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Paletti innostui
työsuojelusta

Tikkurila maalaa
turvallista tulevaisuutta
Sisäasiainministeriö
kartoittaa HSEQ
Monitor Riskillä
3T Online
verkkokauppa avattu
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Pääkirjoitus

3T 10v
• Uusi konsepti alan verkkokoulutukseen; 3T Online on jo Euroopan laajin
multimediakirjasto, neljällä eri kielellä.
• Uuden sukupolven turvallisuuskilpailu-konsepti, erinomaisin tuloksin
mm. teknologiateollisuudessa ja
elintarviketeollisuudessa.
• Tuoteperheen verran ennakoivia
tulosmittareita: Elmeri+, ElmeriSL,
Toimisto-Elmeri, Auto-Elmeri, Valmeri, Halmeri, 3T Kulttuurimittari…
• Uudentyyppinen modulaarinen ja
opastava riskienarvioinnin menetelmä
3T Riskinarviointi
• 3T Monitori ja HSEQ Monitor;
kaikki 3T:n ratkaisut sähköisinä
versioina.
Kymmenen vuotta sitten päätimme
Markon kanssa lähteä Työterveyslaitoksen turvallisesta tutkijankammiosta
tuntemattomaan maastoon. Esikuvia
3T:lle ei juuri kotimaasta löytynyt, ja
epäilijöitä riitti. Jotkut pitivät työsuojelualan liiketoimintaa arveluttavana;
oli muka eettisempää, kun palkka tulee
vero-, jäsenmaksu- tai muista yhteisistä
varoista. Onneksi oli enemmän niitä,
jotka toivottivat uuden tulokkaan ja
lisääntyvän kilpailun tervetulleeksi
vauhdittamaan kehitystä.
Elämänmuutos näkyi ensimmäisenä
kalenterissa. Ison organisaation sisäiset
kokoukset väistyivät ja antoivat tilaa,
aikaa kehittää uusia näkökulmia ja
palveluita. Se olikin enemmän kuin
tarpeen, sillä vanhojen instituutioiden
subventoitujen palvelujen kanssa ei
voinut lähteä kilpailemaan.
3T:sta on kehittynyt edelläkävijä
monessa asiassa sekä Suomessa että
Euroopassa, esimerkiksi:
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• Työturvallisuuden ja työterveyden
johtamisen käsikirja – tietämyksen
päivitys uudelle vuosituhannelle.
Kansainvälisessä vertailussa Suomi
tunnetaan turvallisena ja terveellisenä
maana asua ja tehdä työtä. Suomalaisten työturvallisuuden ja –terveyden
innovaatioiden viennille on siitä syystä
hyvät mahdollisuudet. 3T Monitori
toimii jo kymmenissä maissa. Euroopan johtavien työsuojelutarkastajien
komitea (SLIC) on ottanut Valmerin
ensi vuoden kampanjansa työkaluksi.
Turkissa 3T:n tuotteet on otettu hyvin
vastaan. Edellytykset ovat olemassa,
mutta pienelle yritykselle kansainvälistyminen on silti suuri haaste.
Lämpimät kiitokset kaikille 3T:läisille,
asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme erinomaisesta ja tuloksekkaasta yhteistyöstä. Tästä on hyvä
jatkaa uudelle vuosikymmenelle.
Heikki Laitinen TkT, Dosentti
Hallituksen puheenjohtaja

Työhyvinvointi
-yksinkertainen
n asia
Voitko kukoistaa työssäsi, tehdä
parhaasi omaksi ja työpaikkasi hyväksi?
Onko työsi mielekästä ja sujuvaa?
Onko työympäristösi turvallinen ja terveellinen? Nämä ovat työhyvinvoivan
ihmisen ja työpaikan tunnusmerkkejä.
Henkilöstön hyvinvointi lähtee
työpaikan hyvinvoinnista, työpaikan
hyvinvointi lähtee hyvästä johtamisesta.
Työturvallisuuden ja -terveyden johtaminen on osa hyvää johtamista.
Hyvä johtaminen lähtee omistajasta ja
ylimmästä johdosta; arvoista, tavoitteista ja palkitsemisesta. Lähiesimies on
etulinjassa toiminnan kehittämisessä

yhdessä työntekijöiden kanssa. Yhdessä
tekemällä syntyy tulosta.
Jokaisella on vastuu itsestä ja työtovereista. Oma hyvinvointi kaipaa
huoltoa; terveellistä ravintoa, liikuntaa
ja unta – sopiva määrä kutakin.
Näin yksinkertaista se on, periaatteessa.
Käytännössä johtamiseen tarvitaan
hyviä mittareita; ennakoivia, kehittämiskohteet paljastavia ja tulosta
mittaavia. Havainnoimalla voi
arvioida fyysisiä työoloja, siihen on
olemassa pätevät menetelmät kuten
Elmeri+, Toimisto-Elmeri ja ElmeriSL.
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Psykososiaalisia oloja taas mitataan
henkilöstökyselyillä. Valmeri on tiivis
vain 18 kysymyksen setti, jota käyttävät
mm. työsuojelutarkastajat. Siksi siitä
on käytettävissä julkinen laaja vertailuaineisto. 3T Kulttuurimittari on
laajempi työhyvinvointia ja johtamista
luotaava menetelmä.
Mittareiden lisäksi 3T tarjoaa edullisia
koulutus- ja tiedotusratkaisuja työhyvinvoinnin kehittämiseen. 3T Onlinen
multimediat tarjoavat monta mielenkiintoista tuokiota työhyvinvointiin.

3T Online

Valmiita paketteja löytyy tällä hetkellä seuraaville toimialoille:

iat

Työhyvinvointia ja
a
työ
öturvallisuutta
- pan
nnaanko pake
ettiin?
3T Multimediakirjastossa on Euroopan laajin valikoima
työturvallisuuden, -terveyden ja-hyvinvoinnin opetusmultimedioita, syyskuussa 2011 jo 77 kpl. Mutta mitkä
niistä sopivat meille? Helpotimme asiakkaitamme
paketoimalla multimediat aihe- ja toimialakohtaisiin
kokonaisuuksiin. Silti asiakas voi edelleen ”viilata”
nimikesisältöä haluamakseen. Liikkeelle lähtö on
kuitenkin helpompaa.

Teollisuus

Tietotyö/toimisto

Kauppa

Sisälogistiikka, varastot

Toimialapaketit soveltuvat erityisen
hyvin henkilöstön lakisääteiseen
työn vaaroihin perehdyttämiseen,
tietysti uusille työntekijöille mutta
myös nykyisille päivityskoulutuksena.
Pakettiin kuuluu tietotesti, jonka avulla
voidaan varmistaa tiedon perillemeno
ja toisaalta todentaa annettu koulutus
esimerkiksi auditoijalle tai työsuojelu-

Rakennustyö

viranomaiselle. Toimialapakettien kesto
on 2–4 tuntia paketista ja opiskelijasta
riippuen.
Esimerkiksi Teollisuuden toimialapaketti sisältää seuraavat 3T Opetusmultimediat:
• Johdanto työturvallisuuteen
• Työympäristön perusasiat

• Hengityksen suojaaminen
• Ilmoita vaarasta!
• Henkilönsuojaimet (yhteensä
8 multimediaa)
• Johdatus työpaikan kemikaaliturvallisuuteen
• Järjestys ja siisteys työpaikalla
• Kuljetinturvallisuus
• Käyttöturvallisuustiedote tutuksi
• Liukastuminen
• Putoaminen
• Tehdasalueella liikkuminen
• Teollisuusnosturien turvallinen
käyttö
• Tikasturvallisuus
• Turvallisesti portaissa
• Turvallisesti telineellä
• Turvallisuuskulttuurin kehitysaskeleet ja Bradleyn käyrä
• Työpaikan paloturvallisuus
• Työsuojelun yhteistoiminta
• Varastohyllystöjen turvallisuus
• Teollisuuden toimialapaketin
lopputesti

Aihekohtaisia pakettejamme ovat:

Esimerkiksi Työhyvinvoinnin aihepakettiimme sisältyy multimediat:
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Ensiapu

Ergonomia

Henkilönsuojaimet

Järjestys ja
liikkumisturvallisuus

Kemialliset altisteet

Koneelliset nostot
ja siirrot

Lainsäädäntö

Työhyvinvointi

Työväkivalta
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•
•
•
•
•
•
•
•

Työhyvinvoinnin perusteet
Epäasiallinen kohtelu työpaikalla
Liikunta ja työvireys
Masennuksen jälkeen töihin
Ravinto ja työvireys
Tunnista stressi ja työuupumus
Uni ja työvireys
Varhaisen tuen malli

3T Online verkkopalvelut ja
henkilölisenssit

Oli hienoa nähdä 3T:n multimedioiden konkreettisuus
ja käyttäjäystävällisyys. Työturvallisuuden juridiset
vastuut vangitsi esimiespäivässämme kuulijakunnan ja
sanoma meni perille vartissa.

Henkilöstöjohtaja Timo Koskinen, VR-Yhty
ymä Oy

Mihin niitä voi käyttää?

• Uusien työntekijöiden perehdytys ja
työnopastus
• Esimiesvalmennukset ja henkilöstön
koulutuspäivät
• Työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden
kampanjat
• Tiimipalaverit ja työsuojelutuokiot
• Osana riskinarviointiprosessia tai
työhyvinvointihanketta

Mistä ja miten niitä saa?

Saatavana myös kielillä ja
räätälöitynä

Kaikki 3T Opetusmultimediat voidaan
lokalisoida haluamallesi kielialueelle.
Nämä nimikkeet löytyvät jo nyt
valmiina englanniksi: 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

Vaihtoehto 1
Verkkokaupasta käyttöoikeusavaimilla
• Osta niin monta avainta kerralla kuin
tarvitset nyt tai myöhemmin, käyttämättömät avaimet eivät vanhene.
Hinnat alkaen 29 €/hlö
(www.verkkokauppa.3tratkaisut.fi)
• Jaa ”opiskelijoille” avaimet ja ohjeista
suorittamaan haluamaasi päivään
mennessä
• Opiskelija kirjautuu avaimellaan sisään,
antaa nimensä ja voi aloittaa opiskelun
• Kuukauden käyttöoikeusaika käynnistyy
ensimmäisen kerran kirjauduttaessa
• Suoritettuaan paketin opiskelija voi
tulostaa itselleen ja työnantajalle
todistuksen.

Hazards!, Safety at Construction
Site, Safety Culture Development
Steps and the Bradley Curve,
Slipping, TR-observation method
for construction sites, ELMERI
Observation Method, Risk Assessment,
Incident investigation, Monitoring
OHS level, Safety Management, Noise
protection, Respiratory protection,
Scaffolding, Industrial hoisting, Fire
safety at work.

Vaihtoehto 2
omaan intraan tai oppimisympäristöön
organisaatiolisenssillä
• Valitse valmis Toimiala- tai Aihepaketti
tai oma kokoelmasi 3T Multimediakirjastosta
• Pyydä tarjous; hinnoittelu organisaatiokoon ja tuotevalintasi mukaan
• Tilatut opetusmultimediat asennetaan
teidän tai IT-palveluntarjoajanne palvelimelle, tai käytetään 3T:n palvelimelta
• Multimediat käynnistetään intranetistä
tai oppimisympäristöstänne (LMS)
multimedian otsikkoa klikkaamalla
• Multimedioita voidaan käyttää koko
organisaatiossa itseopiskellen tai
ryhmässä kouluttajan johdolla lähes
mistä tahansa 24/7
• Tarvittaessa valitulle kokonaisuudelle
voidaan laatia organisaationne
graafisen ohjeistuksen mukainen
käyttöliittymä ja räätälöidä sisältöä
juuri teille sopivaksi.
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Apuja työturvallisuuden ja
työhyvinvoinnin experteille ja
kouluttajille

Monille lukijoille jo vuosien ajalta
tuttu Turvallisuusuutiset.fi -palvelumme kerää päätteen ääreen tuhansia
työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista kiinnostuneita viikoittain.
Kestosuosikkeja ovat sen maksuttomat
uutiset sekä turvallisuuskuvat ja videot. Jo sadat ovat löytäneet työtään
helpottamaan kuukausimaksulliset
3T Kouluttajalisenssin ja 3T Lakiseurannan. Uudempia palveluita ovat
työpaikan lakisääteisille toimijoille
suunnatut Työsuojelupäällikkö.fi ja
Työsuojeluvaltuutettu.fi verkkopalvelut. Uutisten lisäksi niissä voi maksutta
kysyä asiantuntijoilta neuvoa omiin
ajankohtaisiin haasteisiin. Sivustoilla
on myös kohderyhmille suunnatut
omat lisämaksulliset Ts-päällikkö- ja
Ts-valtuutettulisenssit.
Miksi 3T Opetusmultimediat ja
verkkokoulutus?

• sama perustieto ja ymmärrys kaikille
lisäävät aktiivisuutta ja henkilökohtaista vastuunottoa
• asiantuntijoiden tekemiä, heti
käyttövalmiita
• palkittu visuaalinen ja pedagogisesti
toimiva esitystapa
• sovitettavissa joustavasti työrytmiin,
opiskelu jopa korvaavana työnä
• käytettävissä lähes mistä tahansa
24/7
• helppo ja nopea jakelutapa, keskitetty sisältöjen ylläpito
• oppimistulokset testattavissa ja
toteutettu koulutus todennettavissa
• soveltuvat itseopiskeltavaksi,
kouluttajan materiaaliksi tai osaksi
monimuotokoulutusta
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3T Opetusmultimediat

Uutuus!

Ashlandin turvatuokioissa
- Helppoa tiedonhallintaa

Riskien
arviointi

Ashland Inc. on maailmanlaajuinen
kemianalanyritys, joka tuottaa
innovatiivisia tuotteita, palveluita
ja ratkaisuja yli 100 maassa ympäri
maailmaa. Euroopassa Ashlandilla
on myyntiä ja toimintoja 20 maassa.
Suomen Porvoon Kilpilahden
toimipisteessä työskentelee noin 70
kemian alan ammattilaista. Tehtaan
päätuote on lujitemuoviteollisuudessa käytettävä polyesterihartsi.

Poikkeamien
hallinta

HSEQ
Monitor
Tarkastus,
auditointi

HSEQ Monitor
vaihtoehdot

Viestintä ja
koulutus

Päämoduulit

olette panostamassa kovasti nyt työturvallisuuteen. Miksi?

Koulutukset eivät tietysti poista riskejä,
mutta ovat hyvä apuväline pitää turvallisuutta esillä”, painottaa Heinonen.

ja esitykset ovat sopivan pitkiä juuri
turvatuokioihin”, päättää Kimmo
Heinonen.

Minkälaisia haasteita teillä on on työturvallisuuskoulutuksen järjestämisessä?

”Jos haasteen tulkitsee ongelmana, on
koulutusten järjestämisessä on ollut
vaikeuksia vuorotyön takia. 5-vuorosysteemi tarkoittaa, että joudumme
pitämään koulutusta monena päivänä,
jotta jokainen voisi siihen osallistua.
Jos sanalla haaste tarkoittaa tavoitetta,
niin turvallisuuskoulutuksilla pyritään
tietysti vähentämään riskejä ja näin
päästä nollatapaturmatavoitteeseen.

Miten käytätte 3T Online opetusmultimedioita?

Ympäristöilmoitus

”3T:n visuaalisesti hyviä opetusmultimedioita käytetään kuukausittain
turvatuokion materiaalina. Jokainen
tuotannon henkilö osallistuu turvatuokioon ja esityksen aikana keskustellaan
kyseisestä aiheesta. Keskustelu tuo sen
kuukauden teemaan oman työn sisältöä
eikä tilaisuus jää pelkäksi esityksen
katsomiseksi. Jokaiselle kuukaudelle on
siis eri aihe, nyt elokuussa esimerkiksi
putoaminen.”
Mitä kokemuksia tai palautetta olette
saaneet niistä?

”3T opetusmultimediat on oikein
toimiva tapa lähestyä tiettyä turvallisuusaihetta. Tilaisuuden vetäjän ei
tarvitse itse keksiä alustuksen sisältöä
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Parannusehdotus

Account Manager Sani Saarinen
3T Ratkaisut Oy
puh. 0102310 341
sani.saarinen@3tratkaisut.fi

3T Opetusmultimediat turvallisuusja työsuojelutuokioissa, tiimipalavereissa ja esimiespäivillä
• Sopivan pituisia alustuksiin (10 – 15
min)
• Euroopan laajimmasta valikoimasta löytyy jokaiselle työpaikalle sopivia aiheita
• Valmis laadukas materiaali helpottaa
tilaisuuden vetäjän työtä
• Tuo uskottavuutta, myy asian kuulijoille
• Käynnistää keskustelun ”miten meillä
asia on, mitä voisimme tehdä”
• Saatavana henkilökohtaisella
3T Kouluttajalisenssillä tai
organisaatiolisenssillä

Erityisosiot

Toimenpiteet / tehtävät

Operations Manager Kimmo Heinonen
Ashland Finland Oy
puh. 09 228 42 342
kheinonen@ashland.com

riskien ja korjaavien toimenpiteiden käsittely ja seuranta:
Työn fyysiset kuormitustekijät
Työn psyykkiset ja sosiaaliset
kuormitustekijät
Fysikaaliset työympäristötekijät
Kemialliset ja biologiset tekijät
Tapaturmavaarat

Työmatkatapaturmailmoitus

Lisätietoja:

3T Riskinarvioinnin mukainen

Perusosiot:

Työtapaturmailmoitus

Laatuilmoitus

”Ashland on amerikkalaisena yrityksenä
panostanut jo vuosia turvallisuuteen, ja
meillä Porvoon tehtaalla on käynnissä
erilaisia uusia tapoja tuoda turvallisuutta esille jokapäiväisessä työnteossa.
Yhtenä uutena työkaluna on käytössä
3T Opetusmultimediat.”

Asiakirja

Riski

Vaaratilanneilmoitus

Operations Manager Kimmo Heinonen,

Sisäiset kuljetukset ja siirrot
Ajaminen yleisessä liikenteessä
Koneet ja käsityövälineet
Paloturvallisuus
Ympäristöasiat
Turvallisuus- ja toimintakulttuuri
Kiinteistöt ja toimitilat
Asennus- ja huoltotyöt
Kohteen erityispiirteet

Valmisraportit
Tietojen vienti Exceliin

Keskitetty ratkaisu HSEQasioiden johtamiseen
Eroon papereista ja kadonneista
tiedostoista
Huippuasiantuntijoiden ja
asiakkaiden yhdessä kehittämä
Heti käyttöön kuukausimaksulla
Laajennettavissa omaksi
3T Monitori -järjestelmäksi
Ja ennen kaikkea parantunut
turvallisuuskulttuuri!

Lisämoduuli

Poikkeama
Poikkeamailmoitusten syöttäminen,
tutkiminen ja korjaavien toimenpiteiden käsittely ja seuranta:

Miksi HSEQ Monitor?

Hyödynnä kaikki vanhat ja muilla
sovelluksilla tehdyt HSEQ-asiakirjasi, esim. muistiot, mittaukset,
suunnitelmat, tarkastukset
Hallitse dokumenttikortilla mm.
päivitykset, vastuuhenkilöt,
luottamuksellisuus
Voit liittää kaikentyyppiset
HSEQ-asiakirjanne, esim. Word,
PDF, Excel, JPG

Hinnasto
Yrityksen tai
toimipaikan
henkilöstömäärä

€ / kk

Poikkeama + Riski
yhteishinta -20 %
€ / kk

€ / kk

€ / kk

0 - 20
21 - 100

69
159

110
254

69
159

19
29

101 - 200

279

446

279

49

201 - 300

399

638

399

69

Tarjous

Tarjous

Tarjous

Tarjous

yli 300

Laskutusjakso on kuusi (6) kuukautta. Hintoihin lisätään alv 23 %.

Turvallisuus

Terveys

Tuottavuus

Lisätietoja osoitteessa www.hseqmonitor.fi ja www.3tratkaisut.fi / Esittelypyynnöt: myynti@3tratkaisut.fi
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innostui työsuojelusta
Mukana Sisälogistiikkakisassa
vuosina 2008 – 2011

Paletti Oy on perinteikäs onnittelukortteja
kustantava ja tuottava yritys. Päätoimipaikalla
Hämeenlinnassa työskentelee noin 100 työntekijää. Yrityksellä on tytäryhtiöt Virossa,
Latviassa ja Liettuassa.

Työturvallisuustoimintaan Paletti
sai voimakkaan ”herätyksen” ja
kehitysruiskeen lähtiessään mukaan
Sisälogistiikan työturvallisuuden ja
tuottavuuden kilpailuun. Kilpailun
asiantuntijana toimi 3T Ratkaisut Oy,
ja mukana oli alan kärkitoimijoita
LOGY ry:n johdolla. Keskeisimpänä
mittarina oli uusi sisälogistiikan
ElmeriSL -havainnointimittari, jonka
painoarvo kilpailun tuloksissa oli 50 %.
Muita mittareita olivat henkilöstön
tietoindeksi, sairaus- ja tapaturmapoissaolot, turvallisuuden johtaminen
sekä laatu ja tuottavuusmittarit. Tiedot
kerättiin pääosin osallistujayrityksissä
puolivuosittain suoritetuilla auditoinneilla. Lisäksi koulutettiin osallistujien
avainhenkilöitä.

Logistiikkapäällikkö Jyri Pikkarainen esittelee ylpeänä Paletti Oy:n tuotteita
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Paletti Oy menestyi kilpailussa hyvin.
Logistiikka- ja työsuojelupäällikkö Jyri
Pikkarainen on hyvin tyytyväinen,
kun tuli lähdettyä mukaan kilpailuun. ”Kilpailu järjestettiin juuri
sopivasti, kun meillä oli tarve kehittää
sisälogistiikkaa. Auditoinneistaa sai
hyvän kuvallisen palautteen, jonka
perusteella kehittämisessä oli helppo
edetä nopein askelin. Samalla testattiin
työntekijöiden turvallisuustietämystä.
Sen parantamiseen käytimme 3T
Ratkaisujen tekemää ”Turvallisesti
varastossa” -opetusmultimediaa.
Kilpailun edetessä vahvistui käsitys,
että työturvallisuuden parantamisella
on suora yhteys laadun ja tehokkuuden
parantumiseen. Tämä näkyi selkeästi
lukujen perusteella. Kolmen vuoden
kilpailu oli hyvä aloitus pitkäjänteiselle
työsuojelun kehittämiselle. ”

Yksi esimerkki Paletilla toteutetuista lukuisista työympäristöparannuksista, trukin latauspaikka ennen ja jälkeen.

Monimuotokoulutusta

HSEQ Monitorin käyttöönotto

esimiehille ja työsuojelu-

2011 turvallisuuskulttuurin

henkilöstölle vuonna 2010

edelleen kehittämiseksi

Turvallisuusauditoinnit paljastivat
puutteita riskinarvioinneissa.
Keväällä 2010 Paletti Oy:llä järjestettiin esimiehille ja ts-henkilöstölle
päivän pituinen 3T Riskinarviointi
-koulutus, johon sisältyi käytännön
arviointia todellisissa kohteissa.
Saman vuoden syksynä toteutettiin
samalle ryhmälle 2,5 lähipäivästä ja
etäjaksosta koostunut 3T Työsuojelun peruskurssi. Jyri Pikkarainen
koulutusten merkityksestä: ”Riskinarviointikoulutuksen käytännön
harjoitusten jälkeen oli helppo jatkaa
loppujen kohteiden arvioinnit. Arviointeja helpotti selkeä mallilomake
ohjeineen. Työsuojeluhenkilöstön
koulutus puuttui tai oli vanhentunut.
Peruskurssin jälkeen meillä oli
paremmat valmiudet kehittää ja
valvoa työsuojelutoimintaa Paletissa.
Koulutuksen yhteydessä tuli myös
ilmi selviä kehittämisen kohteita.”

Paletti Oy on keväällä 2011 päättänyt
ottaa käyttöönsä verkkopohjaisen
HSEQ Monitorin luodakseen edellytykset koko henkilöstön aktiiviseen
poikkeamien hallintaan sekä tehostaakseen riskinarvioinnin toteutusta. Myös
kaikki työsuojelusaiheiset dokumentit
on tarkoitus jatkossa laittaa HSEQ
Monitorin Asiakirja -osioon. Järjestelmän käyttöönotto on tapahtunut
vaiheittain esimiesten ja työsuojeluhenkilöstön kanssa keväästä lähtien, ja
koko henkilöstölle se on tarkoitus saada
tehokkaaseen käyttöön vuoden loppuun mennessä. Logistiikkapäällikkö
Jyri Pikkarainen odottaa HSEQ Monitorin käytöltä paljon. ”Järjestelmän
käyttöönoton jälkeen meidän kaikki
työsuojeluun liittyvät asiat löytyvät
yhdestä paikasta. Tämä helpottaa
asioiden hallintaa merkittävästi. Parasta
on, että järjestelmään syntyy poikkeamailmoituksista ja riskinarvioinneista
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”nakkilistoja” vastuullisille henkilöille.
Näin pystytään seuraamaan helposti
tehtävien edistymistä aina valmistumiseen ja hyväksymiseen asti. Samalla
johto pystyy paremmin valvomaan
työsuojelun toteutumista. HSEQ:n
käyttöönottoa auttoi lähiesimiesten
puolen päivän koulutus, jonka jälkeen
päästiin nopeasti tuottamaan sisältöä
järjestelmään. Palvelussa on lisäksi
sisäänrakennettuna hyvät opasteet,
jotka auttavat käyttäjää eteenpäin
tietojen syötössä. HSEQ Monitorin
käyttöönoton jälkeen on kommentoitu,
että olemme menneet ammattimaisempaan suuntaan työsuojelussa”, päättää
Pikkarainen.

Lisätietoja:
Logistiikkapäällikkö Jyri Pikkarainen,
puh. 050 5556475
jyri.pikkarainen@paletti.fi
Johtava asiantuntija Antti Simola
puh. 050 340 6123
antti.simola@3tratkaisut.fi

HSEQ Monitor
asiakkaat kertovat
HSEQ Monitor case: Sisäasiainministeriö
Työsuojelupäällikkö Hanna
Oranen, lähditte viime syksynä
etsimään sovellusta työturvallisuustyöhönne. Mihin tarpeisiin
tarkemmin?

Sisäasianministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö,
jonka hallinnonalaan kuuluvat poliisitoimi, pelastustoimi, rajavartiolaitos
ja maahanmuuttoasiat. Ministeriön
keskeisimpänä tehtävänä on lainsäädännön valmistelu sekä toimialan
ohjaus- ja kehittämistehtävät. Koska
turvallisuusasiat ovat jo osa ministeriön
perustehtävää, myös työturvallisuus- ja
työhyvinvointiasiat otetaan ministeriön
omassa toiminnassa aktiivisesti huomioon.
Sisäasianministeriössä työskentelee
toimistoympäristössä noin 270 työntekijää, pääasiassa yksilötyöhuoneissa.
Ministeriöllä on edessään tulevaisuudessa iso muutos, koska päätoimipiste
peruskorjataan vuosina 2013-2014.
Peruskorjatussa kiinteistössä tullaan
työskentelemään uudentyyppisessä
monitila-työympäristössä. Samalla
koko henkilöstö siirtyy työskentelemään yhteen toimitilaan nykyisen
kahden sijaan.

”Ministeriössä on kehitetty
aktiivisesti ja järjestelmällisesti
työhyvinvointia jo usean vuoden
ajan. Saimme keväällä tunnustusta voittamalla valtion Kaiku
-työhyvinvointipalkinnon. Osana
tyhy-toimintaamme otimme
alkuvuodesta 2011 käyttöömme
HSEQ Monitorin vaarojen
arvioinnin menetelmän (HSEQ
Monitor Riski). Halusimme työkalun,
jonka avulla voimme koota yhteen,
jäsentää paremmin, ennaltaehkäistä
ja korjata työssä esiintyviä vaaroja ja
haittoja. Tässä yhteydessä uudistimme
koko vaarojen arviointiprosessin ja
toteutimme sen uudella, järjestelmällisellä tavalla niin, että koko ministeriö
osallistui työskentelyyn.”
Miksi päädyitte juuri HSEQ Monitor
verkkopalveluun?

”HSEQ Monitor tarjosi meille riittävän, mutta myös tarpeeksi selkeän
ja yksinkertaisen välineen vaarojen
selvittämiseksi ja kokoamiseksi. Menetelmän avulla saamme tarkasteltua eri
osastoilta ja yksiköistä saamaamme
aineistoa keskitetysti, ja pystymme
löytämään myös koko ministeriötä
koskevia ongelmakohtia”, painottaa
Oranen.
Kuinka käyttöönotto sujui ja miten
järjestelmä on otettu vastaan?

”Valmistelimme käyttöönoton huolella. Koulutimme jokaiselta osastolta
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ja yksiköstä muutaman henkilön
sekä ohjaamaan vaarojen arvioinnin
prosessin omassa työyksikössään että
kokoamaan tulokset järjestelmään.
Näin saimme vaarojen arvioinnin jalkautettua koko ministeriöön niin, että
siihen osallistuivat työntekijät, johto
ja asiantuntijat yhdessä. Järjestelmään
on suhtauduttu hyvin myönteisesti.
Ministeriössä on käytössä useita
sähköisiä järjestelmiä, joten HSEQ:n
käyttöönotossa ei ollut mitään periaatteellisia ongelmia. Menetelmä on myös
toiminut hyvin”, jatkaa Oranen.

HSEQ Monitor case: Stena Recycling
Stena Recycling Oy kuuluu ruotsalaiseen Stena Metall AB -konserniin, joka
on Pohjoismaiden johtava kierrätyksen
ja ympäristöpalvelualan yritys. Stena
Recycling Oy kuuluu Suomen merkittävimpiin kierrätykseen erikoistuneista
yrityksistä. Sen palveluksessa on Suomessa 100 henkilöä 15:sta yksikössä.
Stena on Suomessa alansa ensimmäinen
yritys, jolle on myönnetty ISO
14001 ympäristöhallintajärjestelmän
ja OHSAS 18001 työterveys- ja
työturvallisuusjohtamisjärjestelmän
sertifikaatit.

Työsuojelupäällikkö, henkilöstön kehittäjä
Hanna Oranen
puh. 071 878 8312
hanna.oranen@intermin.fi
Johtava asiantuntija Antti Simola
puh. 050 340 6123
antti.simola@3tratkaisut.fi

”HSEQ Monitor sopii hyvin maantieteellisesti hajaantuneen organisaatiomme käyttöön. Monet palveluyksiköistämme ovat pieniä, joten HSEQ
Monitorin verkkopohjainen käyttö
sopii niille parhaiten. Käyttöliittymä
toimii helposti ilman asennuksia,
kun vain on verkkoyhteys saatavilla.
Testasimme käyttöä demotunnuksilla,
ja toimintojen määrä tuntui meille
sopivalta.
HSEQ Monitorin selvänä vahvuutena
oli taustalla oleva tietotaito, jota on
hyödynnetty erityisesti riskien arviointi
-osiossa sekä poikkeamien tutkinnassa.
Järjestelmä opettaa käyttäjäänsä esimerkiksi vaaratilanne- ja tapaturmatutkinnassa”, Timo kiittelee.
EHS -insinööri Timo Kronlöf kouluttamassa
Tapaturmaton Stena -tilaisuudessa

järjestelmä on otettu vastaan?

olette ehtineet saada?

Lisätietoja:

verkkopalveluun?

Kuinka käyttöönotto sujui ja miten

Minkälaisia käyttökokemuksia

”Kokemukset vaarojen arviointityöstä
ja tietojen kirjausvaiheesta ovat olleet
ihan hyviä. Olemme vasta nyt syksyllä
vetämässä tietoja yhteen ja tekemässä
analyysiä. Tämä väline on itselleni
työsuojelupäällikkönä suuri apu, koska
nyt saan kätevästi koko ministeriön
arvioinnit yhteenvetona, joita pystymme sitten työsuojeluvaltuutettujen,
työsuojelutoimikunnan, ministeriön
johdon ja osastojen kanssa yhdessä
käsittelemään sekä suunnittelemaan
jatkotoimenpiteitä. Materiaali säilyy
myös tallessa ja sitä voidaan hyödyntää
tulevaisuudessakin”, päättää työsuojelupäällikkö Hanna Oranen.

Miksi päädyitte juuri HSEQ Monitorin

EHS-insinööri Timo Kronlöf, mihin tarpeisiin lähditte hakemaan sovellusta?

”Turvallisuuskulttuurimme kehittyy
ja samalla erilaisten vaaratilanteiden ja
ympäristöhavaintojen määrä lisääntyy.
Halusimme yhden järjestelmän,
johon saadaan koottua turvallisuus- ja
ympäristötietoa mahdollisimman
helposti ja samalla hyödyntää kertyviä
ilmoituksia toiminnan kehittämisessä.
Riskinarviointien hallinta 15 pienessä
yksikössä oli myös hankalaa paperisilla
lomakkeilla ja halusimme kokeilla,
miten sähköinen järjestelmä voisi
auttaa asiassa. Halusimme myös päästä
käsiksi tietoihin kaikista yksiköistä
mihin aikaan tahansa.”

”Keräsimme organisaatiotiedot kasaan
henkilöstöpäällikön kanssa, eikä suurempia ongelmia esiintynyt. Haasteena
meillä on, että vain toimihenkilöillä
on sähköpostiosoitteet ja ylipäänsä
tietokone käytössään. Tiedottaminen
uudesta sähköisestä järjestelmästä ei
mene läpi vain yhden tiedotusväylän
kautta. Testasimme palvelua ensin pienen esimiehistä koostuneen pilottiryhmän kanssa ja laadimme kokemusten
perusteella sisäiset ohjeemme. Varsinaisen käyttöönoton jälkeen aktiivisuus
on pikkuhiljaa kasvanut, kun ihmiset
tottuvat sähköiseen järjestelmään ja
huomaavat sen edut. Toisille käyttö on
heti luontevaa, mutta tietokoneisiin
tottumattomille järjestelmä vaatii
hieman enemmän opastusta.”
Minkälaisia käyttökokemuksia ja palau-

Vaikeinta on ollut motivoida pienten
yksiköiden henkilökunta tekemään
ilmoituksia, sillä monesti ilmoituksen
tekijä on samalla vastuuhenkilö korjaavassa toimenpiteessä. Olemmekin
korostaneet nyt meneillään olevissa
Tapaturmaton Stena -koulutuksissa
vakavien vaaratilanteiden merkitystä
tapaturmien ehkäisemisessä. Kirjattuja
poikkeamia on hyödynnetty mm. konsernin kuukausittaisessa raportoinnissa
ja koulutusten esimerkeissä.
Käyttäjät ovat kiitelleet uuden järjestelmän mahdollisuuksia ja helppoa
tutkintaosiota. Monille on kuitenkin
vaikea oppia uusia käytäntöjä. Hitaat
verkkoyhteydet ovat toisinaan haitanneet järjestelmän sujuvaa käyttöä”,
toteaa Kronlöf.

tetta olette ehtineet saada?

”Aloitimme käytön vaaratilanteiden
ja tapaturmien kirjaamisella. Riskinarviointiosiota käytimme vaarallisten
aineiden varastojen arviointiin kaikissa
yksiköissämme koulutuskierroksen
yhteydessä.
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Lisätietoja:
EHS-insinööri Timo Kronlöf
puh. 010 802 323
timo.kronlof@stenarecycling.fi
Johtava asiantuntija Antti Simola
puh. 050 340 6123
antti.simola@3tratkaisut.fi

HSE Monitor
– jatkuvan parantamisen
työkalu Tikkurila Oyj:ssä
y
Teksti:
Irmeli Pelkonen
HSE Coordinator
Tikkurila Group

Tikkurila Oyj
Tikkurila tarjoaa kuluttajille, ammattilaisille ja teollisuudelle käyttäjäystävällisiä
ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja
pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen.
Tikkurila on vahva alueellinen toimija,
jonka tavoitteena on olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa,
mukaan lukien Venäjä.
• Perustettu vuonna 1862
• Tuotantoa 8 maassa, lisäksi myyntiyhtiöitä 12 muussa maassa
• Vuonna 2010 liikevaihto 588,6 milj.
euroa; kauppa- ja rakennusmaalien
osuus liikevaihdosta 84 %
• Vuonna 2010 liikevoitto* (EBIT)
59,7 milj. euroa (*ilman kertaluonteisia eriä)
• Henkilöstön määrä vuoden 2010
lopussa 3 468

3T Monitori ja HSEQ Monitor
asiakkaitamme ovat mm:
• Norilsk Nickel Harjavalta Oy
• OMG Kokkola Chemicals Oy
• Rajavartiolaitos
• Ruokakesko Oy
• Kesko Oyj
• SOK yhtymä
• Rezidor Hotel Group (mm. SAS hotellit
globaalisti)
• 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
• Paletti Oy
• Sisäasiainministeriö
• Stena Recycling Oy

Turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasioiden jatkuva parantaminen ja
kehittäminen on koettu Tikkurila Oyj:ssä erityisen tärkeäksi sekä henkilöstön hyvinvoinnin että yrityksen tuloksen ja koko toiminnan kannalta
jo pitkään.
Järjestelmällinen HSE-tavoitteiden
asettelu ja avainhankkeiden määrittely
sekä toteutumisen seuranta alkoi
Tikkurilassa jo1990-luvun puolivälissä.
2000-luvun alkupuolella käynnistettiin
Tikkurilan Vantaan toimipaikalla erilaisia turvallisuuskulttuurin parannustoimia, muun muassa järjestelmälliset
tapaturmien ja merkittävien vaaratilanteiden analysoinnit, turvallisuuskeskustelut, tapahtumien kirjaaminen sekä
niihin liittyvät koulutukset.
Johdon näkyvän sitoutumisen ja koko
henkilökunnan asenteen lisäksi on tärkeää, että käytössä on hyvä raportointityökalu. Tikkurilan pörssilistautumisen
jälkeen yhteisten raportointityökalujen
käyttö entisen emoyhtiön Kemiran
kanssa ei enää ollut mahdollista.
Vuonna 2010 käynnistettiin projekti,
jonka tavoitteena oli koko konsernille
yhteinen tarvittavat moduulit ja
raportit sisältävä käyttäjäystävällinen
raportointiohjelma.
Tikkurilan raportointityökaluksi valittiin 3T Ratkaisujen 3T Monitori, joka
sai nimekseen HSE Monitor. Ohjelma
on tarkoitettu koko henkilökunnan
käyttöön, ja sen tutkimus- ja vastuuoikeudet on määritelty organisaatioiden
esimiehille. Ohjelmaan kirjataan tur14

Irmeli Pelkonen ja Vantaan aktiivisin HSE
Monitorin käyttäjä, logistiikkapäällikkö Juha
Kylänpää, tekemässä turvallisuuskiertoa
tuotevarastossa

vallisuuskeskustelut, turvallisuuskierrot
ja -havainnot, erilaiset vaaratilanteet,
tapaturmat ja palot. Lisäksi esimiehet
tai asiantuntijat raportoivat ammattitautiepäilyt, alueturvallisuusilmoitukset, ympäristövahingot ja toimenpiteet.

Tikkurilan Venäjän ja Viron toimipaikoilla käynnistettiin käyttöönoton
valmisteluun liittyvät määrittelyt ja
paikallisten pääkäyttäjien koulutus.
Syksyllä käyttöönoton valmistelu alkaa
Puolassa ja Ruotsissa.

Ohjelman avulla korostetaan tapahtumien järjestelmällistä analysointia,
riskiarviointeja ja toimenpiteiden loppuun saattamista. Järjestelmä lähettää
vastuuhenkilöille automaattisesti tiedon
uusista ilmoituksista ja niiden vaiheista
seurantaa ja toimenpiteitä varten.

Käyttäjäpalaute on ollut myönteistä.
Ohjelma on todettu helppokäyttöiseksi, informatiiviseksi ja avoimeksi
työkaluksi, josta tietoa saa helposti
ja joka tukee ja tehostaa toiminnan
parantamista. Tieto kerätään nyt
yhteen paikkaan ja hyödynnetään
sieltä, mikä vähentää esimiesten ja
asiantuntijoiden työtä ja erilaisten
lomakkeiden täyttöä. Ohjelmasta saatavan viikkoraporttimateriaalin avulla
välitetään koko henkilökunnalle tietoa
tapahtuneista vaara- yms. tilanteista ja
käynnistetyistä toimenpiteistä. Avoin
tiedottaminen auttaa muita oppimaan,
kuinka vastaavat tilanteet voidaan
ehkäistä ennalta. Myös kahdenkeskisillä
turvallisuuskeskusteluilla on suuri
merkitys toimintakulttuuriin ja asennoitumiseen tarvittavaan muutokseen.

Tärkeä osa ohjelmaa on raportointi
sekä konsernin että sen eri yksikköjen
omaa seurantaa varten. Graafisten
vakioraporttien lisäksi voidaan hakea
kaikki talletettu tieto. Ohjelma sisältää
myös historiatiedot, jotta saamme erilaiset trendikuvaajat ja tarvitsemamme
mittarit pidemmältä aikaväliltä.
HSE Monitor otetaan käyttöön Tikkurila-konsernin kaikissa tuotanto- ja
suurimmissa varastoyksiköissä. Vantaan
toimipaikalla ohjelman käyttäjien
koulutus ja ohjelman käyttö alkoi
maaliskuussa 2011. Muiden yksiköiden
HSE-asiantuntijoille annettiin keväällä
tapaturmien analysointikoulutusta
yhteisessä tilaisuudessa. Toukokuussa

Ratkaisusi on Työsuojelupäällikkö.fi, 24/7 avoinna oleva verkkopalvelu. Maksuttomien uutisten ja
muun sisällön lisäksi edullinen Ts-päällikkölisenssi opetusmultimedioineen antaa voimakkaan piristysruiskeen työhösi. Tarkempi esittely, hinnasto ja tilaaminen osoitteessa: www.tyosuojelupaallikko.fi

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

- helpotusta ja tehoa työhösi

15

3T Uutisia
Yritysverkostolle Roadmap
turvallisuuskulttuurin huipulle

3T Online henkilölisenssit Pohjolan
asiantuntijoiden apuna

Ashland, Danisco, Dynea, PCAS, Premix,
Sulzer ja ViskoTeepak muodostavat hankekohtaisen yritysryppään, jota tuetaan
3-vuotisella hankkeella kohti turvallisuuskulttuurin huippua. Safety Consulting Ilkka
Sorsa Oy:n (SCIS) kanssa toteutettavassa
hankkeessa osallistujien lähtötaso
arvioitiin SCIS:n haastatteluin, 3T Kulttuurimittarilla ja Elmeri+ havainnoinnein.
Yritykset ovat jo aloittaneet matkansa
heille laadittua Roadmapia pitkin kohti turvallisuuden huipputasoa. Tason arviointi
toistetaan vuosittain.

Pohjolan Riskienhallinnan osaamiskeskuksen työturvallisuusasiantuntijat
hyödyntävät asiakastyössään 3T Kouluttajalisenssiä ja 3T Lakiseurantaa. ”Multimediaesitykset tuovat asiakaskäyntien
esityksiin väriä ja auttavat käynnistämään
keskustelua. Ja säästävät osaltaan
asiantuntijamme aikaa, kun multimediakirjastosta löytyy valmis paketti jo lähes
aiheesta kuin aiheesta”, toteaa Henkilöriskien hallinta yksikönpäällikkö Matti Kallio
Pohjolasta. 3T Online henkilölisenssit voi
hankkia myös ryhmäsopimuksilla, jolloin
kustannus per käyttäjä saadaan huomattavasti yhden hengen hintaa alemmaksi.

Assistor sisälogistiikkakisan kokonaiskilpailun voittoon

Assistor Oy:n Lommilan Logistiikkakeskus
kehitti määrätietoisesti toimintaansa koko
kilpailun ajan. Kokonaisvoitto perustui
parhaaseen työympäristön turvallisuus- ja
tuottavuustasoon. Vahvuuksia oli myös
toimintaprosessien tehokkuus sekä vähäinen sairauspoissaolotuntien määrä, joka
kilpailun aikana puolittui. Kolmivuotisessa
(2008–2011) Sisälogistiikan työturvallisuuden ja tuottavuuden kilpailussa
suoritettiin työturvallisuus- ja tuottavuusauditointeja ja annettiin asiantuntijatukea
toiminnan parantamiseksi. Hanke
toteutettiin yhteistyössä 3T:n, Logy ry:n,
Jyväskylän AMK:n, Logisman, Tapiolan ja
Logistepin kanssa.

Johtamisoppia Helsingin kaupungin
esimiehille
”Meillä on tuhansia esimiehiä, siinä on
hyvä syy kouluttaa esimiehiämme verkossa”, toteaa Hannu Teittinen Helsingin
kaupungilta. Hyvän johtamisen ABC -verkkokurssiin on upotettu asiakkaan omien
sisältöjen lomaan 3T opetusmultimediat
Turvallisuustuokion pitäminen, Epäasiallinen kohtelu työpaikoilla, Työhyvinvoinnin
perusteet, Uni ja työvireys, Tunnista
stressi ja työuupumus sekä Työturvallisuuden juridiset vastuut.
Koulujen ja päiväkotien riskienhallinnan
verkkopalvelu HSEQ Monitoriin

3T Ratkaisut Oy on yhdessä Tampereen
kaupungin sivistyspalvelujen ja Sipoon
koulukeskuksen kanssa kehittänyt oppilaitoksille ja päiväkodeille soveltuvan

3T Ratkaisut Oy on työturvallisuuden,
turvallisu
työhyvinvoinnin ja
-terveyden sekä riskienhallinnan
enhallinn ohjelmisto- ja asiantuntijayritys.
Tarjoamme:

• Turvallisuusuutise
et.fi
- 3T Kouluttajallisenssi
- 3T Lakiseuran
nta
• Työsuojelupäälliikkö.fi
- Ts-päällikkölisenssi
• Työsuojeluvaltuutettu.fi
uutettu.fi
- Ts-valtuutettulisenssi
tulisenss

• 3T Online koulutus
- Toimialakohtaiset multimediapak
ltimediapaketit
- Aihekohtaiset multimediapaketit
- Omavalintaiset ja räätälöidyt
kokonaisuudet
• 3T Monimuotokoulutus, esim.
3T Työsuojelun peruskurssi
• 3T Kulttuurimittari työturvallisuuden
ja -terveyden henkilöstökysely

• 3T Monitori asiakasräätälöitävä
kasräätälö
öitävä
riskienhallinnan tietojärjestelmä
ä
• HSEQ Monitor verkkopalvelu
kkopalvelu (Saa
(SaaS)
S)

• 3T Asiakaspalaute
• 3T Liiketoimintariskit

• Tieteelliset tutkimukset ja
a selvitykset
• Turvallisuuskulttuurin kehitys
tyshankkeet, turvallisuuskilpailut
ut

• 3T Audit nykytilanneanalyysi
• Johtoryhmäkoulutukset,
ohtoryhmäkoul
esimiesvalmennukset
esvalmennukset

3T Riskinarviointi Koulut ja päiväkodit
- lomakkeiston, joka vastaa lakisääteistä
Vaarojen ja terveydellisten olojen selvitystä. Tällaisen selvityksen ovat velvollisia
tekemään mm. lukiot, ammattiopistot,
peruskoulut ja päiväkodit. Valtioneuvoston
asetuksen 380/2009 mukaan selvitys on
myös tarkastettava joka kolmas vuosi. 3T
Riskinarviointi Koulut ja päiväkodit on jatkossa saatavissa myös sähköisenä HSEQ
Monitorin moduulina.
Wärtsilä koulutti Elmeri+ -osaajia
Vaasan tehtaalla

3T toteutti Wärtsilän Finland Oy:n Vaasan
tehtaalla laajan esimiesten ja työsuojeluhenkilöstön Elmeri+ -menetelmän käyttöönottokoulutuksen keväällä 2011. ”Elmeri+
-menetelmäkoulutus oli hyvin onnistunut.
Koulutuksen avulla työnjohtajat ja osastopäälliköt saivat käyttöönsä käytännöllisen
työkalun, jonka avulla päästään työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Vaasan
toimitusyksikössä Elmeri+ -menettely
käynnistyi nyt Moduulitehtaan osastoilla.
Muut tehtaat seuraavat perässä” toteaa
työsuojelupäällikkö Esko Tirkkonen.
Sani Saarinen 3T:n asiakastyöhön

3T Online tuotevalikoiman kasvu toi tarpeen vahvistaa 3T:n palvelukykyä. Vuoden
2011 alussa tiimissämme aloittanut Sani
Saarinen (entinen Quach) auttaa asiakkaitamme löytämään ratkaisut ajankohtaisiin
tarpeisiinsa. Sani työskenteli aiemmin
F-Securen myynnissä. Hänet tavoittaa
numerosta 010 2310 341 tai sähköpostilla sani.saarinen@3tratkaisut.fi.

3T Ratkaisut Oy
Kumitehtaankatu 5
04260 Kerava
Hämeenlinnan toimipiste:
3T Ratkaisutt Oy
Vankanlähde 7
13100 Hämeen
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www.3
.3tratkaisut.fi
www.tu
urva
allisuusuutiset.fi
www.hs
seqm
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