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VR:n kanssa kohti
strategista partneruutta

Tukku uusia asiakkaita
3T Monitorille
Työsuojelupäälliköille
oma palvelu
3T Online koulutusta
toimialoille
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Pääkirjoitus

Painonsiirto
tuloksiin
Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin koulutuksessa verrattiin eri maiden kehittämiskulttuuria.
Suomalaiset nähdään räväköinä projekteihin
lähtijöinä, mutta ei kovin hyvinä tulosten hyödyntäjinä. Energia kuluu loppuun ennen maalia.
Myös työturvallisuudessa tunnetaan paljon
kehittämisprojekteja, joiden hyviä ratkaisuja ei
olekaan jaksettu viedä käytäntöön.
Tämän oivallus on yksi pohja 3T:n tuote- ja palvelukirjolle. Haluamme helpottaa työpaikkojen
työturvallisuuden ja -terveyden johtamista mahdollisimman valmiilla ja helppokäyttöisillä tuotteilla. Ja silti markkinoiden pätevimmillä. Että
jäisi aikaa ja energiaa niiden tulosten tekoon.
Kädessäsi olevassa 3T Sanomissa onkin taas
esillä useampia uusia palvelutuotteita. Verkossa
käytettävät palvelumme niputimme 3T Online
-nimikkeen alle (sivu 9). Sinne kuuluu myös 3T
Monitori -ohjelmistomme uusi ”software as a
service” -versio HSEQ Monitor. Lue sivulta 4
miten nämä kaikki elementit kytkeytyvät yhteen
esimerkiksi VR:n kanssa tehtävässä yhteistyössä.
Työhyvinvointi on nyt kovasti tapetilla. Työsuojeluväen oma jaksaminen on myös otettava
vakavasti. Toivottavasti voimme olla siinä avuksi
3T:n menetelmillä ja työkaluilla. Nauttikaa työstänne ja olkaa ylpeitä sen merkityksestä!

Terveisin,
Marko Vuorinen
Toimitusjohtaja
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3T Kulttuurimittari
Uusi työturv
rvallisuuden
ja -terveyden
y
johtamisen
työkalu
Turvallisuusjohtamisen keskeinen
tehtävä on kehittää työpaikan turvallisuuskulttuuria. Se edellyttää, että
kulttuuria ja sen kehittymistä kyetään
luotettavasti mittaamaan. 3T Kulttuurimittari on helppokäyttöinen ja luotettava kyselymenetelmä organisaation
työturvallisuus- ja työterveyskulttuurin
ja sen muutosten mittaamiseen.
3T Kulttuurimittari perustuu uusimpaan tutkimustietoon ja laajaan käytännön kokemukseen. Sitä on jo käytetty

lukuisilla työpaikoilla, joten myös
vertailuaineistoa on olemassa. Kyselyn
54 kysymystä kattavat 12 työsuojelun
aihealuetta ja 6 kulttuurin kehittämisen
näkökulmaa. Menetelmässä on otettu
huomioon tapaturmanäkökulman
lisäksi laajasti myös työterveyden ja
henkisen hyvinvoinnin näkökulma.
Siksi se sopii hyvin kaikille toimialoille
ja kaiken kokoisille työpaikoille.
Kyselyn voi toteuttaa sähköisesti
internetin kautta tai paperilomakkeilla.

3T Kulttuurimittari
Kyselyn aihealueet
1. Tapaturmavaara
2. Ergonomia
3. Työhygienia
4. Henkinen kuormitus
5. Ylimmän johdon toiminta
6. Linjan toiminta
7. Esimiehen tuki
8. Esimiehen tsu-toiminta
9. Henkilöstön toiminta
10. Oma toiminta
11. Tsu-organisaatio ja työterveyshuolto
12. Työsuojelutoiminta
Kulttuurin kehittämisen näkökulmat

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vaara- ja kuormitustekijät
Johtaminen
Työsuojelun menettelytavat
Ohjeiden noudattaminen
Muutos viime vuosina
Organisaation oppimiskyky
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Vastaamiseen menee aikaa noin 15
minuuttia. Vastaajana voi olla työpaikan koko henkilöstö tai edustava otos
siitä. 3T:n peruspalveluun kuuluvat
kyselyn sähköinen toteutus, kirjallinen
raportti ja sähköinen tulospalvelu
asiakkaan yhdyshenkilölle. Lisäpalveluita ovat mm. paperilomakkeiden
käsittely tarvittaessa sekä palautetilaisuudet johdolle ja henkilöstölle.
Lisätiedot ja myynti: Johtava asiantuntija Antti Simola, puh. 050-340 6123,
antti.simola@3tratkaisut.fi

kehittää
turvallisuuttaan
laajalla rintamalla
VR-Yhtymä Oy:ssä käynnistyi syksyllä 2009 laaja kaksivuotinen työhyvinvoinnin parantamiseen ja
tapaturmien torjuntaan tähtäävä tutkimus- ja kehittämishanke. 3T Ratkaisut Oy toimii hankkeessa
turvallisuuden johtamisen asiantuntijana sekä siihen liittyvien palvelujen tuottajana. Toimenpiteitä
kehitetään yhdessä esimiesten, työsuojeluhenkilöstön ja koko henkilöstön yhteistyöllä.
Henkilöstöä VR:llä on Suomessa noin 12 500. Hankkeessa selvitetään mm. psykososiaalisten tekijöiden
merkitystä kuormitusten taustalla. Työtapaturmien tutkinnassa hyödynnetään uutta HSEQ Monitor
-verkkopalvelua. Turvallisuustietoisuutta lisätään uusilla multimedioilla, joita hankkeessa laaditaan VR:lle
tyypillisistä tapaturmariskeistä sekä työvireyteen vaikuttavista tekijöistä.

Turvallisuuspäällikkö Matti Taina
on yksi VR:n turvallisuuskulttuurin
kehityksen vauhdittajista.
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Tutkimusta työtapaturmien
taustoista ja syistä

Tutkimusta varten kerätään tarkat
tiedot työtapaturmista 12 kuukauden
ajalta. Näin saadaan esiin myös
vuodenaikojen vaihtelun vaikutusta.
Tapaturmissa loukkaantuneille
toimitetaan kyselylomake, jossa selvitetään tapaturmahetken psyykkisiä ja
sosiaalisia kuormitustekijöitä sekä yksilöllisiä tekijöitä. Sama kysely tehdään
samoista ammattiryhmistä koostuvalle
satunnaistetulle vertailuryhmälle.
Vertailuryhmän avulla on mahdollista
nähdä, korostuvatko jotkin työolojen
psyykkiset ja sosiaaliset tekijät ja
yksilölliset tekijät tapaturmaryhmässä.
Vertailuryhmään valitaan satunnaisesti kymmenesosa kohdeyksiköissä
työskentelevistä henkilöistä, yhteensä
noin 600 henkeä. Kysely perustuu

3T Kulttuurimittarin kyselyyn,
jota on täydennetty erikseen VR:ää
koskevilla kysymyksillä.
Vaaratilanteiden ja
työtapaturmien tutkinnan
kehittäminen

Hankkeen alussa luotiin uudet ohjeet
ja pelisäännöt hyvin toteutetulle
työtapaturmien ja vaaratilanteiden
tutkimiselle. Uuteen tukintakäytäntöön koulutettiin syksyllä 2009
yhteensä noin 350 esimiestä ja muuta
avainhenkilöä. Merkittävin muutos
aikaisempaan on tapausten luokittelu
kolmeen luokkaan potentiaalisen
vakavuuden perusteella sekä näiden
mukaiset uudet menettelytavat.
Tapaturmien ja vaaratilanteiden
syytekijöiden tutkinnassa pystyttiin
suoraan hyödyntämään uutta HSEQ
Monitor -verkkopalvelua.
HSEQ Monitor verkkopalvelu
raskaassa testissä

Hankkeessa oli tarve saada nopeasti
käyttöön sähköinen tapaturma- ja
vaaratilanneilmoitus-järjestelmä.
Uusi HSEQ Monitor mahdollisti
välittömän liikkeelle lähdön ja loi
pohjaa myöhemmin käyttöönotettavalle kattavammalle turvallisuustietojärjestelmälle. Syksyllä 2009 HSEQ
Monitor toimi koulutuskäytössä ja
vuoden 2010 alussa sinne ryhdyttiin
kirjaamaan todellisia ilmoituksia. Elokuun alkuun mennessä
järjestelmään on luotu käyttäjiä
890 ja kirjattuja tapauksia on jo yli
500. Järjestelmän tämän hetkinen
pääkäyttäjä, VR-konsernin työturvallisuuspäällikkö Matti Taina on
järjestelmään tyytyväinen. ”Oli hyvä,
että aloitimme ajoissa järjestelmän
pilotoinnilla, käytön harjoittelulla
sekä kehittämiskohtien etsimisen ja
keräämisen. Näin kaikki käyttäjät
ovat päässeet mukaan oman ”työkalunsa” kehittämiseen. Tähän astiset
kokemukset ovat olleet positiivisia
ja järjestelmän on koettu olevan
hyvänä apuna tapaturmien tutkinnassa. Haluamme oppia jokaisesta
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sattuneesta työtapaturmasta ja ottaa
myös huomioon tapaturmaan liittyvän
potentiaalisen vakavuuden”, toteaa
Matti Taina ja lisää: ”HSEQ Monitori
luo osaltaan paremman mahdollisuuden tapaturmien systemaattiseen ja
kokonaisvaltaiseen hallintaan, tutkintaan ja raportointiin VR-konsernissa”.
Tietoisuutta tietoiskuilla

VR:llä on jo aikaisemman yhteistyön pohjalta käytössään koko 3T
Multimediakirjasto henkilöstön
turvallisuusosaamisen kehittämistyössä.
Nyt menossa olevan hankkeen aikana
laaditaan konsernin eri yksiköiden
käyttöön kahdenlaisia multimediatietoiskuja: Ensimmäiset jo tehdyt
multimediat käsittelevät vuoro- ja
yötyössä tärkeitä kuormitustekijöitä ja
niiden aiheuttamien haittojen ehkäisyä
kuten työvuorojen suunnittelua sekä
hyvän unen, ravinnon, päihteiden
ja liikunnan merkitykstä työhyvinvoinnin ja tapaturmariskin kannalta.
Näiden lisäksi laaditaan vaaratilanne-/
tapaturma-tietoiskuja kullekin
neljälle osallistuvalle VR:n yksikölle
niille ominaisissa töissä esiintyneistä
vaaratilanteista. Tietoiskuja tullaan
käyttämään monin tavoin, esimerkiksi,
luentojen tukena kursseilla, esimiesten
toteuttamissa turvallisuustuokioissa,
itseopiskelussa ja jatkuvasti pyörivänä
esityksenä infonäytöillä.
3T Monitori koko VR:n käyttöön

Osaltaan sujuvan ja helpon HSEQ
Monitorin käytön rohkaisemana on
VR Yhtymä Oy päättänyt hankkia
koko yhtymän käyttöön laajemman ja
kattavamman 3T Monitori järjestelmän. Järjestelmään tulee monipuolinen
valikoima 3T Monitorin osioita,
joilla mahdollistetaan erilaisten poikkeama- ja työturvallisuustilanteiden
ilmoittaminen, hallinta ja raportointi
sekä riskien arviointi. Myös junaturvallisuuden poikkeamaraportointi kuuluu
toimitukseen, joka käynnistyi elokuussa
2010.

3T Monitori
-turvallisuusjohtamisen
käytännön apulainen

3T Monitori taipuu moneen

3T Monitori turvallisuustietojärjestelmän perusversio pohjautuu eri
toimialojen yrityksissä ja julkisissa
organisaatioissa havaittujen kokemusten hyödyntämiseen ja toimintamallien
kehittämiseen. Järjestelmän avulla
kerätään informaatiota erilaisista
poikkeamatilanteista, kuten läheltä
piti, vaara- ja onnettomuustilanteista,
laatupoikkeamista jne. Kerättyä informaatiota hyödynnetään tilastoinnissa
ja riskien ennaltaehkäisyssä, tuotannon
ja palvelujen laatupoikkeamien tunnistamisessa sekä erilaisten riskitekijöiden
kuten esimerkiksi henkilö-, kiinteistöja ympäristöriskien analysoimisessa ja
karsimisessa.

Lisätiedot ja myynti:
Myyntijohtaja Kari Helenius
puh. 040-900 9991
kari.helenius@3tratkaisut.fi

Järjestelmää kehitetään jatkuvasti
vastaamaan uusia työlainsäädännön ja
muiden 3T Monitorin aihealuetta koskevien säädösten vaatimuksia. Lisäksi
tuote kehittyy asiakkailta saatujen
parannusehdotusten mukana, sekä
3T Ratkaisujen oman henkilökunnan
vahvan työsuojelun ja riskienhallinnan
substanssiosaamisen kautta.
3T Monitori alusta mahdollistaa
käytön myös muilla kuin turvallisuusjohtamisen saralla. 3T Monitori
alustan päälle on rakennettu mm.
Kuluttaja-asiakaspalautejärjestelmä,
Liiketoimintariskien hallintamoduuli,
Hankintojen seurantajärjestelmä ja
Aloitetoiminta-moduuli. 3T Monitori
on todellinen satsaus tulevaisuuteen ja
auttaa yrityksiä yhdenmukaistamaan
ja vähentämään tietoteknisiä järjestelmiään. Tämä vähentää selkeästi
kuluja niin ”rauta- kuin softapuolella”.
Tärkeää on myös yhden järjestelmän
positiivinen vaikutus käyttäjiin, kun
käyttöliittymä on lähes samanlainen eri
sovelluksissa.
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3T Monitori moduuleita, lista ei ole
täydellinen (kaikki ovat räätälöitävissä):
• poikkeamailmoittelu
• muutostenhallinta
• kehitysprojektit
• riskinarviointi
• työolo- / ilmapiirikysely
• auditointi
• e-opiskelun suoritusten seuranta
(3T-LMS)
• Elmeri+, TR, MVR - ja yrityskohtaiset
työympäristömittaukset
• palaute (toimitus, tilaus, asiakas,
toimittaja, …)
• kuluttaja-asiakas palautteiden
käsittely ja hallinta
• aloitetoiminta
• turvallisuuskeskustelu / safety walk
• rekisteritietojen hallinta (koulutus,
viranomaisdokumentit, …)
• liiketoimintariskit
• operatiivisten riskien hallinta
• uuden tuotteen/palvelun
hyväksymismenettely
3T Monitori -asiakkaitamme ovat mm:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norilsk Nickel Harjavalta Oy
OMG Kokkola Chemicals Oy
Rajavartiolaitos
Ruokakesko Oy
Kesko Oyj, SOK yhtymä
Rezidor Hotel Group (mm. SAS hotellit)
KemFine Oy
Työsuojeluhallinto
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy
(Isover, Gyproc)
Yara Suomi (ent. Kemira GrowHow Oyj)
SRV Viitoset Oyj
STX Europe (ent. Aker Yards Oy)
Tampereen kaupunki
Metso Corporation
Finnair Oyj
Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiiri HUS
Tikkurila Oyj
VR-Yhtymä Oy

Tampereen kaupungin
3T Monitorista
s
Työturv
Ty
rva Monitori
Tampereen kaupunki on siirtynyt
sähköiseen aikakauteen nyt myös
työturvallisuuden osalta. Uusi kattava
Työturva Monitori (3T Monitori) tulee
toimimaan oivallisena työvälineenä
työturvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin edelleen kehittämisessä. Sen kautta
hoidetaan paitsi tapaturmailmoitukset
myös vaaratilanneilmoitukset, parannusehdotukset, työn vaarojen arvioinnit
sekä määrätyt tarkastukset. Tapaturmailmoitukset on Työturva Monitorissa
jaettu neljään eri tyyppiin: tapaturma,
työmatkatapaturma, veritapaturma
sekä ammattitautiepäily. Lakisäteisten
vaarojen arvioinnissa hyödynnetään
valmista 3T Riskinarviointi -moduulia.
Lisäksi koulujen ja päiväkotien käyttöön
on rakennettu täysin uusi vaarojen
arviointi -moduuli. Työturva Monitori
hakee kunkin työntekijän tiedot kaupungin omasta SAP -järjestelmästä ja
katuosoitteet haetaan myös kaupungin
tietokannasta.
Monitori tukee ennakoivaa
työturvallisuutta

Järjestelmä on tarkoitettu koko
Tampereen kaupungin henkilöstön
käyttöön. Siitä voi seurata esimerkiksi
oman parannusehdotuksensa käsittelyn
etenemistä tai tarkistaa itseä koskevia
tietoja mm. tapaturmailmoituksessa.
Sampsa Hakulinen korostaa työn
vaarojen arvioinnin kokonaisuutta ja
tärkeyttä. ”Suurimmat odotukset ovat
ennaltaehkäisevän toiminnan puolella;
vaarojen arviointiin saadaan yhtenäinen

menetelmä, joka joustaa
organisaation tarpeiden
mukaan, mahdollistaa
toimenpiteiden seurannan
ja raportoinnin. Oikein
toteutettuna se vie työturvallisuuden kehittämisen
osaksi työyhteisön toimintaa, jolloin siihen on
henkilöstön helppo sitoutua. Sama koskee myös
vaaratilanneilmoituksia ja
tarkastuksia.”
Työturva Monitori koko
henkilöstön työkalu

Sampsa Hakulisen mukaan
Työturva Monitori nostaa
esimiehen roolia vaaratilanteiden tutkimisessa
entisestään. ”Tästä tulee
kulttuurin muutos.
Esimiehellä on vastuu
ilmoituksen käsittelystä. Vaaratilanteita
ei voida enää ohittaa, vaan niihin on
otettava kantaa. Kun erilaiset työturvallisuutta heikentävät tilanteet on kirjattu
ja tutkittu yhdenmukaisesti, tehoavat
korjaavat toimenpiteet paremmin.
Samalla Työturva Monitorissa koko
henkilöstön rooli korostuu”.
”Muutos tulee viemään aikaa, mutta
tärkeintä on liikkeellelähtö ja liikkeen
ylläpito. Tässäkin voisi käyttää vertausta
vauhtipyörästä, joka saadaan hitaasti
liikkeelle, mutta vauhtiin päästyään
tuottaa muutoksen tarvitseman voiman”
toteaa Sampsa Hakulinen.
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Monitorista saadaan kovasti
kaivattu väline työturvallisuuden
ja -hyvinvoinnin kehittämiseen
- niin henkilöstölle kuin
organisaation johdollekin”,
kiteyttää Tampereen kaupungin
henkilöstösuunnittelija
Sampsa Hakulinen.

3T Online varttui
v
tuoteperheeksi
o
Helppous, joustavuus sekä saatavuus
juuri oikeaan aikaan ja tarpeeseen.
Tuottaa tuloksia ja vähentää kustannuksia. Siinä työpaikoilta kuultuja
nykypäivän vaatimuksia vaatimuksia
osaamisen ja tiedon hallintaan.
Uutuus: Työsuojelupäällikkö.fi ja
Työsuojeluvaltuutettu.fi

Työturvallisuustyön koordinaattoreina
ja asiantuntijoina työsuojelupäälliköt
ja –valtuutetut ovat avainroolissa
työpaikoillaan. Avasimme heille omat
palvelut verkkoon verkottumista,
tiedonhakua ja oppimista auttamaan.
Palvelut sisältävät runsaasti maksutonta
sisältöä, kuten uutiset, kysy-vastaa
-palsta ja turvallisuusvideot. Todellisen
arjen työkalun päälliköt ja valtuutetut
saavat hankkimalla Ts-päällikkö- tai
Ts-valtuutettulisenssin.

Lisenssien avulla käyttäjä voi:
• ylläpitää ja laajentaa omaa
osaamistaan
• kouluttaa muita ja viestiä omaa
organisaatiota koskevissa asioissa
• toteuttaa lakisääteisiä turvallisuustehtäviä ja kehittää turvallisuuskulttuuria
• kysyä asiantuntijoilta ja verkottua
kollegoiden kanssa.
Uutuus: Toimialakohtaiset
kokonaisuudet
turvallisuusperehdytykseen

Työturvallisuuslaki (14 §) velvoittaa
työnantajaa perehdyttämään työntekijät työpaikan vaara- ja haittatekijöihin
sekä käyttämään turvallisia työtapoja.
Jokaisella toimialalla on omat riskitekijänsä. Kokosimme 3T Multimediakir-

Sisäasiainministeriö ottaa
työhyvinvointiasiat vakavasti

jaston laajasta valikoimasta eri aloille
soveltuvat kokonaisuudet. Niiden
avulla työpaikka voi täyttää lain vaatimuksia joustavalla, mielenkiintoisella ja
kustannustehokkaalla tavalla.
Työpaikka voi hankkia 3T Online
toimialakohtaisia itseopiskelupaketteja
haluamalleen määrälle työntekijöitä tai
lisensioida koko paketin vaikka intranettiinsä vuosisopimuksella. Tarvittaessa oppiminen varmistetaan tentillä.
Tällä hetkellä (9/2010) ”paketit” on
saatavana seuraaville aloille:
• Teollisuus (kesto n. 4 h)
• Rakentaminen (n. 4 h)
• Asiantuntija- ja toimistotyö
(n. 2 h 30 min)
• Kaupanala (n. 2 h 50 min)
• Sisälogistiikka (n. 3 h 30 min)

parantaa henkilöstön tietoisuutta ministeriön toimintatavoista
ongelmatilanteissa. Verkkokurssin on suorittanut tähän mennessä
reilut 300 henkilöä, eli melkein kaikki. Kurssiin on upotettu
3T opetusmultimedioista ”Työhyvinvoinnin perusteet”
ja ”Epäasiallinen kohtelu työpaikalla”.

Vuoden 2010 maaliskuussa Sisäministeriö otti käyttöön
vastuullisen työkäyttäytymisen verkkokurssin. Se tukee
työhyvinvoinnin toteutumista, ennaltaehkäisee ristiriitoja ja

Henkilöstön kehittäjä ja työsuojelupäällikkö Hanna Oranen,
minkälaisen vastaanoton verkkokurssi on saanut käyttäjiltä?
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• Kurssi on koettu hyväksi tavaksi tehdä tutuiksi ministeriössä
sovitut menettelytavat henkilöstöä koskevissa ongelma- ja
kriisitilanteissa. Mukana olevat työhyvinvoinnin multimediat
tekevät käsittelyn mielenkiintoisemmaksi ja asian tärkeydestä
huolimatta keveämmäksi.
Minkälaisia suunnitelmia teillä on tulevaisuudessa online
koulutusten käytölle?
• Ne ovat hyvä lisä perinteiselle vuorovaikutteiselle koulutukselle, vaikka eivät voi kokonaan korvata henkilökohtaista,
vuorovaikutukseen perustuvaa koulutusta. Tavoitteenamme
on laajentaa nykyisen verkkokurssin käyttö myös sisäasiainministeriön hallinnonalan virastoihin, mutta prosessi on
vielä kesken.
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Palvelun nimi

Kenelle

Mitä

Hankinta ja käyttö

Turvallisuusuutiset.fi

Kaikille työturvallisuudesta ja
-terveydestä kiinnostuneille

Internetissä maksutta. Rekisteröitymällä uutiskirje viikoittain.

Työsuojelupäällikkö.fi

Työsuojelu- ja turvallisuuspäälliköt ja -johtajat

Päivittäiset uutiset, turvallisuuskuvia ja -videoita, blogi,
gallup, kysy-vastaa, tuoteesittelyt ja menetelmiä

Työsuojeluvaltuutettu.fi

Työsuojeluvaltuutetut ja -asiamiehet

Maksuttomat verkkopalvelut

Henkilölisenssit
3T Kouluttajalisenssi

Kouluttajat, opettajat ja työsuojeluorganisaatio.

Koko 3T Multimediakirjasto,
oikeuden päätöksiä ja työkaluja.

Internetistä 78 €/kk/hlö tai
ryhmälisenssillä. Oppilaitoksille
-35 %.

3T Lakiseuranta

Työsuojelupäälliköt ja esimiehet

HSE-säädökset ajantasaisina,
muutosten seuranta, oikeuden
päätökset

Internetistä 59 €/kk/hlö tai
ryhmä-/ organisaatiolisenssillä

Ts-päällikkölisenssi

Työsuojelu- ja turvallisuuspäälliköt ja -johtajat

3T Opetusmultimedioita,
oikeuden päätökset, turvallisuusjohtamisen työkaluja

Internetistä 39 €/kk/hlö tai
ryhmälisenssillä

Ts-valtuutettulisenssi

Työsuojeluvaltuutetut ja -asiamiehet

3T Opetusmultimedioita,
säädöksiä ja niiden muutosten
seuranta

Internetistä 29 €/kk/hlö tai
ryhmälisenssillä

Koko henkilöstön työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin koulutus
3T Online Toimialakoulutus:
• Teollisuus
• Rakennus
• Asiantuntijat ja toimisto
• Kaupan ala
• Sisälogistiikka

Koko henkilöstö

Toimialoittain kootut kokonaisuudet 3T Opetusmultimedioita

Internetissä alkaen 39 €/hlö
tai organisaatiolisenssillä
asiakkaan ympäristössä

3T Online Aihekohtaiset
e-oppipaketit

Koko henkilöstö

Aiheittain kootut kokonaisuudet
3T Opetusmultimedioita

Internetissä alkaen 9 €/hlö tai
organisaatiolisenssillä asiakkaan ympäristössä

Asiakaskohtaiset
e-oppiratkaisut

Koko henkilöstö ja yhteistyökumppanit

E-oppien räätälöinti, hostaus ja
ylläpito, tenttitietokannat

Sopimuksen mukaan

3T Monimuotokoulutus

Johto/esimiehet, työsuojelu,
työntekijät

Lähipäivien, etäopiskelun ja
harjoitustöiden yhdistelmät

Sopimuksen mukaan. Lähipäivät asiakkaalla, etäjaksot
internetissä

3T Kulttuurimittari

Johto, esimiehet, työsuojelu

Työturvallisuus- ja –terveyskulttuuria mittaava henkilöstökysely

Alkaen 1900 €, pyydä tarjous.
Vastaaminen internetissä tai
paperilla

HSEQ Monitor -verkkopalvelu

Koko organisaatio

Sisältää mm. poikkeamaraportoinnin, riskinarvioinnin, parannustoimet ja dokumenttien
hallinnan.

Internetissä, alkaen 69 €/kk.
Saatavissa kokonaisuutena tai
pienempinä moduuleina.

Tiedonhallinta ja kehittäminen

Uutuus!

Uutuus: 3T
Opetusmultimedioiden kieliversiot

Kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme toivomuksesta aloitimme 3T
Multimediakirjaston kääntämisen
alkuun englanniksi. Saatavana 9/2010
on jo 14 erilaista multimediaa ja lisää
on tulossa:
• Encountering an Aggressive
Customer
• Eye Protection

•
•
•
•
•
•
•

Falling
First Aid! - Have the Courage to Help
Forklift Safety
Hand protection
Is Your Back Burdened?
Office Work Ergonomics
Order and Cleanliness in the
Workplace
• Report Hazards!
• Safety at Construction Site
• Safety Culture Development Steps
and the Bradley Curve
9

• Slipping
• TR-observation method for
construction sites
Huom! Haemme jatkuvasti asiakaskumppaneita kieliversioiden toteutukseen. Kumppanit saavat selvää säästöjä
lisenssimaksuissa sekä mahdollisuuden
vaikuttaa sisältöön. Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä: Marko Vuorinen,
marko.vuorinen@3tratkaisut.fi,
puh. 040-517 7675.

Monimuoto
o koulutus
k
on tätä päivää

3T on kehittänyt perinteisen ”luokkaopetuksen” ja e-oppimisen yhdistäviä
koulutuspaketteja, jotka vastaavat
nykyisen työelämän vaatimuksia.
Asiakkaille tämä tarkoittaa laadukasta
sisältöä, vuorovaikutteisia kohtaamisia,
joustavuutta ajankäyttöön sekä vähemmän matka- ja kouluttajakustannuksia.
Esimerkkejä yrityskohtaisista monimuotokoulutusohjelmistamme:
• 3T Turvallisuuskoulutus esimiehille
1pv + etäjakso + 1pv

Apteekissa eniten työsuojeluriskejä liittyy asiakaskohtaamisiin. Tässä vuorovaikutus on sitä
mitä tavoitellaan eli sujuvaa, mutta samalla kontrolloitua (kuva: Kai Lindqvist).

• 3T Työsuojelun peruskurssi 1pv
+ etäjakso + 1pv + etäjakso + ½pv

Yhteinen päivä antoi mahdollisuuden
verkostoitua toisten valtuutettujen
kanssa. Lisäksi saimme kartoitettua
yhteisiä työsuojelun haasteita
apteekeissamme. Koulutuksen avulla
löysimme yhteisen kielen työsuojelusta
puhumiseen. Kouluttajan esimerkit
muilta aloilta olivat hyvin virkistäviä
ja asettivat oman työmme haasteet
oikeisiin mittasuhteisiin.

• 3T Työsuojeluvaltuutettujen
perusteet 1pv + etäjakso
Case: Yliopiston Apteekki
satsaa osaamiseen
Yliopiston Apteekilla on Helsingissä
sijaitsevan pääapteekin lisäksi 16
sivuapteekkia eri puolilla Suomea ja
henkilökuntaa lähes 1 000. Yliopiston
Apteekki otti vuonna 2010 viidettä
kertaa osaa Suomen parhaat työpaikat
-kilpailuun ja sijoittui yli 500 työntekijän sarjassa neljänneksi
Henkilöstöjohtaja Riitta Uhrman,
vastasiko ”3T Työsuojeluvaltuutetun
työsuojelun perusteet” -koulutus
odotuksianne?

Erittäin hyvin. Ts-valtuutettumme
saivat vankan yhteisen pohjan työsuojeluasioiden ymmärtämiseen.

Miten osallistujat kokivat 3T Online
-koulutusosuuden?

Apteekin arki on vaativaa ja vaikka YA
kouluttaakin henkilöstöään paljon, oli
tällaiseen valmennukseen suuri tarve.
Monimuotokoulutus ottaa huomioon
erilaiset tavat oppia ja on siksi yksi parhaista opetusmenetelmistä. Opiskelu ei
ole myöskään aikaan ja paikkaan sidottua, ja se oli helppo toteuttaa apteekin
kiireitä mukaillen ja hyödyntäen päivän
suvantovaiheita.

Onko koulutuksen vaikutus jo näkynyt
toiminnossanne?

Ts-valtuutettujemme aktiivisuus on
ollut kuluvana vuonna kiitettävää.
Kohdallemme on 2010 sattunut myös
useita työsuojelutarkastuksia, joihin
osallistumiseen valmennus auttoi
paljon. Ja ilahduttavinta on, että
tarkastuksissa olemme saaneet hyvää
palautetta työsuojeluasioidemme
hoitamisesta.
Case: Tikkurilan kokemuksia
3T Työsuojelun peruskurssista
Tikkurila Oyj:n kunnianhimoisena
tavoitteena on olla maailman turvallisin
maalitehdas vuoteen 2012 mennessä.
Tämä edellyttää turvallisuuden
jatkuvaa parantamista ja edelleen kehittämistä. Kaikki Tikkurilan esimiehet ja
muut turvallisuuden avainhenkilöt ovat
suorittaneet 5-päiväisen perinteisen

Työsuojelun peruskurssin. Nyt Tikkurila on yhdessä 3T:n asiantuntijoiden
kanssa ollut kehittämässä monimuotokoulutukseen perustuvaa uuden
tyyppistä peruskurssia.
Työsuojeluteknikko Jari Junnikkala,
miksi päädyitte kokeilemaan uudentyyppistä työsuojelun peruskurssia?

Ajattelimme sisäisen verkostoitumisen
tapahtuvan paremmin, jos koulutuksessa olisi vain tikkurilalaisia ja lisäksi
harjoitustyöt kohdentuvat paremmin
omien osastojen ongelmien ratkaisemiseen. Näiden harjoitustöiden purku
auttaa myös yhtenäisten toimintatapojen tiedostamista eri osastoilla.
Vastasiko ”3T Työsuojelun peruskurssi”
odotuksianne?
Työsuojeluteknikko Jari Junnikkala Tikkurila Oy:n Vantaan tehtaalla.

Erittäin hyvin.
Miten osallistujat kokivat monimuoto-

Ovatko koulutusohjelmaan sisältyneet

Onko koulutuksen vaikutus jo näkynyt

koulutukseen liittyvän 3T Online

harjoitustyöt johtaneet käytännön

toiminnossanne?

-koulutusosuuden?

toimenpiteisiin?

Palaute on ollut positiivista, tosin pari
kurssia koettiin pitkiksi.

Kyllä.

Osallistuneiden aktiivisuus turvallisuusasioissa on parantunut.

Riskien
arviointi

Poikkeamien
hallinta

HSEQ
Monitor

HSEQ Monitor -verkkopalvelulla johdat tuottavasti työturvallisuutta
ja -terveyttä sekä halutessasi myös ympäristö- ja laatuasioita!

Palvelun sisältö:

Tarkastus,
auditointi

Viestintä ja
koulutus

Heti valmis palvelu - ei IT-projekti
Kuukausimaksullinen - ei edellytä
suurta kertainvestointia

Tapaturmista ja muista poikkeamista oppiminen

Huippuasiantuntijoiden ja asiakkaiden yhteistyönä kehittämä

Työn riskien arviointi
HSEQ asiakirjojen hallinta

Hallitset samassa paikassa myös jo
tehdyt turvallisuusdokumentit

Korjaavien toimenpiteiden
suunnittelu, vastuutus ja seuranta

Se on palvelu - hostaus, ylläpito ja
jatkokehitys sisältyvät hintaan

Henkilöstön osaamisen
kehittäminen

Tarvittaessa helppo siirtyminen
räätälöitävään 3T Monitori -tietojärjestelmään

Raportit ja tiedon jalostus

Lisätietoja osoitteessa www.hseqmonitor.fi tai ota yhteyttä:

Myyntijohtaja Kari Helenius, 040-900 9991, kari.helenius@3tratkaisut.fi
Johtava asiantuntija, TkT Antti Simola, 050-340 6123, antti.simola@3tratkaisut.fi
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3T Uutisia
Paletti kiri turva- ja tuottavuuskisan
kärkipaikalle

Sisälogistiikan turvallisuuskilpailun toisen
kierroksen voittajaksi selvisi Paletti Oy.
Perinteikäs onnittelukortteja valmistava
yritys oli vienyt jo useita parannustoimia
onnistuneesti käytäntöön. Muunkin
osallistujajoukon työturvallisuusmittarit
jatkoivat positiivista kehitystään. Mm.
ElmeriSL -indeksi kohosi 1.kierroksen
56:sta 72 %:iin.
3T Monitori ”uudelle” Tikkurila Oyj:lle

Tikkurilan irrottua Kemirasta 2010
keväällä, päätti se samalla uusia turvallisuusraportointinsa vastaamaan paremmin
tarpeitaan. Uuteen raportointimalliin
päätettiin ottaa aluksi mukaan mm.
tapaturma-, ympäristö- ja palovahinkojen,
läheltä piti tilanteiden ja turvallisuuskeskustelujen talletukset, analysoinnit
ja toimenpiteiden seurannat sekä niiden
raportoinnit. Toimittajaksi valittiin
3T Ratkaisut ja tuotteeksi markkinajohtaja 3T Monitori. Toimitusprojekti
käynnistyi elokuussa 2010.
3T Monitori koko VR:n käyttöön

VR aloitti vuoden 2010 alussa HSEQ
Monitor pilottikäytön. Hyvien kokemusten
seurauksena järjestelmä laajennetaan
VR:n omaksi 3T Monitori -sovellukseksi.

Toimitus käynnistyi elokuussa 2010.
Työturvallisuuden ja –terveyden lisäksi
uusi järjestelmä palvelee myös junaturvallisuutta.
Yhteistyö Fennian kanssa käynnistyy

Fennia tarjoaa asiakkaidensa turvallisuustyön tueksi 3T:n online-palveluita.
Sen www-sivuilla tullaan syyskuusta 2010
alkaen esittämään vaihtuvia 3T Opetusmultimedioita. Ensimmäisenä esillä on
”Työturvallisuuden juridiset vastuut”.
Työturvallisuuden EU-hanke Turkissa

Turkissa käynnistyi helmikuussa 2010
kaksivuotinen EU-hanke, jossa kohennetaan metalli- ja rakennusteollisuuden ja
kaivosten työturvallisuuden ja -terveyden
johtamista. Laajaan hankkeeseen tulee
mukaan yli sata yritystä. 3T:n hallituksen
puheenjohtaja Heikki Laitinen on yksi
hankkeen senioriasiantuntija ja kouluttaa
paikallisia asiantuntijoita.
Työolosuhteet raporttiin

3T laati Sosiaali- ja terveysministeriön
työsuojeluosaston toimeksiannosta tilastoraportin ”Työolosuhteet ja työsuojelun
hallintamenettelyt toimipaikoittain eri
aloilla” Raportti perustuu tarkastajien Valmeri –kyselyllä ja Halmeri –menetelmällä
keräämään aineistoon. Raportti julkaistaan työsuojeluhallinnon julkaisusarjassa.

3T Ratkaisut Oy on työturvallisuuden,
lisuuden,
työterveyden ja riskienhallinnan
innan ohj
ohjelmistoja asiantuntijayritys. Tarjoamme:
oamme:

TVO:n projektijohto workshoppasi

3T toteutti TVO:n OL3:n (Olkiluodon rakenteilla oleva 3. ydinvoimala) projektijohdon
Työturvallisuus-wokshopin toukokuussa
2010. Workshopissa tunnistettiin
strategiset työturvallisuusriskit, turvallisuusjohtamisen nykyiset vahvuudet ja
heikkoudet sekä suunniteltiin tarvittavia
kehittämistoimenpiteitä.
Turvallisuuskulttuuria mittaroitiin
Ovakossa

Ovako Bar Oy Ab:ssä selvitettiin keväällä
2010 turvallisuuskulttuuria käyttäen
3T Kulttuurimittaria ja haastattelemalla
henkilöstöä. Hanke toteutettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston diplomityönä,
jonka tekijä oli Teemu Loikkanen ja toinen
ohjaaja 3T:n hallituksen pj. dosentti Heikki
Laitinen.
Turvallisuuskilpailusta tiedettä

Uudenmaan rakennuskilpailun vaikuttavuus on ollut tutkitusti erittäin hyvä.
10 vuotta käsittävän seurannan tulokset
julkaistiin tieteellisesti keväällä 2010:
Laitinen, H., Päivärinta, K.:
A new-generation safety contest in the
construction industry – a long-term
evaluation of a real-life intervention.
Safety Science 48 (2010) 680–686.

3T Ratkaisut Oy
Kumitehtaankatu 5
04260 Kerava
Hämeenlinnan toimipiste
3T Ratkaisut Oy
Vankanlähde 7
13100 Hämeenlinna

•
•
•
•
•
•
•
•

Työsuojelupäällikkö.fi
ö.fi & Ts-p
Ts-päällikkölisenssi
Työsuojeluvaltuutettu.fi
ettu.fi & TTs-valtuutettulisenssi
Turvallisuusuutiset.fi
et.fi & 3T Kouluttajalisenssi
3T Lakiseuranta
3T Multimediakirjasto
rjasto & toimialakohtaiset paketit
3T Kulttuurimitttari
3T Monimuotok
koulutus
HSEQ Monitor

•
•
•
•

3T Monitori turvallisuustietojärjestelmä
vallisuustieto
ojärj
3T Asiakaspalaut
ute
3T Liiketoimintariiskit
Muut asiakaskohtaiset
taiset järjestelm
järjestelmä
mät

• tieteelliset tutkimukset ja
a selvitykset
• asiakas- ja yritysryhmäkohtaiset
taiset kehitys
kehityshankke
kkeet
• auditoinnit ja koulutukset

www.3tratkaisut.fi
www.turvallisuusuutiset.fi
www.hseqmonitor.fi
www.tyosuojelupaallikko.fi
w.tyosuojelupaallik
www.tyosuojeluvaltuutettu
yosuojeluvaltuute u.fi
etunimi.sukunimi@3tratkais
sukunimi@3tratk sut.fi
myynti@3t
3tratkaisut.fi
Keskus 010 2310 340
Myynti – 3T Online & asi
asiantuntijapalvelut
lut 010 2310 3
341
Myynti – 3T Software 01
010 2310 342

