Euroports

haluaa olla alansa maailman paras työturvallisuudessa

Euroports Finland Oy on täyden palvelun satamaoperaattori, joka toimii Raumalla ja Pietarsaaressa.
Yhtiön toimialaan kuuluvat kaikki satamaoperoinnissa tarvittavat palvelut, mm. lastinkäsittely, varastointi,
huolinta, varustamopalvelut ja kansainväliset kuljetukset. Päätoimipaikalla Raumalla työskentelee noin
550 satama-alan ammattilaista.

Ylin johto vahvasti sitoutunut

kehittämiseen. Samalla saatiin
johtohenkilöstö yhdessä miettimään
turvallisuuden johtamista Europortsin
Suomen satamissa.

työturvallisuuteen

Työturvallisuus on jo pitkään ollut
keskeisellä sijalla Euroports Finland
Oy:n toiminnassa. Uutta potkua
työturvallisuustoimintaan on tuonut
koko konsernin johdon sitoutuminen
vahvasti asiaan. Uusi Euroports-konsernin pääjohtaja Charles Menkhorst
on asettanut tavoitteekseen johtaa
konserni maailman johtavien yritysten
joukkoon niin turvallisuus- kuin ympäristöasioissa. Tätä päämäärää tukeva
ohjelma julkaistiin vuoden alussa.
Euroports Finland Oy tilasi 3T
Ratkaisut Oy:ltä Rauman ja Pietarsaaren yksiköiden johdolle (noin 60
henkilöä) työturvallisuus- ja -terveysosaamisen vahvistamiseen tähtäävän
monivaiheisen työturvallisuusvalmennuksen.
3T:n kulttuurikysely koko
esimieskunnalle

Koulutusjakson aluksi kartoitettiin
koko esimieskunnan turvallisuusasenteet 3T Kulttuurimittariin sisältyvän

Monimuotokoulutusta esimiehille
syksyllä 2011 ja keväällä 2012

Kurssilaiset pohtimassa vastuualueidensa vaara- ja kuormitustekijöitä

kyselyn avulla. Kyselyn tulos oli osa
lähipäivien koulutustilaisuuksien
tausta-aineistoa. Lisäksi tulosten avulla
pystyttiin kohdentamaan koulutuspanostus suoraan ongelma-alueille.
Turvallisuuskulttuurin tunteminen
ja mittaaminen on yksi yritysjohdon
keskeisistä tehtävistä. 3T:n kulttuurikyselyn avulla voidaan nopeasti ja
luotettavasti selvittää, millä tasolla
yrityksen organisaatio on. Tulosten
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tarkastelussa käydään lyhyesti läpi turvallisuuskulttuurin nykyisiä vahvuuksia
ja heikkouksia.
Johdon työturvallisuusseminaari

Marraskuussa 2011 järjestettiin päivän
mittainen koko Euroports Finland
Oy:n johtoa koskeva työturvallisuusseminaari, jossa syvennettiin johdon
työturvallisuustietoisuutta ja -osaamista
ja näin sitoutumista turvallisuuden

Syksyllä 2011 ja keväällä 2012 toteutettiin 50 esimiehelle 3T Työsuojelun
peruskurssi. Koulutusohjelma koostui
kolmesta lähipäivästä ja niiden väliin
sijoittuvasta kahdesta noin 4 viikon
mittaisesta etäjaksosta. Ensimmäisellä
etäjaksolla osallistujat opiskelivat
itsenäisesti 3T Opetusmultimedioita,
ja toisella etäjaksolla osallistujat valmistelivat omaan vastuualueeseen liittyvän
turvallisuusaiheisen kehitystyön, joka
esiteltiin myös johdolle viimeisellä jaksolla. Näin pystyttiin jo valmennuksen
aikana kehittämään tunnistettuja
ongelma-alueita. Työn luonteesta ja
jatkuvasta kolmivuorotyöstä johtuen
osallistujat jaettiin neljään samankokoiseen ryhmään. Turvallisuuspäällikkö
Juha Arvo koulutuksen merkityksestä:
”Yhtenä avainasioista oli muistuttaa

työnjohtoa heidän vastuistaan työn
suunnitteluun, valvontaan sekä sen
kautta turvalliseen toteuttamiseen.
Koulutuksella haimme työnjohdolle
työkaluja puuttua turvallisuuden eri
osa-alueisiin ja samalla vahvistaa heidän
osaamistaan turvallisuuden perusasioissa.”
Työturvallisuuden johtoryhmän
workshop maaliskuussa 2012

Laajan esimieskoulutuksen ja syntyneen käytännönläheisen aineiston
pohjalta laadittiin yhdessä luonnos
Euroports Finland Oy:n turvallisuuden
tavoitetilasta. Sitä työstettiin työturvallisuuden johtoryhmän workshopissa
maaliskuussa 2012. Tavoitetilat vuosille
2012–2014 jaettiin kolmeen kehitysalueeseen:
A) Turvallisuusjohtamisjärjestelmän
edelleen kehittämiseen, B) Turvallisuuskommunikoinnin ja esimiehen
turvallisuusroolin vahvistamiseen ja
C) Koko henkilöstön turvallisuustietoisuuden ja -osaamisen varmistamiseen.
11

Kussakin näistä alueista (6–8 tavoitetilaa) valittiin kolme keskeisintä
tavoitetilaa, joille haettiin konkreettiset
toimenpiteet ja vastuuhenkilöt. Tilaisuuden loppupuheenvuorossaan toimitusjohtaja Matti Esko totesi: ”Harvoin
näkee, että jo koulutuksen aikana
nähdään selvää muutosta toiminnassa.
Esimiesten puuttuminen riskinottoon
ja varatilanneilmoittelu ovat selvästi
parantuneet”.
3T Työsuojelun peruskurssi
työnjohdolle
• 1. lähijakso (1 pv) Työturvallisuuden ja
-terveyden perusteet
• 1. etäjakso (3-4 viikkoa) Valittujen 3T
Opetusmultimedioiden suorittaminen
• 2. lähijakso (1 pv) Työolojen vaara- ja
kuormitustekijät omalla vastuualueella
• 2. etäjakso (3-4 viikkoa) Omaan vastuualueeseen liittyvä konkreettinen kehitystyö
• 3. lähijakso (½ pv) Kehitystöiden esittely
johdolle (10 min /henkilö) + loppukoe
Lisätietoja:
Turvallisuuspäällikkö Juha Arvo,
puh. 044 421 3302, juha.arvo@euroports.Þ
Johtava asiantuntija Antti Simola,
puh. 050 340 6123, antti.simola@3tratkaisut.Þ

