaintojen tekemiseksi
on luotu digitalisoitumisen myötä sovelluksia, joiden avulla havainnon teko onnistuu no-
peasti ja vaivattomasti.

Urakoitsijat kytketään turvallisuuteen mukaan fasilitoimalla työvaihekohtaista vaarojen
arviointia ja urakoitsija velvoitetaan kertomaan arvioinnista saadut tulokset työntekijöille.
Allekirjoittamalla arviointilomakkeen, työntekijät on saatu sitoutumaan sovittuihin toi-
menpiteisiin vaarojen ehkäisemiseksi.
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Sanktioiden mahdollisuus saa ihmiset pysymään valppaina. Jos ei ole pelkoa seurauksista,
on sovituista toimenpiteistä tapana lipsua, sillä ihmisluonteelle ominaista on kulkea aidan
matalimman kohdan kautta. Sovittujen toimenpiteiden vastaisesta toiminnasta tulee antaa
varoituksia tai sakkoja. Turvallisen työn edellytyksiä ei vaadita vain yhteisen hyvän takia,
vaan tarkoituksena on aidosti saada ihmiset terveinä kotiin työpäivän jälkeen.

Rakennusalalla työmaiden turvallisuusseurantaa suoritetaan viikoittaisilla TR-mittauk-
silla, jonka avulla epäkohdat nostetaan esille. Digitalisoitumisen myötä epäkohtiin pääs-
tään puuttumaan reaaliajassa ja urakoitsijoiden vastuuhenkilöt saavat mittauksen päätyt-
tyä ilmoituksen omaa työsuoritetta koskevista poikkeamista. Mittaukset toimivat samalla
passiivisena keinona tuoda esille työturvallisuutta työmailla. Digitalisoitumisen myötä,
mittaukset luovat urakoitsijoille painetta hoitaa poikkeamat kuntoon ja työntekijät panos-
tavat turvalliseen työskentelyyn enemmän.

Työntekijöitä aktivoidaan aika ajoin pakollisilla koulutuksilla, kuten rakennusalalla vaa-
ditun työturvallisuuskortin suorittamisella viiden vuoden välein. Kun turvallisuudesta pu-
hutaan, suojavälineiden puutteellisuudesta huomautetaan tai vaarallisesti suorittaviin töi-
hin puututaan säännöllisesti, paatuneempikin vastaanväittäjä alkaa tiedostamattaan toi-
mia turvallisesti.

Tämä tutkimus käsittelee työntekijöiden aktivointia ja työturvallisuudesta huolehtimista
vain päätoteuttajan ja pääurakoitsijan näkökulmasta. Tutkimuksessa esiintyneet aktivoin-
titavat ovatkin vain pintaraapaisu aiheesta. Perusteelliselle tutkimukselle vaadittaisiin
huomattavasti enemmän aikaa, jolloin tämä työ paisuisi laajuudeltaan liian suureksi kan-
didaatintyön tarkoitusta ajatellen.

Aihe on kuitenkin tärkeä, sillä tapaturmien vähentämiseksi tarvitaan toimenpiteitä. On
hyvä huomata, että joitakin tapoja on jo olemassa. Tämä työ vaatiikin jatkotutkimusta,
jossa otetaan huomioon pääurakoitsijan tai päätoteuttajan lisäksi muut työturvallisuuteen
liittyvät tahot. Ehdotuksena jatkotutkimukseksi olisi haastatella kattavasti vakituisia työn-
tekijöitä, kausityöntekijöitä, vuokratyöntekijöitä, ulkomailta komennuksella olevia työn-
tekijöitä, pienikokoisia aliurakoitsijayrityksiä, suurikokoisia aliurakoitsijayrityksiä ja
työterveyshuoltoa. Tutkimuksella olisi hyvä selvittää millä tavoilla työntekijät itse usko-
vat turvallisuuden parantuvan, mitkä toimenpiteet koetaan turhiksi, miten pienemmissä
ja keskisuurissa yrityksissä turvallisuudesta kehotetaan huolehtimaan ja millä tavoin työ-
terveyshuolto haluaa vaikuttaa turvallisuuteen. Tuloksista voisi saada kehitettyä raken-
nusalalle yhteisen ja toimivan ratkaisun, jonka avulla tapaturmattomaan tulevaisuuteen
pääseminen toteutuisi.
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