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Itella jämäköittää
turvallisuusjohtamista
3T Monitorilla
Biliassa halutaan puuttua
mutta oikein
Haahtela: rakennuksillakin
voi tehdä työtä turvallisesti
Eksote on ahkera
riskien kartoittaja
Inhimillinen tekijä
otetaan nyt haltuun
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Pääkirjoitus

Kliseissä
piilee viisaus
Lienet kuullut sanonnat ”turvallisuus on hyvää bisnestä” ja ”työhyvinvoinnilla
tulosta”. Ehkä olet jo kyllästynytkin niihin. Itse jaksan edelleen uskoa kumpaankin hokemaan, koska todisteita näkee jatkuvasti sekä asiakkaillamme että
meillä 3T:ssä. Vuonna 2013 saavutimme historiamme parhaan liikevaihdon ja
tuloksen, vaikka uutisten perusteella erityistä nousuhuumaa taloudessa ei vielä
ole. Samalla itsekin käyttämämme 3T Kulttuurimittarin indeksit nousivat edelleen aikaisemmista vuosista. Henkilöstömme on selvästi tyytyväinen työhönsä
(4,4/5) ja työyhteisöömme (4,7/5), ilmapiiri on kannustava ja uusia ideoita
tukeva (4,9/5). Myös työn imua koetaan, ja arvostamme toinen toisiamme.
Parannettavaa toki aina on; käynnistimme tulosten pohjalta jo sisäisen valmennuksen tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisemiseksi.
Toinen esimerkki asiakkailtamme: Roadmap -hankkeessa seitsemän pk-yritystä
sitoutui pitkäjänteiseen työturvallisuuden kehittämiseen heille laaditun toimintaohjelman pohjalta. Tulokset puhuvat puolestaan: nykytila-analyysin pohjalta
suunnitellut toimenpiteet saatiin toteutettua noin 80-prosenttisesti, vaaratilanneilmoittelun aktiivisuus lähes tuplaantui, tapaturmataajuus laski 57 prosenttia
ja säästöt parantuneesta turvallisuudesta lähentelevät 400 000 euroa vuodessa.
Melko hyvää bisnestä!
Toivottavasti löydät uusimmasta lehdestämme ideoita ja ratkaisuja oman työpaikkasi hyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittämiseen. Näissä asioissa saa
menestyä!
Marko Vuorinen
Toimitusjohtaja
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3T Kulttuurimittari -tutkimus
3T Ratkaisut Oy:ssä 1/2014
Tulokset osa-alueittain
(asteikko 1-5)

Vakavat
työpaikkatapaturmat
lisääntyneet
koko 2000-luvun

Jotain tarttis tehdä
vasti karkaamassa käsistä. Korvauslainsäädännön muutos vuonna 2005
käynnisti alle 4 päivän työkyvyttömyyteen johtavien tapausten
määrän rajun kasvun. Sen voi tulkita
positiivisesti aiemmin piilossa olleiden
tapaturmien ilmaantumisena tilastoihin. Hyvä niin; kansainvälisessä vertailussa ennestäänkin kattavan tilastomme
luotettavuus yhä paranee.

Eurostat -tilastojen mukaan Suomi on
Euroopan ja samalla maailman työturvallisimpia maita. Työpaikkakuolemia
oli vuosina 2009–2011 keskimäärin
1,6 sataatuhatta työntekijää kohti, vain
puolet Euroopan maiden keskiarvosta.
Kärkeen sijoittuvat Suomen ohella
muut Pohjoismaat, Englanti, Saksa ja
Hollanti, etenkin kun katsotaan toimialavakioituja lukuja. Häntäpäähän
sijoittuvat monet Itä- ja Etelä-Euroopan maat, yllättäen myös Itävalta, jossa
riski on kolminkertainen Suomeen
nähden.
Jatkuvan parantamisen tarve pätee
myös työturvallisuuteen. Maan hallitus
tähtääkin työtapaturmien taajuuden
vähentämiseen neljänneksellä vuoteen
2020 mennessä. Tavoite on valitetta-

Huolestuttavampi trendi on ollut yli
kolmen kuukauden työkyvyttömyyteen
johtaneiden tapaturmien määrän kasvu,
joka on jatkunut koko viime vuosikymmenen ajan. Näin vakavia seurauksia
aiheuttaa nyt vuosittain 2 500 työpaikkatapaturmaa. Kansantalouden kestävyysvaje kasvaa niiden vuoksi puolella
miljoonalla työpäivällä, inhimillisistä
kärsimyksistä puhumattakaan. Vuonna
2020 näitä vakavia tapauksia sattuu jo
3 000, jos sama kehitys jatkuu.
Ratkaisun avaimet ovat
johtoryhmillä

Tarttis siis tehdä jotain, jotta Suomen
kilpailukyky säilyy. Espanjan Bilbaossa
sijaitseva Euroopan työturvallisuusvirasto on teettänyt Euroopan maat
kattavan tutkimuksen yritysten
turvallisuusjohtamisen käytännöistä.
Maakohtaisten kyselytulosten vertaaminen kunkin maan tapaturmariskiin
antaa mielenkiintoisia tuloksia eri johtamiskäytäntöjen tehosta. Esimerkiksi
työpaikan riskienarvioinnin yleisyys
ei korreloi lainkaan maan tapaturmariskin kanssa; yleisimmin sitä tehdään
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monissa Itä- ja Etelä-Euroopan korkean
riskin maissa, havaintojeni mukaan
usein pelkästään lain kirjaimen toteuttamiseksi ja sakkojen välttämiseksi.
Selkeimmin alhaiseen tapaturmariskiin liittyi työturvallisuusasioiden säännöllinen käsittely työpaikan johdon
kokouksissa. Suomessa näin tapahtuu
40 prosentissa työpaikoista. Parantamisen varaa on, Ruotsissa, Englannissa ja
Hollannissa vastaava luku on 60 prosenttia tai enemmän.
Avainkysymys näyttäisikin olevan se,
miten työturvallisuus saadaan jokaisen työpaikan johtoryhmän kokousten
vakiolistalle. Johtajat tarvitsevat myös
johtamisen välineitä, kuten mittareita.
Niitä meillä onkin tarjolla runsaasti,
esimerkiksi Elmerit, TR-mittarit, Valmerit, Halmerit ja 3T Kulttuurimittari. Työpaikan nykytila on helppo
kartoittaa, eikä yhtään vaikeampaa ole
kehityksen jatkuva seuranta. Työturvallisuuden johtaminen on nyt helpompaa
kuin koskaan, kun vain toimeen tartutaan.
Heikki Laitinen
TkT, dosentti
3T Ratkaisut Oy:n
hallituksen puheenjohtaja

TEEMANA TYÖN RISKINARVIOINTI

Eksote arvioi
työturvariskit
HSEQ Monitorilla
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) tehtävänä on
tuottaa terveyttä, hyvinvointia ja
toimintakykyä edistäviä terveys-,
perhe- ja sosiaali- sekä vanhustenpalveluja.

Tarjoamme työn riskien arviointiin:
• HSEQ Monitor Riski -verkkopalvelu,
alk. 159 €/kk
• ”Työn riskien arviointi tutuksi” ja muita
aihealueen opetusmultimedioita
• 3T Kouluttajalisenssillä, lähes 90
erilaista multimediaa 78 €/kk
• 3T Online Yrityslisenssillä alk. 300 €
multimedia/vuosi
• 3T eOpistossa, alk. 2 €/hlö
• Vaarojen arvioinnin työpajojen
suunnittelu ja johtaminen asiakkaalla
• Vaarojen arviointiin osallistuvien
henkilöiden valmentaminen

Eksote on kuntayhtymä, johon
kuuluu yhdeksän kuntaa: Lappeenranta, Lemi, Luumäki,
Imatra, Parikkala, Rautjärvi,
Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Toimipisteitä on noin
sata. Palveluihin kuuluvat avoterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja
päihdepalvelut, laboratorio- ja
kuvantamispalvelut, lääkehuolto,
kuntoutuskeskus, sairaalapalvelut, perhepalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut ja vammaispalvelut
sekä väestön palvelutarpeeseen
ja ikärakenteeseen joustavasti
mukautuvat vanhustenpalvelut.
Eksoten palveluksessa on noin
4 000 henkilöä.
Turvallisuus- ja
työsuojelupäällikkö
Atte Mälkiä, lähditte reilu
vuosi sitten etsimään sovellusta

Eksoten turvallisuus- ja työsuojelupäällikkö
Atte Mälkiä

työturvallisuustyöhönne.
Mitä tarpeita varten?

Ennen kaikkea meillä oli tarkoitus
löytää sähköinen ja riittävän yksinkertainen työkalu työturvallisuusriskien
arviointiin. Erityisesti käyttäjien osalta
koettiin tärkeäksi, että työkalu on
helposti omaksuttavissa.
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Miksi päädyitte juuri
HSEQ Monitor
-verkkopalveluun?

Vertailtuamme eri vaihtoehtoja HSEQ
Monitor vaikutti vastaavan parhaiten
meidän tarpeitamme. Lisäksi 3T Ratkaisuilta on hankittavissa esimerkiksi

erilaisia koulutusmateriaaleja omien
koulutuksien tueksi. Tarpeen tullen
tukea turvallisuuden saralta löytyy
siis myös laajemmin kuin pelkästään
riskien arvioinnin osalta.
Kuinka käyttöönotto sujui
ja miten järjestelmä on
otettu vastaan?

Uusien järjestelmien käyttöönotto
tämän kokoisessa organisaatiossa on
aina haasteellista, sillä kaikki käyttäjät
eivät välttämättä pääse osallistumaan
esimerkiksi käyttöönoton yhteydessä
järjestettäviin koulutuksiin. Siksi
työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö ovat vieneet tietoa myös suoraan
työyksiköihin. Aikaa siis kului jonkin
verran, ennen kuin järjestelmä oli
saatu täysin jalkautettua, mutta tämä
oli odotettavissa. Järjestelmä on otettu
pääsääntöisesti positiivisesti vastaan,
sillä kyseessä on kaiken kaikkiaan
yksinkertaisempi tapa tehdä riskien
arviointeja kuin aiemmin.

Minkälaisia käyttökokemuksia
olette ehtineet saada
järjestelmästä?

Työyksiköiden riskien arvioinnit on
nyt kertaalleen tehty tällä järjestelmällä,
ja kokemukset ovat varsin positiiviset.
Varsinkin korjaavien toimenpiteiden
tekemiseen on tullut enemmän ryhtiä,
sillä nyt ne pystytään määrittämään ja
kirjaamaan tarkemmin kuin aiemmin.
Tämä helpottaa myös korjaavien toimenpiteiden toteutumisen seurantaa.

Lisätietoja:
Turvallisuus- ja työsuojelupäällikkö Atte
Mälkiä, puh. 044 791 4648
atte.malkia@eksote.fi
Johtava asiantuntija Antti Simola,
puh. 050 340 6123
antti.simola@3tratkaisut.fi
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3T Monitori / HSEQ Monitor
asiakasesimerkkejä:
• Norilsk Nickel Harjavalta Oy
• Freeport Cobalt Oy (ent. OMG Kokkola
Chemicals Oy)
• Rajavartiolaitos
• Ruokakesko Oy
• Kesko Oyj
• KemFine Oy
• Työsuojeluhallinto
• Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy
(Isover, Gyproc)
• SRV Yhtiöt Oyj
• STX Europe (ent. Aker Yards Oy)
• Tampereen kaupunki
• Valmet Oyj (Metso)
• Finnair Oyj
• Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiiri HUS
• Tikkurila Oyj
• VR-Yhtymä Oy
• Saarioinen Oy
• Stena Recycling Oy
• Sisäasiainministeriö
• Paletti Oy
• Mölnlycke Health Care Oy
• KONE Industrial Oy
• Työstöhankinta Reponen Oy
• Paroc Oy
• Itella Oyj
• Etelä-Karjalan sos.- ja terv.huollon
kuntayhtymä
• Finn-Power Oy
• Onninen Oy
• Laurea-ammattikorkeakoulu
• Empower Oy

TEEMANA TURVALLISUUSTIEDON HALLINTA

Itella panostaa työturvallisuuteen

Itella-Tatu suurena
Itella-konserni on 27 500 työntekijää
työllistävä yritys, joka huolehtii kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11
maassa. Liikevaihto vuonna 2012 oli
1 947 miljoonaa euroa. Itella palvelee
yritysasiakkaita Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä.
Itellalla on vahvat juuret ja vakaa
tausta, yhtiön kaikki osakkeet omistaa
Suomen valtio. Liikevaihdosta 96 prosenttia tulee yrityksiltä ja yhteisöiltä
ja tärkeimmät asiakastoimialat ovat
kauppa, palvelut ja media. Kansainvälisen liikevaihdon osuus on noin kolmannes.
Itella-konsernissa on neljä liiketoimintaryhmää:
• Itella Viestinvälitys tarjoaa kirje-,
paketti- ja muut postipalvelut Suomessa. Yrityksille se kehittää uusia
monikanavaisia ratkaisuja.

• Itella Logistiikka Pohjoismaat tarjoaa
palvelulogistiikan ratkaisuja auto-,
meri- ja lentorahtiin, varastointiin ja
muuhun sopimuslogistiikkaan.
• Itella Logistiikka Venäjä tarjoaa
logistiikan palvelut Venäjällä.
• OpusCapita kehittää taloushallinnon prosesseja palveluna.
Työturvallisuus strategian
painopistealueeksi

Työturvallisuus on nostettu Itellassa
yhdeksi strategian painopistealueeksi
vuonna 2014 alkavalla strategiakaudella. Vuoden 2013 aikana Itellassa
tehtiin laaja työturvallisuusjohtamisen
auditointi sekä muutamien hyviä
tuloksia työturvallisuudessa saavuttaneiden yritysten benchmark-kierros,
minkä jälkeen Itellaan asetettiin
työturvallisuuden kehittämishanke.
Yhtenä osana hankkeessa on työtur6

vallisuusraportoinnin ja seurannan
kehittäminen. Raportointia ja seurantaa varten tarvittiin työtapaturmien
syöttö- ja kirjaamisjärjestelmä, johon
valikoitui toimittajaksi 3T Ratkaisujen
3T Monitori.
Itellalla on Suomessa postikeskuksia,
terminaaleja, varastoja, jakelutoimipaikkoja ja postimyymälöitä useita
satoja. Toiminnan laajuus ja alueellinen jakauma tekevät työturvallisuuden
johtamisen ja toiminnan raportoinnin
sekä seurannan haasteelliseksi. Vuonna
2013 valmistunut Itella-Tatu (3T
Monitori) tehtiin nopealla aikataululla
toisen ICT-järjestelmän kehittämishankkeen yhteydessä. Tästä johtuen
Itella-Tatu jäi toiminnoiltaan vielä
hieman vajavaiseksi hyvän tason seurantaa ja raportointia varten. Itellan
johtamisjärjestelmään on yhtenä osana
tuotu vuonna 2014 työturvallisuusmit-

Kirjoittaja:
Jyri-Jukka Laitinen
Työsuojelupäällikkö
Itella Oyj

jestelmään otetaan myös turvallisuuskävelyt, turvallisuushavainnot, turvavartit
ja turvallisuuskeskustelut.

apuna
tarit, jotka ovat myös osa organisaation tulospalkkioperusteita. Tätä varten
lähdettiin välittömästi kehittämään
laajempaa versiota Itella-Tatusta ja laajennukselle asetettiin projektiorganisaatio joulukuussa 2013.
Tavoitteena on, että uusi järjestelmä
on käytössä kesällä 2014. Tämä vaatii
hyvää yhteistyötä projektiorganisaation
ja 3T Ratkaisujen kanssa. Uuden järjestelmän etuina ovat raportoinnin ja
seurantojen hyödynnettävyys, mutta
uuteen järjestelmään haluttiin muitakin
3T Monitorin mahdollistamia toimintoja. Järjestelmään tullaan jatkossa viemään kaikki Itellan työturvallisuuden
ohjaamiseen ja johtamiseen liittyvät
toimenpiteet, aina työturvallisuuden
toimintasuunnitelmasta lakisääteisiin
riskien arviointeihin. Lisäksi työturvallisuuden ennakoivia ja positiivisia
mittareita haluttiin mukaan. Siksi jär-

Jo aikaisempi versio sai esimiehiltä
kiitosta ohjaavuudesta ja helppokäyttöisyydestä, mutta niin esimiehet, työsuojeluorganisaatio kuin myös ylin
johto toivoivat lisää työtapaturmailmoitusten seuranta- ja raportointiominaisuuksia. Itellan organisaatio,
varsinkin Itella Viestinvälityksessä,
on jakautunut ympäri Suomea. Siksi
mahdollisimman yhtenäinen työtapaturmien sekä muiden turvallisuustoimenpiteiden kirjaaminen on erittäin
tärkeää. 3T Monitori mahdollistaa työturvallisuusjohtamisen kokonaisuuden
hallinnan näinkin monen esimiehen
työkaluna mainiosti. Toki vasta käyttöönoton jälkeen saamme palautetta
uuden Itella-Tatun toimivuudesta. Jos
järjestelmä todetaan toimivaksi ja hyödylliseksi, on Itellassa mietitty myös
työhyvinvoinnin liittämistä osaksi
Itella-Tatu -järjestelmää. Itellassa on
ollut käytössä usean vuoden ajan varhaisen puuttumisen malli, jonka liittäminen järjestelmään mahdollistaa
myös työhyvinvoinnin toimenpiteiden
seurannan ja raportoinnin huomattavasti paremmin ja tehokkaammin kuin
nykyiset Excel-taulukot. Järjestelmää

edelleen kehitettäessä esimiehien ei tarvitse enää kirjata samoja asioita eri järjestelmiin ja taulukoihin. Esimiehiltä
on jo tässä vaiheessa tullut positiivista
palautetta järjestelmän kehittämiseen.
Haasteena on järjestelmän valmistumisen jälkeen kouluttaa Itellan laaja
esimieskunta samantasoisiksi järjestelmäosaajiksi Itella-Tatun osalta. Työtehtävien moninaisuus konsernissa asettaa
myös haasteita sekä järjestelmälle että
siitä saataville raporteille. Itellassa
onkin projektiorganisaatiossa mukana
sekä työturvallisuuden, raportoinnin,
ICT:n ja HR:n osaajia sekä testausvaiheessa loppukäyttäjäorganisaatiosta
esimiehiä ja työsuojeluorganisaatiota.
Itella-Tatun kehittäminen jatkuu
tämänkin jälkeen, mutta ensimmäisiä
tuloksia odotamme jo innokkaana viimeistään syksyllä 2014, kun kaikki Itellan noin 1 500 esimiestä on koulutettu
järjestelmään. Tavoitteena on, että järjestelmä tukee omalta osaltaan Itellan
työturvallisuuden kehittämistä ja tavoitetta puolittaa työtapaturmien määrä
strategiakaudella.

Lisätietoa ja esittelyt 3T Monitorista:
Kari Helenius, liiketoimintajohtaja,
puh. 040 900 9991,
kari.helenius@3tratkaisut.fi

3T Monitori -tietojärjestelmä ja HSEQ Monitor -verkkopalvelu tarjoavat
oppivalle organisaatiolle mm. nämä työkalut:
• lakisääteinen työn vaarojen arviointi
• läheltä piti -tilanteista, vaaranpaikoista ja tapaturmista oppiminen
• tapaturmien sähköinen ilmoittaminen vakuutusyhtiölle
• standardoitujen havainnointimetodien datan käsittely (Elmeri+ jne.)
• turvatuokioiden, Safety Walk -turvallisuuskierrosten ja turvallisuuskeskustelujen
dokumentointi
• turvallisuuden ja työterveyden asiakirjojen hallinta
• koneiden ja laitteiden tarkastukset
• lupien ja pätevyyksien hallinnointi
• sisäisten ja ulkoisten auditointien käsittely
• muutosten hallinta
• parannusehdotusten ja aloitteiden käsittely
• korjaavien toimenpiteiden vastuuttaminen ja seuranta
• Uutuus: VATU – varhaisen tuen prosessin hallinta!
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TEEMANA TYÖHYVINVOINTI

Hyvinvointiasioiden
käsittely vaatii
esimiehiltä osaamista
Volvo vaatii veroisensa myyjän ja
huoltajan. Siksikin Bilia panostaa
henkilöstönsä hyvinvointiin.

Useimmilla työpaikoilla alkaa olla
varhaisen tuen mallit määritelty. Joillakin työpaikoilla on jo tietoteknisiäkin
järjestelmiä viritetty käsittelemään
tapauksia, joista voi muutoin koitua
sairauslomia, työkyvyttömyyksiä ja jopa
varhaisia eläköitymisiä. On tullut aika
ottaa mallit ja järjestelmät käyttöön!
Käyttöönotto vaatii koko organisaatiolta osaamista, tahtoa ja kypsyyttä
vaikeidenkin asioiden tunnistamiseen
ja käsittelyyn. Lähijohtajilta se edellyttää johtamiseen uudenlaista näkökulmaa, jota ei välttämättä ole perinteisissä
esimiesvalmennuksissa osattu ottaa riittävästi huomioon.
Esimiesten on kyettävä luomaan työyhteisöönsä niin avoin ja välittävä kulttuuri, että hankaliakin asioita voidaan
tuoda pelkäämättä esille ennen kuin ne
muodostuvat ongelmiksi. Lisäksi esimiesten on itse kyettävä tunnistamaan
työyhteisön jäsenissä merkkejä, jotka
edellyttävät kahdenkeskistä keskustelua.
Esimiesten tehtävä työhyvinvoinnin
johtajina on havaita poikkeamat normaalista työnteosta ja käsitellä niitä
keskustelu- ja muilla menettelyillä niin,
etteivät ne johda vakaviin terveydellisiin eivätkä työyhteisöongelmiin. Pitkittyessään ongelmat mutkistuvat ja
paisuvat ja voivat koitua myös kalliiksi
yritykselle.

Yksin ei tarvitse asioita hoitaa. Esimiehet voivat tukeutua useissa tapauksissa
lähellä oleviin asiantuntijoihin, kuten
työterveyshuoltoon, työsuojeluun ja
henkilöstöhallintoon. Joskus tarvitaan
ulkopuolistakin tukea.
Signaaleja, jotka edellyttävät puheeksiottoa, ovat esimerkiksi pitkät sairauspoissaolot, paljon lyhyitä poissaoloja,
usein sattuvat tapaturmat, riskinotto,
epäasiallinen käytös tai kiusaaminen,
työtä haittaava ja terveyttä vaarantava
päihteiden käyttö, fyysinen kuormittuminen ja uupumus.

3T:stä valmentajana toimi johtava
asiantuntija Marita Hyttinen.
Suunnitteluvaiheessa käytiin yhdessä
läpi Bilian varhaisen tuen malli ja siihen liittyvät ohjeet, joihin valmennus
pitkälti pohjattiin. Osallistujille tehtiin
kysely heidän kokemistaan kriittisistä
tilanteista esimiestyössä ja erityisesti
työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden
johtamisessa. Samalla kyseltiin heidän osaamisen vahvistamistarpeistaan.
Kyselyn tulokset otettiin huomioon
valmennuksen aiheita valittaessa.

Biliassa valmentauduttiin
puheeksiottoon

Esimiehille laadittiin 3T eOpistoa
apuna käyttäen verkkokurssi, johon
sisältyi myös lopputentti. Näin suuri
osa teoriaosuudesta pystyttiin hoitamaan ennakkoon ja valmennuksessa
voitiin syventyä yrityksen asioihin ja
harjoittelemaan itse puheeksiottokeskusteluja. Keskustelut käytiin kuviteltujen tapausten avulla.

Biliassa toteutettiin syksyllä onnistunut ja tehokas puheeksiottovalmennus monimuotoisesti. Valmennukseen
osallistui noin 20 esimiestä kahdessa
ryhmässä. Valmennusta olivat suunnittelemassa ja toteuttamassa Biliasta
talouspäällikkö Jarmo Luoma, HRkoordinaattori Mirva Pirkkalainen,
työsuojelupäällikkö Jarmo Vainio ja
työterveyshoitaja Tuija Jantunen.

Bilia Oy Ab toimii Volvo-henkilöautojen jälleenmyyjänä. Automyynnin
lisäksi Bilia huoltaa ja korjaa Volvo-,
Renault- ja Dacia -henkilöautoja ja
Renault -tavara-autoja sekä tuottaa
autoihin liittyviä korkealuokkaisia
palveluita. Biliassa halutaan panostaa
hyvään asiakaspalveluun. Ilman hyvinvoivaa henkilöstöä asiakaspalvelukaan
ei sujuisi.

3T:llä aiheeseen on tarjolla valmennuksia, koulutuksia ja sähköisiä multimedioita. Asiantuntijoihin kuuluu
laillistettu terveydenhuollon ammattilainen sekä työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin osaajia.
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”Vaikka aihe oli vakava, valmennuksessa oli myös hauskaa”, totesi Bilian
toimitusjohtaja Karri Koskinen.
”Valmennuksia jatketaan tämän vuoden puolella ja kohdejoukkoa laajennetaan. Aihe on tärkeä ja toteutustapa
hyvä meidän tyyppiselle tehokkuutta ja
joustavuutta kaipaavalle työyhteisölle”,
toteaa hankkeesta Biliassa vastannut
Mirva Pirkkalainen.

Kaivokselan Bilian uusitun korjaamon omamekaanikko Ossi Kousa
työnsä äärellä. Omamekaanikko
tietää autostasi kaiken oleellisen
ja pystyy tarjoamaan henkilökohtaista palvelua. Mekaanikolle
työskentelytapa tuo työhön monipuolisuutta ja mielekkyyttä.

3T Ratkaisujen työhyvinvointiin liittyviä palveluja
Huolellinen diagnoosi- ja
suunnitteluvaihe hankkeiden
alussa

3T Ratkaisut auttaa työpaikkoja työhyvinvoinnin kehittämisessä monipuolisesti. Suunnittelemme koulutukset,
valmennukset ja työhyvinvointiohjelmat yhdessä asiakkaittemme kanssa.
Diagnoosivaiheessa tukeudumme kyselyihin, arviointeihin, haastatteluihin ja
havainnointeihin. Kyselynä käytämme
3T Kulttuurimittaria. Sen avulla asiakas saa kuvan niin työhyvinvoinnin ja
työkyvyn tilasta organisaatiossaan kuin
työturvallisuudesta ja riskeistä. Mittaus voidaan toteuttaa kertaluonteisesti
omana projektinaan, mutta parhaimmillaan se mittaroi valmennusten ja
muiden käyttöön otettujen menettelyjen vaikuttavuutta ja tehoa.
Monimuotovalmennukset ovat
tehokkaita

3T:n työhyvinvointivalmennuksissa
pystytään käyttämään monipuolisia
menettelyjä. Perinteisten koulutus- ja
ryhmätyömetodien lisäksi voidaan
suorittaa ennakkotehtävinä 3T Opetusmultimedioita tentteineen.
Kaiken kaikkiaan 3T Opetusmultimedioita on jo lähes 90. Työhyvinvointiin
ja elintapoihin liittyen nimikkeitä ovat
mm.
• Työturvallisuuden ja työterveyden
johtaminen
• Työturvallisuuden juridiset vastuut
• Työhyvinvoinnin perusteet

3T Kulttuurimittarin tulosten pohjalta
on luontevaa toteuttaa työhyvinvoinnin ja turvallisuuden ammattilaisen
kanssa pitkäkestoinenkin työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma. Kulttuurimittarin avulla nähdään myös
yksiköittäin, mikä on työhyvinvoinnin
tila ja voidaan tsempata esimiestä tiimeineen tekemään työtä työkyvyn ja
laadukkaan työn eteen.
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• VATU – Varhaisen tuen toimintamalli
• Työkyvytön vai osatyökykyinen
• Masennuksen jälkeen töihin
• Eri-ikäisten johtaminen
• Puheeksi ottaminen
• Turvallisuustuokio
(”Työhyvinvointituokio”)
• Turvallisuuskeskustelut
• Toimistotyön ergonomia
• Niskan ja hartiaseudun vaivat
• Aggressiivisen asiakkaan
kohtaaminen
• Väkivallan ennaltaehkäisy ja
jälkihoito työpaikalla
• Yksintyöskentely
• Alkoholi, työ ja terveys
• Eroon tupakasta
• Liikunta ja työvireys
• Ravinto ja työvireys
• Uni ja työvireys
• Tunnista stressi ja työuupumus
• Epäasiallinen kohtelu työpaikalla
3T eOpiston avulla pystytään ohjatusti
seuraamaan koulutusta ja todentamaan
suoritukset mm. koulutuksen verovähennyskäytäntöä varten.
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B

Elintavat

Henkinen
kuormittuminen

Fyysinen
kuormittuminen

Työhyvinvointi-interventio voi olla
tunnin mittainen johdatus aiheeseen
e-kurssina, muutaman päivän mittainen valmennus tai jopa usean vuoden
pituinen työhyvinvointiohjelma.
Valmennukset toteutetaan
räätälöidysti

Laillistettu psykologi Marita Hyttinen
vastaa työhyvinvointiin liittyvästä
palvelutoiminnasta 3T:ssä. Valmennukset voidaan viedä tarvittaessa myös
yksilötasolle.
Kaikkiin edellä mainittuihin multimedioihin liittyen on tarjolla koko koulutus- tai valmennuspaketti. Palveluita
toteutetaan niin johdolle ja esimiehille
kuin koko henkilöstölle. Hankkeet räätälöidään asiakaskohtaisesti ja erityisasiantuntijoina käytetään tarvittaessa
luotettavia kumppaneita.

Lisätietoja tarjonnastamme:
www.3tonline.fi/asiantuntijapalvelut.
Yhteydenotot: Johtava asiantuntija
Marita Hyttinen, FT. puh. 050 401 0653,
marita.hyttinen@3tratkaisut.fi

TEEMANA ESIMIESTEN TURVALLISUUSOSAAMINEN

3T Työturvallisuuskoulutus

Haahtelan
projektinjohdolle
Haahtela-rakennuttaminen
Oy on rakennushankkeiden
projektinjohtoon erikoistunut
konsulttitoimisto, joka kuuluu
Haahtela-yhtiöihin. Työturvallisuus on aina ollut tärkeällä sijalla
Haahtela-rakennuttaminen Oy:n
toiminnassa.
Yrityksen kasvaessa yhtenäisten toimintatapojen merkitys myös työturvallisuudessa on entisestään korostunut.
Tähän tarpeeseen Haahtela-rakennuttaminen Oy tilasi koko projektinjohdolle
(noin 60 henkilöä) työturvallisuus- ja
-terveysosaamisen vahvistamiseen tähtäävän kaksivaiheisen 3T Työturvallisuuskoulutuksen. Koulutus toteutettiin
syys-lokakuun 2013 aikana. Koulutusohjelma koostui kahdesta lähipäivästä
ja niiden väliin sijoittuvasta noin neljän viikon mittaisesta etäjaksosta, jonka
aikana osallistujat opiskelivat itsenäisesti 3T Opetusmultimedioiden avulla.

Työsuojelupäällikkö Jari Pelkonen,
mistä heräsi ajatuksenne kouluttaa
koko projektinjohdollenne
työturvallisuutta?

Työturvallisuus on hankkeissamme yksi
tärkeimpiä asioita. Tehtävänkuvamme
vaihtelee turvallisuuskoordinaattoreista
hankkeiden päätoteuttajaksi, joten
turvallisuustehtävien hallinta on
oleellinen osa työtämme. Aikaisemmin
henkilöstöämme on koulutettu erikseen ajankohtaan sopivilla kursseilla.
Henkilöstön kasvaessa tuli kuitenkin
tarvetta päivittää kokeneempien
henkilöiden työturvallisuustietoja sekä
antaa nuoremmille tukeva tietopaketti
työturvallisuudesta. Siksi päädyimme
järjestämään keskitetysti koulutuksen
koko henkilöstöllemme omissa koulutustiloissamme.
Millä perusteella valitsitte kouluttajaksi
3T Ratkaisut Oy:n?

Emme ole aikaisemmin itse järjestäneet
koulutuksia, joten piti etsiä sopivaa
kouluttajaa ja hakea tietoa. 3T Ratkaisut Oy:ltä olen saanut aikaisemmin
sähköpostia palveluista ja päädyin tietysti tutustumaan myös 3T Ratkaisut
Oy:n kotisivuihin. Kattavat palvelut ja
mielenkiintoisen tuntuiset asiasisällöt

3T Ratkaisut auttaa esimiehiä vastuullisessa työturvallisuustyössään:
• Monimuotokoulutukset
• esim. 2 lähipäivää, joiden välissä noin neljän viikon etäjakso, kalenterikesto 2-3 kk
• etäjaksolla 3T Opetusmultimedioiden itseopiskelua ja ohjattuja harjoituksia
• lähipäivät vuorovaikutteisia oppimistapahtumia
• koulutus tuodaan työpaikalle ja voidaan toteuttaa useassa ryhmässä
• Visuaaliset, tiiviit ja edulliset verkkokurssit omaan opiskeluun:
www.3tonline.fi/asiantuntijapalvelut/koulutus
• 3T Kouluttajalisenssi esim. työsuojelutuokioiden pitämiseen:
www.3tonline.fi/kouluttajalisenssi
• HSEQ Monitor: lakisääteiset riskinarvioinnit, tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinta,
korjaavien toimenpiteiden hallinta ja paljon muuta: www.3tonline.fi/hseqmonitor
• 3T Lakiseuranta, ajantasainen ja helppokäyttöinen palvelu verkossa:
www.3tonline.fi/lakiseuranta
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Työsuojelupäällikkö Jari Pelkonen,
Haahtela-rakennuttaminen Oy

kiinnostivat, samoin multimediat.
Tapasimme Antti Simolan kanssa
aiheen merkeissä ja tämän palaverin
jälkeen olin vakuuttunut kouluttajan
valinnasta. Antin vahva osaaminen
ja sitoutuminen työturvallisuuteen
antoivat turvallisen tunteen koulutuksen laadusta ja sopivuudesta meidän
tarpeisiimme.
Millaista palautetta osallistujat
antoivat koulutustavasta (lähipäivät
+ itseopiskelujaksot multimedioiden
avulla)?

Koulutukseen osallistuivat meiltä
projektipäälliköt, projekti-insinöörit,
vastaavat työnjohtajat ja koko muu
työmaahenkilöstö. Palaute on ollut
hyvin positiivista kautta linjan. Jokaiselle löytyi mielenkiintoista uutta, ja
palautui mieleen jo opittuja asioita.
Kokonaisvaltainen turvallisuusajattelu
oli monelle lähipäivien parasta antia.
Ryhmätöitä pidettiin erittäin hyvinä

ja onnistuneina, kuten myös Antin
tapaa aktivoida kurssilaisia: se ei ollut
perinteinen ”minä puhun ja muut
kuuntelevat” -menetelmä.
Multimediat saivat myös paljon positiivista palautetta. Kyselyosuudet multimediajaksojen lopussa koettiin hyväksi.
Opiskelu ei myöskään ollut sidottu
aikaan tai paikkaan, vaan onnistui silloin, kun itsellä oli sopiva hetki.
Onko koulutuksen vaikutus jo näkynyt
toiminnassanne?

Se on näkynyt välittömästi. Kurssi
tietysti itsessään aiheutti keskustelua ja
mielipiteiden vaihtoa. Lisäksi muutama

työmaa kokeili multimedioiden käyttöä
myös tietoiskuna urakoitsijalle ennen
jonkin määrätyn työvaiheen aloittamista. Tämä koettiin hyväksi menettelyksi, ja olemmekin jo hankkineet 3T
Ratkaisuilta 3T Online Yrityslisenssin
multimedioiden käyttöä varten.
Meillä on tarkoitus jatkaa samantapaista omaa koulutusta vuosittain joillakin tarkemmin rajatuilla osa-alueilla.
Emme ole unohtaneet myöskään kurssilla tehtyjen ryhmätöiden antia, vaan
poimimme niistä aiheita jatkuvalle
kehitykselle ja toimintatapojen yhtenäistämiselle.
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Lisätietoja:
Työsuojelupäällikkö Jari Pelkonen,
puh. 040 840 6876
jari.pelkonen@haahtela.fi
Johtava asiantuntija Antti Simola,
puh. 050 340 6123
antti.simola@3tratkaisut.fi

Suomalainen malli
inhimillisen
turvallisuustekijän
hallintaan
Ihminen ratkaisee

Millään työpaikalla kaikkia riskejä ei
pystytä poistamaan pelkästään teknisillä ratkaisuilla eikä riskienhallinnan
parhaimmillakaan menettelyillä.
Turvallisuuden ratkaisee useimmiten
inhimillinen tekijä. Turvallisuudeltaan
ammattimaisesti toimivan, turvallisuutta arvostavan työntekijän ansiosta
säästytään monelta onnettomuudelta ja
työtapaturmalta. Toisaalta jos inhimilliseen tekijään ei panosteta, lenkki voi
pettää monestakin syystä.
Inhimillinen turvallisuustekijä
haltuun -hanke tuottaa uusia
ratkaisuja työpaikkojen käyttöön

3T:ssä on käynnistynyt inhimilliseen
turvallisuustekijään liittyvä hanke:
"Inhimillinen tekijä haltuun!". Koulutus- ja tiedotushanketta rahoittaa
Työsuojelurahasto (Hankenumero
113285.) ITu-hanke valmistuu syyskuun 2014 loppuun mennessä.
Hankkeessa suunnitellaan inhimillisen
tekijän haltuunottoon valmennus- ja
kehittämiskonsepti. Samalla laaditaan
aiheeseen liittyviä multimedioita ja
työkirjoja, joiden avulla työpaikoilla
voidaan käsitellä aihetta tehokkaasti ja
modernisti.
Työturvallisuuden kanssa kilpailee
moni tekijä. Niitä on hyvä oppia tunnistamaan ja hallitsemaan. Usein turvallisuuden edelle kiilaa esimerkiksi
kiire. Myös ihmisessä itsessään on
tekijöitä, joista on pidettävä huolta,
jotta turvallisuus taataan. Näitä ovat
esim. osaaminen, riskitietoisuus, tarkkaavaisuus, hyvinvointi, vaarojen

tunnistamisaktiivisuus ja valmius välittää muista.
Omien arvojen pohdiskelukin on
monesti paikallaan. Vanhat tavat voivat
istua lujassa vanhojen arvojen päällä.

ITu-multimedioissamme seikkailee uusi komea ”turvaHemmo”. Mutta hänkään
ei ole erehtymätön, vaikka
kuinka yrittää. Hemmo on
inhimillinen.

Toinen multimedia keskittyy kertaamaan perusasioita inhimillisestä turvallisuustekijästä. Multimediaan sisältyy
yksilö- ja ryhmätehtäviä, joita työpaikalla voidaan multimedian katsomisen
lisäksi käyttää.
Harjoitus tekee mestarin

Työpaikan ”Marilyn” ei voi käyttää työmatkaa
pyöräillessään kypärää, koska kiharat litistyvät. Kauneus kilpailee turvallisuuden kanssa.

Työtapaturmatarinoista koostuva
multimediasarja saanut 1. osan

Hankkeesta on valmistunut jo ensimmäinen multimedia. Siinä tapaturman
uhri kertoo hänelle sattuneesta vakavasta työtapaturmasta, jossa hengen
lähtökään ei ollut kaukana. Uhri
putosi ritilätasolta. Mitä siitä seurasi?
Tarinan avulla voidaan tavoittaa ihminen usein paremmin kuin perinteisillä
tiedonjako- ja opetuskeinoilla. Tarina
koskettaa syvemmältä.

Multimedia ”Inhimillinen tekijä – tapaturman
uhrit kertovat. Putoaminen”.
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Työkirjoissa on lisää tehtäviä ryyditettyinä tietoiskuilla. Työkirjat
suunnataan paitsi työntekijöille, myös
toimihenkilöille. Esimiehille ja johdolle valmistuu omat oppaansa.
Hanke täydentää hyvin 3T:llä jo olemassa olevaa valmiutta toteuttaa käytösperusteisia turvallisuusohjelmia
(People/Behaviour Based Safety
Programs, BBS/PBS), joihin on tarjolla
paitsi valmennuksia ja koulutuksia,
myös multimedioita.
3T:n ITu-palveluita

Jo tätä nykyä voidaan toteuttaa
monimuotovalmennuksina esimerkiksi
turvallisuushavainnointimenettelyjen
kehittämishankkeita ja turvallisuussekä riskinottoon puuttumisen
keskustelukoulutuksia. Myös suositut
tietoiskumaiset, pieniä pohdintatehtäviä sisältävät turvallisuustietoisuuden
havahduttamiskoulutukset jatkuvat.
Työpaikoilla voidaan toteuttaa myös
kansainväliseen ABC-ajatteluun
(Antecedent/Activator, Behaviour,
Consequence) perustuvia turvallisten

Ahlstrom -case

työtapojen kehittämisvalmennuksia.
Niissä aidot tiimit tunnistavat vaarallisia käytöstapoja, pohtivat mikä pitää
niitä yllä ja mistä ne kehittyvät. Sen jälkeen yksi tottumus kerrallaan sovitaan
yhdessä vaarallisen toimintatavan tilalle
parempi tapa ja seurataan sen toteutumista.

"Inhimillisen tekijän hallinta on ehkä haastavin,
mutta samalla tärkein asia turvallisuusjohtamisessa. On hyvä oppia keskustelemaan turvallisuudesta, tuoda turvallisuus arkeen, nähdä hyvät
asiat, antaa niistä tunnustusta. Ja on hyvä myös
oppia ottamaan puheeksi turvallisuuden kannalta
huolestuttavat piirteet, joita henkilö itse ei välttämättä huomaa työn touhussa. Se on ihmisestä
välittämistä, ihmisen arvostamista parhaimmillaan.
Kannustetaan toisiamme turvallisuudessa!"

Suomalainen konsepti

Ulkomailta tuodut menettelyt eivät
aina suoraan istu omaan kulttuuriimme. Hankkeessa sovitamme
käytösperusteisen turvallisuuden
suomalaiseen muotoon. Suomessa on
vankka riskienhallinnan perusta sekä
työ- ja turvallisuuspsykologinen tietämys, jonka pohjalle on helppo rakentaa
uutta konseptia.

Turvallisuusjohtaja Pieter Jan Bots, Ahlstrom-konserni

Keskeisimpiä haasteita on oppia siirtämään zoomia työoloista ja -tiloista
yksittäisiin ihmisiin ja kulttuurin
kirjoittamattomiin pelisääntöihin.
Toisaalta haasteena on oppia näkemään
paitsi negatiivista – riskejä – myös

positiivista: turvallisuutta, sitoutumista,
huolellisia työskentelytapoja ja innostunutta aktiivista asennetta työpaikoilla.
Yhteydenotot:
Johtava asiantuntija Marita Hyttinen,
marita.hyttinen@3tratkaisut.fi

TEEMANA TYÖNTEKIJÖIDEN TURVALLISUUSTIETOISUUS

Resilienssiä
henkilöstölle!
Hyvän työturvallisuus- ja työterveyskulttuurin keskeinen elementti on
työntekijöiden osaamisen johtaminen.
Ihmisen pitää osata tehdä työnsä turvallisesti ja itseään haitallisesti kuormittamatta. Tapaturmat sattuvat
kuitenkin usein yllättävissä ja suunnittelemattomissa tilanteissa. Heikki
Laitisen väitöstyön mukaan koneiden
asetus-, puhdistus- ja häiriönpoisto on
noin kymmenen kertaa vaarallisempaa
työtä kuin tehdastyö keskimäärin; siinä
sattuu 20 % tapaturmista vaikka osuus
työajasta on vain 2 %. Erilaisia poikkeavia tilanteita ja muuttuvia olosuhteita
kannattaa yrittää ennakoida, mutta
aina se ei ole mahdollista. Esimieskään
ei voi jatkuvasti valvoa selän takana
ja antaa toimintaohjeita. Siksi työntekijöiden pitäisi osata toimia ”resilientisti”, eli joustavasti ja älykkäästi
tilanteen mukaan. Tämä edellyttää vahvaa ymmärrystä syy-seuraussuhteista ja
toisaalta jatkuvaa tietoisuutta ja valp-

pautta. Nyt on aika ulottaa koulutus
ja viestintä koko henkilöstölle, ei vain
asiantuntijoille ja esimiehille!
Paljon tarttis tehdä, mutta mistä
aika ja rahat?

Valitettavasti ihan vähällä ei päästä,
jos tuloksia halutaan (= oppimista +
muutosta). Työntekijöitä ei varsinaisesti
ole palkattu taloon opiskelemaan eikä
esimiehiä kouluttamaan heitä. Ja kuka
ehtii laatia innostavat koulutusmateriaalit, kun rahat eivät oikein riitä
lähettämään koko väkeä maksullisille
kursseille? Modernit 3T:n koulutusratkaisut auttavat tässä. Euroopan laajinta
opetusmultimedioidemme valikoimaa
on käytetty esimerkiksi näihin tarpeisiin:
• Uusien työntekijöiden perehdytys
• Esimiesten valmennus
• Johdon turvallisuuskoulutukset
• Turvallisuus- ja työhyvinvointituokiot
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• Menetelmä- ja järjestelmäkoulutukset
• Turvallisuuskampanjat
• Osasto- ja kuukausipalaverit
• Työsuojelupäivät
• Teemakoulutukset
• Pätevyyskoulutukset
• Korttikoulutukset, lupakoulutukset
• Alihankkijoiden ja yhteistyökumppanien perehdytys
Tarjoamme 3 erilaista tapaa ottaa visuaalisesti tehokkaita 3T Opetusmultimedioita käyttöönne:
3T Kouluttajalisenssi

• kouluttajalle luentojen tueksi ja
omaan oppimiseen
• 78 euron kuukausimaksulla koko
3T Multimediakirjasto, jo lähes
90 nimikettä
3T eOpisto

• kohdenna verkkokursseja eri
henkilöstöryhmille: esimiehet,

työsuojeluorganisaatio, HR, eri
ammattiryhmät, liiketoiminta-alueet
• 3T Multimediakirjaston sisältöjen
lisäksi helpot työkalut verkkokoulutusten hallinnointiin
• kätevä keino seurata suorituksia ja
raportoida niistä – esimerkiksi koulutusvähennyksen hakemista varten
• hinta alkaen 125 e/kk/yritys (pyydä
tarjous!) sisältäen aina myös 3T
Kouluttajalisenssin
3T Online Yrityslisenssi

(soveltuu myös julkiselle sektorille)
• teidän tarpeisiinne räätälöity eoppimisratkaisu: ulkoasu, multimediavalikoima, suoriteseuranta
Esimerkkejä 3T Online
e-oppiasiakkaistamme:
• ABB
• Aktiivi-instituutti
• Arctech Helsinki Shipyard
• Barona
• Bauhaus
• Borealis
• Danisco Sweeteners
• Dynea
• Elisa
• Etera
• Fennia Riskienhallinta
• Fortum Power and Heat
• HAMK
• Haahtela-rakennuttaminen
• HSL
• Ilmavoimat
• Kemira
• Keravan kaupunki
• Keuda
• Keslog
• Kone Industrial
• Kouvolan kaupunki
• Kylpylähotelli Levitunturi
• LVI-Dahl
• Metallityöväen liitto
• Mölnlycke Health Care
• Onninen
• Pardia
• Pohjola Vakuutus
• Pyhäsalmi Mine
• Raha-automaattiyhdistys RAY
• Saarioinen
• Salon seudun koulutuskuntayhtymä
• Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
• Sinebrychoff
• Skanska
• SOL Palvelut
• Stadin ammattiopisto
• Stara (Helsingin kaupunki)
• Stora Enso
• Sulzer Pumps Finland
• Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK
• Teknos
• Tampereen aikuiskoulutuskeskus
• Tampereen seudun ammattiopisto
• Turun kaupunki
• Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto
• Työterveyslaitos
• Työturvallisuuskeskus
• Vaasan
• VR-Yhtymä
• Wärtsilä

• intranetin tai erilaisten e-oppimis alustojen kautta, ylläpidolla tai ilman
• alkaen 300 e/multimedia/vuosi
Asiakkaan erityistarpeet
huomioon

Jokaisella organisaatiolla on omanlaisensa haasteet työturvallisuuden ja
-hyvinvoinnin rakentamisessa. Siksi
3T Multimediakirjastoon on laadittu
nimikkeitä eri toimialoille ja eri tehtävissä toimivien tarpeisiin. Aihealueina
ovat mukana turvallisuusjohtaminen
ja -kulttuuri, TT-lainsäädäntö, työhyvinvointi, tapaturmavaarat, psykososiaaliset tekijät, tuki- ja liikuntaelinten
kuormitus, henkilönsuojaimet, työhygienia sekä ensiapu ja pelastusvalmius.
Valmissisältöjen lisäksi teemme jatkuvasti asiakaskohtaista räätälöintiä.
Asiakas pääsee 3T Ratkaisujen kanssa
projektissa harvinaisen helpolla; ollaan
jo pitkällä, kun ensin on valittu ”pakettiin” parhaiten istuvat 3T Opetusmultimediat. Sen jälkeen katsotaan yhdessä,
mitä niissä pitää muuttaa ja pitääkö
jotain lisätä. 3T:n projektipäällikkö on
työturvallisuus- tai työhyvinvointialan
ammattilainen, joten kommunikointi
on helppoa. Lopuksi muokkaamme
ulkoasun värejä ja logoja myöden,
jotta ratkaisu todella tuntuu asiakkaan
omalta. Projekti on nopea ja kustannukset selvästi perinteistä eLearning
-hanketta alhaisemmat.

Lääkärikeskus Aava tarjoaa asiakkailleen 3T:n
tuottamia multimedioita ennakoivaan hyvinvointityöhön ja elintapojen edistämiseen.

E-oppimisen hyödyt

Turvallisuusasioissa on välillä
paikallaan, että kaikille tai tietylle
ryhmälle välitetään samansisältöinen,
objektiivinen sanoma. Sähköisten
oppimateriaalien keskitetty ylläpito
takaa myös helpon päivityksen. 3T
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”Koulutusmateriaali netissä on vapauttanut
meidän henkilökunnan aikaa varsinaisten
koulutusten pitämiseltä. Ja nyt meillä on aina
saatavilla ajantasainen lista hyväksytyistä
kuljettajista. Olemme olleet toteutukseen tyytyväisiä, ja tarkoitus on laajentaa vastaavaa
systeemiä muihin urakoitsijoihin ja kesätyöntekijöihin”, kertoo HSEQ Manager Sari Turunen
Dynea Finland Oy:stä.

Multimediakirjaston osalta me teemme
sen puolestanne ilman eri veloitusta.
Koulutuksen saavutettavuus on myös
suuri etu, kun isoja joukkoja pitää
kouluttaa. Oppimistuloksia parantaa
tutkitusti mahdollisuus käydä sisältö
läpi omaan tahtiin ja useassa erässä, tarvittaessa kerraten. Lopussa oleva tentti
antaa paitsi palautteen opiskelijalle
itselleen, myös työnantajalle todisteen
annetusta koulutuksesta.
Tietyt asiat on helpompi käsitellä, kun
käyttää valmista ammattilaistasoista
koulutusaineistoa. Esimerkiksi alkoholin ja epäasiallisen käytökset teemat ovat haastavia monille esimiehille.
Tarinoiden ja faktojen kautta asiaa on
helpompi lähestyä. Multimedioiden
sisältämät harjoitteet ja animaatiot
antavat puolestaan mahdollisuuden
perehtyä turvallisesti vaaroihin ja terveydellisiin vaikutuksiin.
E-opiskelulla on mahdollisuus saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä
perinteiseen luokkaopetukseen verrattuna. Yleensä opiskeluun käytetty
kokonaisaika pienenee, kun osa lähiopetuksesta siirretään verkkoon. Kurssit
ovat auki 24/7, ja opiskelun voi sijoittaa paloina työpäivän hiljaisempiin
hetkiin. Myös matka- ja kouluttajakustannukset alenevat. VTT tutki osana
Turmitta -hanketta Jyty ry:n järjestämää työhyvinvointikoulutusta, jossa
käytettiin 3T:n multimedioita. Selvitys
osoitti verkkokoulutuksen säästäneen
osallistujaa kohden 300 euroa pelkästään matkakuluina.

TEEMANA TURVALLISUUSKULTTUURI

Kulttuurin kehittäminen
vaatii sitkeyttä ja
jämäkkyyttä!
Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin
kulttuuri näkyy teoissa ja sitoutumisena. Jo matka on tärkeä, mutta työ
näkyy lopulta myös tunnusluvuissa.
Tarvitaan malttia – kulttuurin kehittäminen on pitkäjänteistä ja systemaattista työtä. Käyttöön otettavien
menettelyiden tulee sopia yrityksen
omaan tilanteeseen ja kulttuurin kehitysasteeseen. Siksi nykytilanne pitää
tuntea. Esimerkiksi työntekijöitä ei
kannata panna havainnoimaan muiden työtapoja, jos ei ole vielä edes tiedossa, mikä on turvallinen tapa tehdä
työ. Seuraavassa on joitakin todellisissa hankkeissamme tehtyjä havaintoja
onnistumisen edellytyksistä:
• Kehittämiseen lähdetään vain,
jos johto on hankkeen takana
• Työhön pitää osallistaa ja sitouttaa
koko henkilöstö
• Käytössä on myös ennakoivia
mittareita – pelkkä jälkijättöinen
tapaturmataajuus ei riitä
• Valittujen kehittämistoimien tulee
perustua faktoihin niiden
vaikuttavuudesta
• Kehittämisen pitää olla pitkäjänteistä, jotta toimenpiteet voidaan
viedä loppuun saakka, tulokset
alkavat näkyä ja muutosta tapahtuu
myös ”korvien välissä”
• Osa-alueita kannattaa projektisoida,
vaikka kulttuurin kehittäminen on
jatkuvaa. Näin parannetaan
toteutuksen laatua ja töitä saadaan
jaettua koko henkilöstölle.
• Ulkopuolinen asiantuntijatuki
auttaa välttämään sudenkuopat ja
”pakottaa” viemään asioita
eteenpäin.

Oheinen kaavio esittää kokonaisvaltaista toimintaohjelmaa, jonka toteuttamiseen tarjoamme monipuolista
asiantuntijatukea ja työvälineitä. Kehittämisen painotus ja sisältö vaihtelevat
asiakkaittain eikä kaikkea suinkaan
keksitä uudestaan. Useimmiten ohjelman käynnistävä 3T Audit paljastaa
työpaikan vahvuudet ja kehittämiskohteet, joiden pohjalta polkua ruvetaan
rakentamaan. Jos asiakkaalla ei vielä ole
esimerkiksi työkalua riskien arvioimiseksi ja vaaratilanneilmoitteluun, sellainen on mahdollisuus ottaa käyttöön
vaikka vain hankkeen ajaksi (HSEQ
Monitor -verkkopalvelu). Omaakin järjestelmää voi hyödyntää. Valmiit 3T
Opetusmultimediat palvelevat joustavasti monessa tilanteessa ja vaiheessa:
esimiesvalmennuksissa, turvavarttien
käyttöönotossa, johdon koulutuksissa
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Turvallisuuskulttuurin kehittymisaskeleet

ja alihankkijoiden opastuksessa. 3T:n
tuote- ja palveluvalikoima on suunniteltu kulttuurin innovoivaan kehittämiseen ja ylläpitoon mahdollisimman
tuottavasti.

3T Uutisia
Työturvallisuusasiantuntijoita Master
of SafetyTM -valmennuksessa

3T Ratkaisujen johtavat asiantuntijat Antti
Simola ja Marita Hyttinen olivat pääkouluttajia Oulun yliopiston hallinnoimassa MOSkoulutusohjelmassa, joka toteutettiin toista
kertaa vuonna 2013. Koulutuksen kohderyhmänä ovat turvallisuusalan johto- ja vaativissa asiantuntijatehtävissä toimivat, jotka
hakevat Excellence -tasoista lisäosaamista
työhönsä. Tutkinto voidaan sisällyttää Oulun
Yliopiston eMBA -tutkintoon.
3T Monitoriin VATU -moduuli

Varhaisen tuen ja välittämisen käytännöt
ovat tärkeässä roolissa työkyvyn hallinnassa
ja työurien pidentämisessä. 3T julkisti näiden prosessien tehokkaaseen hallintaan
uuden moduulin jo ennestään laajan
turvallisuustietojärjestelmänsä osaksi.
Moduulin otti ensimmäisenä käyttöönsä
Saarioinen Oyj.
3T Audit käynnisti Helen Servicen
työturvallisuusohjelman

Helsingin Energia -konserniin kuuluva kunnossapitoyksikkö Helen Service on lähtenyt
voimakkaaseen panostukseen työturvallisuutensa saattamiseksi huipputasolle.
”Halusimme selvittää perin pohjin nykyisen
turvallisuuskulttuurimme vahvuudet ja heikkoudet, jotta osaamme ottaa käyttöömme
oikeat menettelyt useamman vuoden kestävään kehitysohjelmaamme. 3T Audit toimi
tässä tarkoituksessa mainiosti”, kertoo
Helen Servicen johtaja Kaj Grönroos.

Empower Oy aktivoi
työturvallisuustoimintaansa
3T Monitorilla

Monikansallinen Empower työllistää yli
3 500 henkilöä. Yrityksen tahtotilana on jalkauttaa turvallisuuden tekeminen koko henkilöstön asiaksi. Tärkeä elementti tässä on
Empowerin tilaama 3T Monitori -työsuojelun
toiminnanohjausjärjestelmä. Sen avulla mm.
aktivoidaan vaaratilanteiden raportointia ja
niistä oppimista, tuetaan turvallisuustuokioiden pitämistä ja edistetään parannustoimenpiteiden toteutusta.
Uusia HSEQ Monitor -asiakkuuksia:
Laurea-ammattikorkeakoulu ja
Onninen Oy

Turvallisuusalan tradenomeja kouluttava
ammattikorkeakoulu Laurea valitsi itselleen lakisääteisten työn vaarojen arviointien
työkaluksi HSEQ Monitorin. Myös materiaali- ja tietovirtapalveluiden tukkuri Onninen Oy päätyi valinnassaan HSEQ:hun. 3T
on jo aiemmin tehnyt Onnisen kanssa hyvää
yhteistyötä e-oppimisen saralla.
Työsuojeluvalvonnan vaikuttavuus
rakennusalalla tutkitaan

3T Ratkaisut on solminut STM:n kanssa
sopimuksen rakennusalan valvonnan vaikuttavuuden tutkimuksesta. Tavoitteena on
selvittää, mitä valvontaan käytetyillä valtion
resursseilla saadaan aikaan. Syksyllä 2014
valmistuvaa tutkimusta johtaa dosentti
Heikki Laitinen 3T:sta, ja sitä valvoo ylitarkastaja Toivo Niskanen STM:stä.

Arctech Helsinki Shipyard ja 3T
pitkäjänteiseen yhteistyöhön

Arktisen alueen aluksia valmistava Arctech
Helsinki Shipyard käynnisti kolmevuotisen
turvallisuuskulttuurin kehittämisohjelman
alkuvuonna 2014. Ohjelmaa lähdetään
toteuttamaan 3T Ratkaisujen asiantuntijoiden tukemana. Hanke käynnistyi 3T:n turvallisuusjohtamisen avainhenkilökyselyllä, 3T
Kulttuurimittari -henkilöstökyselyllä ja työympäristön havainnoinneilla. Tämän pohjalta
laadittava toimenpideohjelma toimii kehittämisen runkona.
Finnsementti Oy:ssä tuuleteltiin
työturvallisuusasenteita

Finnsementti Oy:n kahdella tehtaalla
pidettiin syksyllä 2013 koko henkilöstölle
turvallisuuspäivät. Teemana oli turvallisuustietoisuus. Osallistujia oli runsaasti.
Ulkopuolista näkökulmaa aiheeseen toivat
turvallisuuden ja työtapaturmien asiantuntijat, riskipäällikkö Jonna Lahtinen LähiTapiolasta ja johtava asiantuntija Marita Hyttinen
3T:ltä. Finnsementin työsuojelupäällikkö
Risto Savelius piti teemavalintaa osuvana ja
toteutusta toimivana: ”Arkiset asiat saivat
kummasti uutta näkökulmaa.”

3T Ratkaisut Oy pähkinänkuoressa
Työsuojelun asiantuntija- ja ohjelmistotalo. Perustettu vuonna 2001.
Liikevaihto 1,2 Me, henkilöstöä 13. Yhdistämme tutkitun tiedon ja
modernit menetelmät tuloksellisiksi ja asiakasystävällisiksi ratkaisuiksi.
Missionamme on auttaa Teitä näillä aihealueilla: työturvallisuus, työhyvinvointi, työterveys, tuottavuus ja työn sujuvuus, laatu ja riskienhallinta.
Koulutus ja viestintä

Tiedonhallinta

Kehittäminen

3T Multimediakirjasto
Euroopan laajin koulutusaineisto

3T Monitori
räätälöityvä markkinajohtaja
turvallisuuden johtamiseen
isoille ja keskisuurille organisaatioille

3T Audit
missä mennään ja mitä
pitäisi tehdä

3T Kouluttajalisenssi
Kouluttajan työn tuki
3T eOpisto
Valmiit sisällöt ja työkalut
koulutusten hallinnointiin
3T Online Yrityslisenssi
Räätälöity e-oppiratkaisu
Monimuotokoulutus
takuuvarmaa oppimista
ja muutosta
Luennot ja kampanjat
tarpeisiinne sovitettuina

HSEQ Monitor -verkkopalvelu
mm. riskien arviointiin ja
vaaratilanteista oppimiseen
3T Lakiseuranta
pysy kärryillä vaatimuksista

3T Kulttuurimittari -kysely
työturvallisuus ja -terveys,
hyvinvointi
Turvallisuuskulttuurin
kehittämisohjelma
systematiikkaa ja pysyviä
tuloksia
Turvallisuuspsykologiset
palvelut
johdon ja henkilöstön
valmennukset ja työpajat
Työhyvinvoinnin palvelut
työhyvinvoinnin johtaminen,
työyhteisökonsultointi,
vaikeiden asioiden käsittely,
yksilötason hyvinvointi
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3T Ratkaisut Oy
Vankanlähde 7
13100 Hämeenlinna
www.3tonline.fi
www.turvallisuusuutiset.fi
etunimi.sukunimi@3tratkaisut.fi
myynti@3tratkaisut.fi
Keskus 010 2310 340
Myynti:
3T Online & asiantuntijapalvelut: 010 2310 341
3T Software: 010 2310 342

