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Pääkirjoitus

Ihmeellisen

inhimillistä
I

hme tapahtui, messuseminaarin paikat loppuivat kesken. Hekin, jotka
eivät mahtuneet sisälle, jaksoivat pääsääntöisesti kuunnella koko esityksen käytävällä oviaukoista kurotellen. Kyseessä oli Inhimillinen tur-

vallisuustekijä haltuun -seminaarimme EuroSafety & Työhyvinvointi 2015
-tapahtumassa loppuvuodesta 2014. Asialla on imua, eikä syyttä. Ihmiseen on kiinnitettävä kasvavaa huomiota, jos tapaturmat halutaan alas
ja hyvinvointi ylös. Behavioral Based Safety -näkökulma alkoi esiintyä
1970-luvulla. BBS:n ytimessä on ihmisen toiminta, ja varsinkin mediassa
puhutaan myös inhimillisistä virheistä. Jalostetumpana ajattelutapana on
People Based Safety (PBS), jota mm. 3T:n johtava asiantuntija Marita
Hyttinen ajaa työpaikoille sisään (sivu 10–11). Ihminen on ihmeellinen ja
sillä on monenlaisia ominaisuuksia: arkuutta, refleksireaktioita, turhamaisuutta, laiskuutta… Nämä pitää tunnistaa, tiedostaa ja osittain hyväksyäkin, jotta niiden vaikutus turvallisuuteen kyetään arvioimaan.
3T Ratkaisujen koko tuote- ja palvelurepertuaari tukee inhimillisen tekijän
hallintaa. Osaamisen ja tietoisuuden kohottaminen parantaa vaaratekijöiden tunnistuskykyä. Tieto lisää myös oikeiden päätelmien ja valintojen
tekemistä yllättävissä tilanteissa. Talteen kerätyt ja tutkitut turvallisuushavainnot sekä niiden pohjalta toteutetut toimet aktivoivat koko henki-

Kuvaaja: Timo Lahtinen, T&RH

löstön kehittämään työpaikkaa. Tieto kiertää parhaimmillaan prosessin
alkuun, suunnittelijoille − tietysti automatisoidusti tietoverkossa. Näin he
kykenevät ottamaan ihmisen toiminnan paremmin huomioon tulevissa
ratkaisuissaan. Kulttuurikysely saattaa puolestaan paljastaa, että työntekijät ja esimiehet ovat eri mieltä siitä, ryhdytäänkö ilmoitusten pohjalta
toimenpiteisiin tai toteutuvatko arvot käytännössä. Ehkä tiedotus on jäänyt tekemättä − sekin on inhimillistä ja myös korjattavissa.
Kiitoksia taas kovasti kaikille asiakkaillemme ja kumppaneillemme tuloksellisesta yhteistyöstä. Toivottavasti löydät 3T Sanomista uusia virikkeitä
työpaikkanne työolojen ja hyvinvoinnin johtamiseen ja kehittämiseen!
Keravalla 15.2.2015
Marko Vuorinen
Toimitusjohtaja
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Rakennusalan
työsuojelun valvontaa
kehitetään

Lisätietoja:
TkT, Dosentti
Heikki Laitinen
Senior Advisor ja
hallituksen puheenjohtaja
heikki.laitinen@3tratkaisut.fi

R

akennusalan työturvallisuus on kehittynyt ratkaisevasti kahden viime
vuosikymmenen aikana. 1990-luvun puolivälissä työsuojelutarkastajat
ja työmaat ottivat käyttöön työolosuhteiden vakioidun havaintomene-

telmän, TR-mittarin. Putoamissuojaus, telineturvallisuus, koneturvallisuus, sähköturvallisuus, valaistus sekä järjestys ja siisteys ovat kohentuneet
noista ajoista 60−65 prosentin tasolta 90 prosentin tasolle. Tarkastajien työmailta keräämät tapaturmatiedot osoittavat 4 päivän tapaturmasuhteen
alentuneen 60 prosentilla samana ajanjaksona.
Työmaiden TR-indeksi ja tapaturmasuhde korreloivat erittäin merkitsevästi
20 vuoden aikasarja-analyysissä. Tämä vahvistaa aiempaa tutkimustulosta,
että varsin yksinkertainen ja helppo standardoitu havaintomenetelmä on
pätevä työmaatason tapaturmariskin indikaattori.
Työsuojelun valvonnan
runkosuunnitelmaa päivitetään
Suomi kuuluu nyt rakentamisen turvallisuudessa kuolemanriskillä mitattuna Ruotsin ja Saksan kanssa kolmen parhaan maan joukkoon Euroopassa.
Vakavia vammautumisia tapahtuu kuitenkin edelleen yli 1 000 vuosittain.
Niiden vähentämiseksi tarvitaan tarkempi ongelma-analyysi ja torjuntaSosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja

strategia.
Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Leo Suomaa kertoi 3T Sanomille
ministeriön laativan parhaillaan työsuojelun valvonnalle uutta runkosuunni-

Leo Suomaa hakee uusia eväitä myös
rakennusalan työturvallisuuden kehittämiseen.

telmaa seuraavaa hallituskautta varten. Ministeriö kuuntelee herkällä
korvalla myös kentän terveisiä.
Työmaiden vastuuhenkilöt ja työntekijöiden valtuutetut ovat kyselytulosten
mukaan tyytyväisiä työsuojelutarkastajien toimintaan. Kehittämistarpeitakin tuotiin esiin. Tarkastuksiin toivottiin mm. lisättävän palautetilaisuus
koko työmaan henkilöstölle. Tarkastuksia toivottiin suunnattavan enemmän ongelmatyömaille ja asiansa hyvin hoitaneiden yritysten valvonta voisi
perustua enemmän omavalvontaan. Viranomaiselta toivottiin myös lisää
yhteistyötä ja tiedotusta yritysten edustajille.

3T Ratkaisut Oy tutki Sosiaali- ja
terveysministeriön toimeksiannosta rakennusalan työsuojeluvalvonnan vaikuttavuutta.
Tutkimuksessa tarkasteltiin tilas-

Alalla jo pitkään toteutettu turvallisuuskilpailu on vastaajien käsityksen

toaineistoja kahdenkymmenen

mukaan tärkeä tekijä erityisesti yritysjohdon motivaation kannalta. Kilpailu-

vuoden ajalta ja toteutettiin kysely

konseptissa todettiin kuitenkin uudistamistarvetta. Lähestymisen tulisi olla

työmaiden vastuuhenkilöille ja

yhtenäinen eri puolilla maata ja kilpailulle olisi saatava lisää näkyvyyttä sekä

työntekijöiden valtuutetuille.

pk-sektorin osanottajia. Arviointien yhdenmukaisuuteen olisi kiinnitettävä

Tutkimusraportti julkaistaan

enemmän huomiota, ja tuloksia olisi voitava seurata mahdollisimman

STM:n julkaisusarjassa keväällä

ajantasaisesti.

2015.
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Lisätiedot:
www.3tratkaisut.fi/verkkokoulutus
myynti@3tratkaisut.fi
Puh. 010 2310 341

Verkkokoulutus
on monille jo
arkipäivää
T

elevision opetusohjelmista on tultu pitkä matka vuorovaikutteiseen,
internetin aikakauden e-oppimiseen. Pitkään tuntui siltä, että verkossa
opiskelu tai multimedioiden käyttö luokkaopetuksessa oli liian teknistä
”hypeä”. Viime vuosina on tapahtunut selvä muutos; verkkokoulutus nähdään
yhtenä oppimismetodina muiden joukossa, mutta myös hyvin moneen tarkoitukseen lisäarvoa tuottavana tapana.

Case:
Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry
SHKY ry on suomalaisten hiihtokeskusten katto-organisaatio. Sen yhtenä
tehtävänä on tukea keskuksia turvallisuusasioissa. Toiminnanjohtaja Anne
Larilahti, minkälaisia erityishaasteita näet hiihtokeskusten turvallisuuden
hallinnassa? ”Toiminnassa pitää ottaa huomioon samanaikaisesti asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuus. Käytössä on isoja koneita ja laitteita, ja
esimerkiksi lumetuksissa putkissa on kovat paineet. Korkealla työskentely
yhdistettynä lumeen ja jäähän lisäävät riskejä. ”
Runsas kausityöntekijöiden määrä lisää perehdyttämistarvetta. Toteutitte
3T:n kanssa työ- ja rinneturvallisuuden opetusmultimedian nimenomaan
henkilöstön perehdytykseen. Millaista palautetta olette saaneet siitä?
”Hiihtokeskukset ovat tykänneet ratkaisusta, koska sen käyttö on helppoa ja

Toiminnanjohtaja Anne Larilahti,
Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry

joustavaa. Multimedian avulla voidaan varmistua, että kaikilla on vähintään
perusasiat hanskassa. Itseäni lämmitti myös Tukesilta tullut kommentti,
että otamme nämä asiat näköjään tosissamme.”
SHKY:n
perehdytysmultimedian
etusivu

Entä mitä etuja näet tällaisessa eLearning
-ratkaisussa perinteisiin koulutustapoihin
verrattuna? ”Suuri osa kohderyhmästä on nuoria, joille tällainen on hyvin luonteva tapa. Siitä
on tykätty, että paketin voi suorittaa myös kotoa
käsin. Yhdistyksen näkökulmasta etuna on myös
mahdollisuus päivittää aineisto keskitetysti eikä
materiaaleja tarvitse siinä yhteydessä tulostaa
kaikkialle uudestaan”, päättää Anne.
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Case: Fiskars Home Oy Ab
Fiskars on yksi harvoista todella kansainvälisistä,
kuluttajamarkkinoilla menestyvistä suomalaisista
brändeistä. Tuotteisiin yhdistyy voimakkaasti
korkea laatu. Yrityksessä halutaan olla korkealla
tasolla myös työturvallisuusasioissa.
Työturvallisuuspäällikkö Pentti Hytönen, mitkä
ovat teille tärkeimmät työturvallisuushaasteet
tällä hetkellä? ”Työturvallisuuden tasoa kuvaavat mittarimme näyttävät hyvää tasoa ja hyvää
suuntaa − kiitos koko henkilöstön aktiivisuuden ja
asenteen. Yksi iso haaste on pitää tämä hyvä vire
ja suunta yllä. Matkaa parhaisiin on vielä, eikä
tämä matka lyhene saavutettuja tuloksia ihailemalla. Tahtotilamme on edelleen nolla tapaturmaa.”

iskuihin. Nämä tukevat osaltaan tietoisuuden ja

Hankitte hiljattain kuudelle työsuojelupäälliköl-

aktiivisuuden ylläpidossa ja auttavat meitä entistä

lenne 3T Kouluttajalisenssit. Mihin tarpeeseen

parempiin tuloksiin. Saamani palautteet 3T

erityisesti? ”Palvelun sisältämät multimediat

Kouluttajalisenssistä ovat olleet positiivia −

tarjoavat valmiita välineitä sekä yleiseen työtur-

palvelu koetaan hyödylliseksi ja tarpeelliseksi”,

vallisuuskoulutukseen että rajatumpiin tieto-

toteaa Hytönen.

Tasavallan presidentin
puoliso Jenni Haukio
Fiskarsin vieraana
seurassaan muotoilijat
Oiva Toikka ja Harri
Koskinen

Joko teillä e-opitaan?
3T:n verkkokoulutusratkaisuilla saat
uutta nostetta esimerkiksi näihin
tarpeisiin:
• Uusien työntekijöiden perehdytys
• Esimiesten valmennus
• Johdon turvallisuuskoulutukset
• Turvallisuus- ja työhyvinvointituokiot
• Menetelmä- ja järjestelmäkoulutukset

Tietopalvelupäällikkö
Anne Suoniemi, Tredu

• Turvallisuuskampanjat
• Osasto- ja kuukausipalaverit
• Työsuojelupäivät

Case: Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Tampereen seudulla toimivassa Tredussa opiskelee lähes 7 000 nuorta, ja
tutkintoa suorittavia aikuisia on yli 1 000. Toimipisteitä on 20 ja ne sijaitsevat
8 kunnan alueella Pirkanmaalla. Tredu tarjoaa ammatillista koulutusta,
aikuis- ja oppisopimuskoulutusta sekä yrityksille suunnattua koulutusta.

• Teemakoulutukset
• Pätevyyskoulutukset
• Korttikoulutukset, lupakoulutukset
• Alihankkijoiden ja yhteistyökumppanien perehdytys

Tietopalvelupäällikkö Anne Suoniemi, hankitte Tredun käyttöön koko 3T

Valikoimassamme on jo yli 100 visuaalista

Multimediakirjaston. Miksi? ”Työturvallisuus on tärkeä osa-alue ammatilli-

ja pedagogisesti tehokasta opetusmulti-

sessa koulutuksessa. 3T:n multimediat ovat korkeatasoisia, monipuolisia ja

mediaa. Valitse teille sopivin käyttötapa:

juuri kohderyhmälle soveltuvaa sähköistä materiaalia, jota on kaivattu.”

3T Kouluttajalisenssi kouluttajalle luen-

Miten ja mihin käytätte opetusmultimedioita? ”Hyödynnämme niitä niin

tojen tueksi ja omaan oppimiseen

opettajan omassa perehtymisessä, kouluttautumisessa ja luentojen aineis-

3T eOpisto henkilöstön itseopiskeluun ja

tona kuin opiskelijoiden itseopiskelumateriaalinakin”, jatkaa Suoniemi.

verkkokoulutusten hallinnointiin

Entä miksi valitsitte toimittajaksi juuri 3T:n? ”Kartoituksemme perusteella

3T Online Yrityslisenssi, tarpeisiinne

3T Ratkaisujen valikoima oli ylivoimainen sekä määrältään että laadultaan.

räätälöity sisältö, ulkoasu ja käyttö-

Myös hinta oli erittäin kilpailukykyinen.”

ympäristö
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ISOVERilla
3T Monitori on
tehokäytössä

3T

Monitorin ensimmäinen versio otettiin käyttöön yrityksessämme jo tammikuussa 2006. Olimme erityisesti

asettaneet tavoitteeksi parantaa turvallisuuspoikkeamien hallintaa, päästä eroon paperien
pyörittämisestä ja keskittyä ennen muuta turvallisuusjohtamisen kehittämisen kautta työturvallisuuden tuloksien parantamiseen.
Kun havaitsimme 3T Monitorin ketteryyden,
otimme mukaan myös muita osa-alueita, kuten
tuotantopoikkeamat, laatupoikkeamat, ympäristöpoikkeamat, toimittajareklamaatiot, aloitteet, auditoinnit ja työluvat. Tämän vuoden alusta
olemme ottaneet käyttöön uuden version 3T
Monitorista, mikä on merkinnyt järjestelmän
käytettävyyden paranemista entisestään. Uudet
raportointimahdollisuudet antavat myös oikeanlaista tukea turvallisuusjohtamiselle.
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Turvallisuus on kuitenkin ollut kaiken aikaa kes-

korostaminen sekä turvallisuuden eteen tehty

Kirjoittaja:

keinen ja tärkein asia, jota 3T Monitorin kautta

työ ovat myös arvostusta työntekijöitämme koh-

Eero Korpio

on hallittu. Eriasteisia työturvallisuuteen liittyviä

taan. Jokaisen oikeus on palata työpäivän pää-

poikkeamia raportoidaan tehtaillamme tyypilli-

tyttyä terveenä kotiin. Monesti olemme kuitenkin

sesti yli 400 kpl vuosittain. On helppo ymmärtää,

arvioineet tehdyn turvallisuustyön kustannuksia

että tällaisen tietomäärän hallinta ilman kunnol-

saavutettuihin tuloksiin nähden ja lopputulos on

lista järjestelmää olisi varsin työlästä ja hyvä tur-

selvä: turvallisuustyö kannattaa niin taloudelli-

vallisuustuloskin voisi olla hankalampi saavuttaa.

selta kuin inhimilliseltäkin kannalta.

Jokaisella yrityksessämme on pääsy 3T Monitoriin ja poikkeamat raportoidaan aina siellä, missä
ne on havaittukin, ilman tarpeettomia viiveitä.
Samoin tapahtuu havaintojen käsittely, korjaavien
ja ehkäisevien toimenpiteiden päättäminen sekä
toteutumisen ja vaikuttavuuden seuranta.

Nyt kun molemmilla tehtaillamme on jo
”totuttu” useamman vuoden tapaturmattomuusjaksoihin, on turvallisuustyön painopiste
siirtymässä yhä enemmän toteutuneiden poikkeamien korjaamisesta riskien arviointien suuntaan. Viime vuoden varsin kattavissa riskien

Turvallisuustyön yhteydessä organisaatiossamme

arvioinneissa todetut eriasteiset riskit, joita oli

ei yleensä puhuta rahasta. Turvallisuuden eteen

kummallakin tehtaalla yli tuhat, muodostavat

tehty työ ja siihen liittyvä osaaminen on itsestään

melkoisen työsaran ja hallinnoitavan kokonai-

selvyys ja kuuluu oleellisena osana ammattitai-

suuden; myös tätä varten on tehokas työkalu

toon. Työturvallisuuden tavoitteet ja sen aseman

tarpeen.
7

Operations Director
Saint-Gobain
Rakennustuotteet Oy,
ISOVER

Pyydä esittely
3T Monitorista:
Kari Helenius
VP, Business
p. 040 900 9991
kari.helenius@3tratkaisut.fi

Lisätiedot:
VP, Business
Kari Helenius

3TMobi

Puh. 040 900 9991,
kari.helenius@3tratkaisut.fi

Turvallisuushavainnot
heti talteen ja työn alle

3T

Monitor on tukenut yritysten tur-

3TMobi mahdollistaa mobiili-ilmoitusten

vallisuustoimintaa jo yli kymme-

tekemisen millä tahansa kielellä, mistä vain

nen vuoden ajan asiakkainaan

ja milloin vain − myös ilman verkkoyhteyttä,

reilut kolmekymmentä isoa, kansainvä-

jolloin ilmoitus lähetetään eteenpäin, kun

listä yritystä. Tänä aikana 3T Monitoriin on

yhteys on taas päällä. Periaatteessa mikä

tullut niin asiakkaidemme pyynnöstä kuin

tahansa 3T Monitorin ilmoitustyyppi voi-

3T:n omien kehitystoimien ansiosta lukuisia

daan ilmoittaa mobiilisti, mutta vapaateks-

uusia eri toiminteita, esimerkiksi kuluttaja-

tin osuus mobiili-ilmoituksessa kannattaa

asiakaspalautteet, johdon ja työntekijöi-

pitää mahdollisimman pienenä. 3TMobi on

den riskikyselyt ja seurannat, monipuolinen

integroitu täysin osaksi 3T Monitoria, joten

Excel-raportointi, Vatu-moduuli varhaisen

mobiili-ilmoitus on samanlainen kuin selai-

tuen prosessin hallintaan, työsuojelun toi-

men kautta tehty ilmoitus. Myös ilmoituksen

mintaohjelma ja nyt uusimpana 3TMobi

vastuu- ja tutkintahenkilöt tulevat automaat-

(ilmoitukset mobiililaitteella).

tisesti, kuten ennenkin. Puhelimen käyttäjä
on samalla Monitori-ilmoituksen laatija, ja

Vaikka jo nykyiset ilmoituslomakkeet ovat

käyttäjän tunnistus perustuu puhelimessa

yksinkertaisia käyttää, madaltaa 3TMobi

olevaan tunnistetietoon.

ilmoituskynnystä entisestään. Se mahdol-

Puhelimessa yrityksen organisaatiorakenne

listaa esimerkiksi turvallisuushavaintojen ja

ja muut taustatiedot pysyvät ajan tasalla

-mittausten teon heti kohteissa ja tuo muka-

lähes reaaliaikaisesti, päivittyen aina kun

naan myös huomattavia käyttöä parantavia

puhelin on yhteydessä verkkoon. 3TMobi

ominaisuuksia, kuten kuvien oton ja lähe-

välittää tietoja emomonitoriin välissä olevan

tyksen ilmoitusten mukana. Eri mittausten

välipalvelimen (proxy server) kautta, ja niiden

− kuten Elmeri, MVR, TR − käyttö kosketus-

välinen liikenne on suojattu. 3TMobi toimii

näytöllisellä mobiililaitteella sujuu paljon

uusimmilla Android-, iOS- ja Windows Phone

näppärämmin kuin perinteisellä tavalla tieto-

-puhelimilla, eikä se vaadi erillistä asennusta

koneella tai ensin paperille täyttäen. Ja mikä

vaan on ladattavissa suoraan verkosta.

hienointa, asiakkaalla käytössä olevaan 3T
Monitoriin ei tarvitse tehdä mitään muutok-

Nyt jokaisella nykyisellä ja uudella 3T Moni-

sia, vaan 3TMobin kautta tulevat ilmoitukset

tori -asiakkaalla on mahdollisuus helpottaa

käyttäytyvät aivan samoin kuin perinteisesti

ja parantaa turvallisuusilmoitteluaan enti-

tehdyt ilmoitukset.

sestään hankkimalla käyttöönsä 3TMobi!
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3T Monitor Enterprise & HSEQ Monitor

Automatisoi prosessit
ja perusta johtaminen
faktoihin

O

ppiva organisaatio tarvitsee työkalut,
joilla estetään ei-toivottujen tilanteiden
toistuminen ja toisaalta tunnistetaan ja

• Työympäristön ja työtapojen havainnointi,
esim. Elmeri-, TR-, MVR -menetelmillä

3T Monitor / HSEQ Monitor
asiakasesimerkkejä:

• Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit

CABB

monistetaan onnistumiset. Hyvässä yrityskult-

• Kone-, laite- ja kalustetarkastukset

Chromaflo

tuurissa vaaratilanteista uskalletaan ilmoittaa, ja

• Turvallisuustuokiot, -keskustelut ja -kierrokset

ne johtavat ripeästi toimenpiteisiin. Tuloksellinen

(safety walk and talk)

työturvallisuuden ja -terveyden johtaminen − ja

• Varhaisen tuen (Vatu) prosessin hallinta

myös lainsäädäntö − edellyttävät monenlaisia

• Aloitteiden ja parannusehdotusten käsittely

menettelyjä, joiden toteutuminen tulee varmistaa.

• Perehdytys ja muu henkilöstökoulutus sekä

Automatisoimalla prosessit vältytään päällekkäiseltä työltä, nopeutetaan läpimenoa ja helpotetaan vastuuhenkilöiden työtä. Tietojärjestelmä
tarjoaa oivan välineen myös koko henkilöstön
osallistamiseen ja tiedottamiseen. 3T Monitor ja
HSEQ Monitor -ratkaisuillamme voidaan johtaa
sujuvasti muun muassa seuraavia tehtäviä:
• Työn vaarojen arviointi ja selvitys
(riskinarviointi)
• Vaaratilanteiden ja muiden poikkeamien
keruu ja tutkinta

osaamisen, lupien ja pätevyyksien hallinta
• Työolojen ja työhyvinvoinnin seuranta,
henkilöstökyselyt
• Muutosten hallinta, erityisesti prosessiteollisuudessa
• Korjaavien toimenpiteiden vastuutus ja
seuranta

Technologies Finland
Empower
Etelä-Karjalan sosiaalija terveyspiiri EKSOTE
Freeport Cobalt
Finn-Power
Posti
KONE Industrial
Laureaammattikorkeakoulu
Mölnlycke Health Care
Onninen
Paletti
Paroc Group
Porkka Finland
Stena Recycling

• Turvallisuusasiakirjojen säilytys ja ylläpito
keskitetysti
• Valmiit raportit johdolle, ilmoittajalle ja
yhteistyökumppaneille

S-Pankki
Työstöhankinta Reponen
Finnair
Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiiri HUS
Meyer Turku

3T Monitor Enterprise

HSEQ Monitor

Norilsk Nickel Harjavalta
Rajavartiolaitos
Ruokakesko

• Isot ja keskisuuret organisaatiot

• Keskisuuret ja pienet organisaatiot

Saarioinen

• Räätälöitävissä asiakaskohtaisesti, pohjana
lukuisia asiakkaille tehtyjä moduuleja

• Valittavissa yksi tai useampi
valmismoduuli

Saint-Gobain

• Kehittyy asiakkaan tarpeiden muuttuessa

• Laajennettavissa myöhemmin 3T Monitoriksi

Tampereen kaupunki

• Yleensä asiakkaan IT-ympäristössä

• SaaS-palvelu, IT-ympäristö sisältyy

• AD-, HR-, vakuutusyhtiö- ym. liitynnät

• Kysy mahdollisuuksista integrointeihin

Valmet Automotive

• Investointi tarjouksen mukaan

• Alkaen 103 €/kk, laskutusjakso 6 kk

Valmet

• Toimitusaika riippuu räätälöintitarpeesta

• Käyttöönotto nopeimmillaan viikossa

• Mobiilikäyttö joko älypuhelinsovelluksella
tai selaimella

• Mobiilikäyttö selaimella

• Monikielisyys

• Suomi; tulossa englanti

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

Lisätietoa ja esittelyt:
Antti Simola, johtava asiantuntija
puh. 050 340 6123
antti.simola@3tratkaisut.fi
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Rakennustuotteet
(Isover, Gyproc)
Tikkurila
Työsuojeluhallinto

VR-Yhtymä

Inhimillisen
turvallisuustekijän

johtaminen kannattaa

K

aikkia riskejä ei pystytä poistamaan hienoimmillakaan
tekniikoilla eikä massiivisimmillakaan järjestelmillä.
Turvallisuuden ratkaisee valpas ja turvallisuustietoinen
ihminen, joka huomaa vaaraa ennakoivat merkit ja pitää
tilanteen hallinnassa omalla ammattitaidollaan. Jotta ihminen
kykenee turvallisuudessa parhaimpaansa, häntä pitää tukea ja
johtaa. Ihmisen johtaminen onnistuu parhaiten, jos ymmärtää
ihmisen ajattelutapaa ja toiminnan luonteenomaisuuksia.

• tehtaan alueella kaahaa nopeusrajoituksista
viis veisaava henkilö
• työpaikalla vallitsee epäjärjestys
• toimihenkilö tekee jatkuvasti ylitöitä ja
• kaikkeen on vakiovastauksena ”kiire”.
Inhimillisen turvallisuustekijän johtaminen
edellyttää tietoa ihmisestä:
• miten ihminen ajattelee, tuntee ja toimii
• miksi hän tekee virheitä eikä toimi aina
absoluuttisen turvallisesti

Inhimillinen turvallisuustekijä

• millä perusteella hän muuttaa käytöstään ja

Meille ihmisille on luonteenomaista

• kuinka hän vaikuttaa omalla toiminnallaan ja

• valita suorin reitti turvallisimman sijaan
• olla lukematta ohjeita ja oikoa niissä
• toimia ympäristöstä tulevien ärsykkeiden
mukaan (multitaskaus), jolloin keskittyminen
varsinaiseen tekemiseen häiriintyy
• sopeutua ryhmän tapoihin, vaikka ne olisivat

Lisätiedot:
Johtava asiantuntija
Marita Hyttinen
Puh. 050 4010 653
marita.hyttinen@3tratkaisut.fi

Tutkimustenkin mukaan on erittäin harvinaista,
että ihminen toimii tahallaan ei-turvallisesti tai
tarkoituksellisesti rikkoo ohjetta. Syyt ovat muualla ja niihin on pureuduttava.

virallisten sääntöjen vastaisia ja itsellekin

Turvallisuuden kanssa kilpailee moni asia. Kil-

vieraita

pailevia tekijöitä on pystyttävä raivaamaan tur-

• perehdytysten ja neuvojen unohtaminen, ellei
asiasta muistuteta ja turvallista tapaa osoiteta
käytännössä arvostettavan
• väsähtäminen, esimerkiksi pitkässä ja vaativassa, mutta myös monotonisessa työssä ja
• rehkiminen, vaikka kunto ei kestäisikään.
Inhimillisen tekijän voimaa osoittaa esimerkiksi
se, että
• työntekijältä puuttuvat tarvittavat henkilönsuojaimet
• konesuoja nojaa koneeseen eikä ole paikallaan

vallisen suorittamisen tieltä pois.
Ihmisen johtaminen ei ole asioiden johtamista
Esimiehen on kirkastettava ensin itselleen turvallisuuden vastuullinen valmennustehtävä:
• mitä itse ajattelen turvallisuudesta
• mitä hyötyjä näen turvallisuuden
hoitamisesta
• kuinka turvallisesti pystyn itse työskentelemään ja elämään sekä
• miten näytän arvostukseni muille.
Turvallisuuden johtaminen on helppoa, kun

koneen käydessä
• henkilöstö ryntäilee tehtävästä ja tilaisuudesta

3T Sanomat 2015

esimerkillään muihin työyhteisön jäseniin.

ymmärtää turvallisuuden merkityksen moninai-

toiseen pysähtymättä ja miettimättä, mitä

sesti! Turvallisuuden hoito ei ole vain tapatur-

seuraava työvaihe pitää sisällään − eivätkä

man torjuntaa. Mitä se on? Siihen on kyettävä

riskit ole ensimmäisenä mielessä

vastaamaan.
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Kuvaaja: Visualisti Matti Raatikainen, Kiilto.

Messutiskeillä oli työvaatteiden, turvakenkien ja
henkilönsuojainten edustajia, joilta sai kysellä vinkkejä.
”Päivä sai positiivista palautetta ja herätti taas miettimään niitä omia ’pahoja’ tapoja. iTu-multimedia
on siitä hyvä, että koulutukseen voi osallistua sekä
toimihenkilöitä että työntekijöitä samanaikaisesti,
vaikka jokaisessa työpisteessä on omia vaaroja.
Yllättäen tilaisuudessa kuitenkin löytyi samanlaisia
ongelmia sekä tuotannosta että ns. konttoriltakin!”,
sanoo työsuojelupäällikkö Lilli Puntti Kiilto Oy:stä.

Case Kiilto Oy:
Vietimme iTu-päivää koko henkilöstön kera
Kiillon vuoden teema on osaaminen. Kiiltolaisen ammattitaitoon kuuluu oleellisena osana turvallisuus. Se tarkoittaa niin turvallista työvaatetusta ja suojautumista riskeiltä kuin ennakoivaa ajattelua ja toisista huolehtivaa asennetta.
Vuosi 2015 aloitettiin koko henkilöstön yhteisellä valmennuspäivällä, jossa
iTu-multimedian johdattelemana koko porukan voimin tunnistettiin vaarallisia
käytöstottumuksia, pohdittiin mikä niitä oikein pitää yllä ja miten ne saataisiin
muuttumaan turvallisemmiksi.
Päivä oli paitsi vakavaa asiaa, myös hauskaa yhdessäoloa ja värikästä keskustelua, jota johti 3T Ratkaisujen johtava asiantuntija Marita Hyttinen.

”Tästä on hyvä jatkaa porukan voimin. Olemme
tilanneet 3T Ratkaisuilta käyttöömme aiheeseen
liittyviä opetusmultimedioita, joiden avulla pidämme
turvallisuusasiaa esillä Lempäälän tehtaallamme.”
Kiillon Lempäälän tehtaalla tehdään liimoja ja
rakennustarvikkeita noin 200 henkilön voimin. Kiilto
haluaa panostaa erityisesti vastuulliseen toimintaan, ja iso osa sitä on työntekijöiden hyvinvointi ja
turvallisuus sekä kotona että työpaikalla.

Esimiehen ja työtovereiden on osoitettava huo-

tuu työtapaturmia − joissa

lestumisensa, jos he havaitsevat vaarallista toi-

on tuudittauduttu turvalli-

mintaa. Riskinottoon on puututtava. Keskustele

suuden tunteeseen − mutta

ja kysy! Ihmisillä on runsaasti hiljaista viisautta

joissa edelleen on tapatur-

turvallisuuteen liittyen. Huomaa myös turvallinen,

man mahdollisuus olemassa.

ammattimainen, keskittynyt suoritus. Kiitä siitä!

Videot soveltuvat myös työ-

Mitä et johda, se kulkee omia polkujaan. Jos

paikoille, joissa esiintyy hil-

tavoitellaan tapaturmattomuutta, ihmistä − ja eri-

jaista riskinoton hyväksyntää.

tyisesti juuri ihmistä − on johdettava. Ja siihen on

iTu-valmennuspaketin avulla

olemassa omat menettelynsä.

päästään tavoittelemaan

3T:ltä ratkaisut inhimillisen turvallisuustekijän

aidosti pitempiaikaista vai-

hallintaan

kuttavuutta työskentely-

3T:n koko tarjonta auttaa inhimillisen turval-

tapoihin. Siihen sisältyy

lisuustekijän johtamisessa. Osa tuotteista ja

perustason selvitys, osallis-

palveluista on ”paketoitu” iTu-aiheen alle.

tavat valmennukset johdolle

Inhimillisen tekijän valotus iTu-multimedian
avulla kestää vain vartin ja on jaettavissa 2
minuutin aihepätkiin. Jo 15 minuuttia riittää
muistuttamaan asioista, jotka jokaisen on tär-

ja henkilöstölle, sovitun iTumenettelyn käyttöönotto sekä valitun tavoitetason vaikuttavuuden seuranta.
Valmennuksessa hyödynnetään kahteen työkirjaan luotuja lukuisia
harjoitteita.

keä ymmärtää itsestään turvallisuuden kannalta

Oppien jalkautus varmistetaan käyttöönotettavalla menettelyllä. Se voi olla

− niin esimiehen, toimihenkilön kuin työntekijän.

esimerkiksi iTu-vartti kerran viikossa, yksilön havainnointiin perustuva iTu-

Multimediassa on käytännönläheisiä keskuste-

keskustelu tai vaarallisten työtapojen systemaattinen käsittely ryhmässä

lunaiheita ryhmälle. Esimiehen on hyvä katsoa

PKS-analyysillä.

ensin itse iTu-multimedia ja sen jälkeen käydä se
läpi työryhmänsä kanssa. Valmennusparina iTu-

Miksi iTu?

vartissa voi olla työsuojelupäällikkö tai -valtuu-

Lopputuloksena syntyy paitsi turvallisuutta myös laatua. Asiat alkavat sujua

tettu.

jouhevammin. Takkuiluja on vähemmän. iTu-hankkeessa saadaan aikaan

Käytettävissä on myös ainutlaatuisia, suomalais-

iTu-prosessi, joka vaikuttaa ennen kaikkea ihmisen aivoista käsin.

ten työtapaturmien uhrien kertomuksia, jotka

Turvallisuuden ylläpito karsii inhimillisiä kärsimyksiä, vähentää kustannuk-

on videoitu. Ne ovat erityisen suositeltavia kat-

sia, parantaa tuottavuutta ja lisää toiminnan sujuvuutta sekä tuotteiden toi-

seltaviksi työpaikoilla, joissa enää harvoin sat-

mitusvarmuutta. Se myös kohottaa yrityksen imagoarvoa.
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Lisätiedot:

Miksi Nollaan

Johtava asiantuntija, TkT
Antti Simola
Puh. 050 340 6123,
antti.simola@3tratkaisut.fi

pääseminen
on vaikeaa?
O

len päässyt osallistumaan lukuisiin työturvallisuushankkeisiin kymmenen viime vuoden aikana 3T Ratkaisut Oy:n asiantuntijana ja sitä
ennen vuosikymmenien ajan raskaan teollisuuden eri esimiesteh-

tävissä. Hankkeet ovat aina yhtä ainutkertaisia kuin yrityksetkin. Kuitenkin
turvallisuusammattilaisten piirissä on jo pitkään tiedetty, mitä asioita pitää
tehdä ja saada aikaan, jotta hyvään turvallisuuskulttuuriin päästäisiin. Miksi
sitten nollaan tapaturmaan − tai sen tuntumaan − pääseminen voi olla niin
vaikeaa? Määritelmän mukaan hyvässä turvallisuuskulttuurissa turvallisuuden merkityksestä tulisi olla yhteinen käsitys ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn uskotaan. Lisäksi hyvässä kulttuurissa yksilöt hyväksyvät yhteiset
turvallisuuden pelisäännöt ja keskinäinen luottamus toimii. Miksi siis työturvallisuushankkeet usein epäonnistuvat tai jäävät puolitiehen?

• säännöllinen turvallisuuden havainnointimenettely
• työntekijöiden mukana olo työ- ja turvallisuusohjeiden laatimisessa
• erilaisille turvallisuus- ja työhyvinvointi-

Miksi epäonnistutaan?

teemoille luodut kehitysryhmät, joilla osallis-

Seuraavassa muutamia yleisimpiä epäonnistumisen syitä:

tetaan mahdollisimman moni mukaan ja

1 Ei olla valmiita panostamaan nykytilanteen arviointiin. Siksi ei oikein tiedetä, missä ollaan ja mitkä olisivat tärkeimmät ja tuloksellisimmat kehityskohteet (ks. 3T Audit -artikkeli s. 14−15).

saadaan ihmiset helpommin sitoutumaan
tehtyihin ratkaisuihin.
• mietitään yhdessä, miltä työpaikka näyttäisi,
kun turvallisuus on kunnossa ”viimeisen

2 Vuosien varrella on otettu käyttöön erilaisia menetelmiä, mutta niiden

päälle” ja luodaan tästä yhteinen visio, jota

sisäänajoon ei ole panostettu riittävästi. Hankkeet jäävät usein puolitiehen,

kohden pyritään.

eikä todellista vaikuttavuutta saada aikaan. Mikä pahinta, seuraavien hankkeiden käynnistäminen ja ihmisten mukaan saaminen tulee olemaan entistä
vaikeampaa.
3 Ei ymmärretä, että turvallisuuskulttuurin kehittämisessä kysymys on
yleensä toimintatapamuutoksesta eli muutosjohtamisesta, joka tunnetusti
on vaikein johtamisen lajeista.

3 Inhimillinen tekijä, ”iTu”, huomioidaan
johtamisessa (ks. s. 10−11)
4 Sitoudutaan pitkäjänteiseen kehityshankkeeseen, esimerkiksi osallistumalla 3-vuotiseen
Turvallisuuden Roadmap -verkostohankkeeseen.
Aluksi selvitetään, missä kukin organisaatio on

Kokeile näitä:

menossa ja sen pohjalta luodaan yhdessä osallis-

Tässä muutamia hyviksi koettuja keinoja onnistuneen hankkeen toteuttami-

tujayrityksen kanssa askelmerkit kohti parempaa

seksi:
1 ”Organisaatio ei voi olla parempi kuin sen johto”: aloitetaan turvallisuuskulttuurin kehittäminen johdosta. Otetaan käyttöön esim. turvallisuuden johtoryhmän konsepti ja jalkautetaan johto kentälle.

turvallisuuskulttuuria. Asiantunteva sparraaja
auttaa koko hankkeen ajan uusien menettelytapojen käyttöönotossa ja hiomisessa. Myös muiden
kokemukset saadaan kaikkien käyttöön, mikä luo
uskoa ja motivaatiota. ”Turvallisuushanke alkaa

2 Ihmiset pitää saada mukaan kehittämään yhdessä työturvallisuutta ja

koulutuksella ja päättyy koulutukseen”. Roadmap

työhyvinvointia. Henkilöstön osallistamiseen on olemassa useita erilaisia

-hankkeista on erinomaisia tuloksia (ks. esim.

tapoja, mm.:

Työsuojelurahaston hankeraportti 110459).

3T Sanomat 2015
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Esittelyssä 3T Opetusmultimedia

Monikulttuurinen
työyhteisö
M

aahanmuuton ja ulkomaisen työvoiman

Erilaisten kulttuurien, arvojen ja uskontojen mah-

lisääntymisen myötä työpaikoilla koh-

dollisesti aiheuttamiin ristiriitoihin tutustutaan

dataan kieli- ja kulttuurieroista johtu-

havainnollisesti. Multimedia tarjoaa tärkeää tie-

via uudenlaisia haasteita. Näihin tartutaan 3T:n

toa ulkomaalaisen työntekijän sopeuttamiseen ja

uusimmassa opetusmultimediassa Monikult-

monikulttuurisen työyhteisön toimintatapojen luo-

tuurinen työyhteisö. Siinä annetaan ohjeita ulko-

miseen. Monikulttuurisuus on parhaimmillaan työ-

maalaisten työntekijöiden perehdytykseen ja

yhteisölle rikkaus, josta kaikki oppivat ja hyötyvät!

Kesto:
n. 18 minuuttia. Sisältää
harjoitteen esimerkkitapauksesta.
Kohderyhmä:
työsuojeluorganisaatio,
HR ja esimiehet työpaikoilla,
joissa on työntekijöitä eri
kulttuureista.

huomioimiseen työyhteisössä − esimerkiksi yhteisen äidinkielen puuttuminen vaikuttaa vieraskielisen työntekijän kanssa työskentelyyn ja hänen
johtamiseensa työturvallisuuden näkökulmasta.
Multimediassa käsitellään myös työnantajalle
tulevia velvollisuuksia, kuten työntekijän kansalaisuudesta riippuvan oleskeluluvan vaatimuksia
ja työehtojen selvitystä.
Käymme läpi perehdytyksessä käsiteltäviä asioita ja lainsäädännön vaatimuksia, sekä epäasiallista kohtelua ja rasismia estäviä keinoja.

Turvallisen työskentelyn varmistamiseksi voidaan ohjeet ja säännöt esittää
kuvina ja symboleina.

Muun muassa he käyttävät 3T:n opetusmultimedioita:
ABB
AEL
Aktiivi-instituutti
Amiedu
Andritz
Arctech Helsinki Shipyard
Barona
Bauhaus
Borealis
Chromaflo Technologies
Dynea
Edupoli
Elisa
EMC Talotekniikka
Fazer Leipomot
Fennia Riskienhallinta
Fiskars Home

Fortum Power and Heat
HAMK
Haahtelarakennuttaminen
HL-Rakentajat
HSL
John Deere Forestry
Jyväskylän Energia
Kemira
KerabitPro
Keravan kaupunki
Keuda
Keslog
Kone Industrial
Kouvolan kaupunki
Kuehne+Nagel
LVI-Dahl

Meritaito
Metallityöväen Liitto
Mölnlycke Health Care
Onninen
Pardia
Peiron
Pohjola Vakuutus
Ponsse
Pöyry
Pyhäsalmi Mine
Saarioinen
Seinäjoen
koulutuskuntayhtymä
Sinebrychoff
Skanska
SOL Palvelut
Stadin ammattiopisto

3T Multimediakirjastossa on jo yli 100 multiStara (Helsingin kaupunki)
Steris Finn-Aqua
Stora Enso
Sulzer Pumps Finland
Suomalainen Kirjakauppa
Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestö SPEK
Teknos
TETRA Chemicals
Tampereen seudun
ammattiopisto Tredu
Turun kaupunki
Työterveyslaitos
Vaasan
VR-Yhtymä

mediaa, osa englanniksi ja jopa turkiksi!
Multimedioita löytyy seuraavista aihepiireistä:
Turvallisuuskulttuuri ja -johtaminen, psykososiaaliset tekijät ja työhyvinvointi, tuki- ja
liikuntaelinten kuormitus, kemialliset ja biologiset altisteet, tapaturmavaarat, ensiapu ja
pelastusvalmius, elintavat, henkilönsuojaimet ja lainsäädäntö. Jos jotain puuttuu, toteutamme juuri Teille sopivat sisällöt.
Katso ajantasainen valikoima osoitteesta
www.3tratkaisut.fi/multimediakirjasto
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Lisätiedot:
Johtava asiantuntija, TkT
Antti Simola
Puh. 050 340 6123,
antti.simola@3tratkaisut.fi

3TAudit

3T Ratkaisut Oy:n Antti Simola havainnointikierroksella.

Auttaa oikealle polulle

T

urvallisen ja hyvinvoivan työpaikan luomiseksi tarvitaan luotettavaa

Turvallisuustoiminnan mittaaminen

tietoa siitä, missä tällä hetkellä ollaan, mitä pitäisi parantaa − ja toisaalta mitkä asiat ovat jo hyvällä mallilla. 3T Audit on laajoihin tutki-

muksiin ja standardoituihin menetelmiin perustuva nopea ja tarkka selvitys
asiasta. Se voi edeltää valmennusohjelmia, johdon työpajoja tai toimia pitkäjänteisen turvallisuuskulttuurin kehittämisohjelman starttina. 3T Audit
sisältää tyypillisesti:
• henkilöstökyselyn (3T Kulttuurimittari)
• 3T Johtamisarvioinnin ja avainhenkilöhaastattelut
• työympäristöhavainnoinnin, esimerkiksi Elmeri Industry -menetelmällä
• tuloksena on selkeä raportti nykytilanteesta ja toimenpide-ehdotukset.

Kysyimme
kolmelta 3T Audit
-asiakkaaltamme:
1 Miksi päätitte selvittää yrityksenne työturvallisuuskulttuurin
nykytilan?
2 Miksi päädyitte
juuri 3T:n palveluun ja
asiantuntijaan?
3 Kuinka tyytyväinen
olette 3T Audit -tuloksiin ja mitä hyötyä siitä
on jatkokehittämistä
ajatellen?
4 Minkälaisia tuloksia olette ehtineet jo
saada?

3T Sanomat 2015

3T Auditissa arvioitavia osa-alueita

Helen Service on osa Helen Oy:tä, joka yhtiöitettiin 1.1.2015
(aiemmin Helsingin Energia) ja on yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä. Helenillä on kolme voimalaitosta Helsingin alueella sekä
lukuisia lämpökeskuksia. Henkilöstömäärä on noin 1 300, josta Helen
Servicen osuus on noin 340 henkilöä.
1 Olimme tehneet työtä kunnossapitotöiden työturvallisuuden
parantamiseksi jo useamman vuoden ajan. Omin voimin toteutimme
erilaisia toimenpiteitä, joiden avulla pyrimme kiinnittämään huomiota taustalla oleviin tottumuksiin ja työtapoihin. Kehitys ei kuitenkaan
ollut haluttua ja syntyi tarve saada myös ulkoinen arvio toiminnastamme.
2 3T Ratkaisut pystyi tarjoamaan kattavan kokonaisuuden, johon
sisältyi havainnointia, avainhenkilöiden haastatteluja, koko henkilöstön kattava kysely analyyseineen sekä ohjattu prosessi, jolla tuotettiin
toimenpideohjelma työturvallisuuden parantamiseksi.

3 Olemme hyvin tyytyväisiä nykytilaselvityksen toteuttamiseen ja

Johtaja Kaj Grönroos

siitä saatuihin tuloksiin. Päätimme aloittaa selvityksen perusteella
kaksi vuotta (2014–2015) kestävän ja koko Helen Oy:n kattavan kehityshankkeen työturvallisuuden parantamiseksi.

4 Tapaturmaton Helen -hanke on lähtenyt hyvin liikkeelle. Saimme
hankkeelle yrityksen johdon voimakkaan tuen ja työryhmiin oli helppo
saada osanottajia eri puolilta organisaatiota. Työturvallisuuden vanhoilla mittareillakin mitattuna turvallisuus on parantunut tapaturmataajuuden osalta ja erityisesti turvallisuushavaintojen määrä on
lähtenyt voimakkaaseen kasvuun.
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Lisätiedot:
Johtaja
Kaj Grönroos
Puh. (09) 617 3810
kaj.gronroos@helen.fi

Arctech Helsinki Shipyardin
Helsingin telakka on erikoistunut arktiseen meriteknologiaan ja laivanrakennukseen. Yrityksen
päätuotteita ovat jäänmurtajat sekä arktiset
offshore- ja erikoisalukset. Arctechin Helsingin
Hietalahden telakalla työskentelee noin 500 laivanrakentajaa. Samalla paikalla on laivoja rakennettu jo 150 vuotta.

1 Tiesimme, että tapaturmataajuutemme ei
ole kovin hyvä ja tapaturmia sattuu liikaa. Myös
meille tärkeät offshore-asiakkaat edellyttävät
suurta panostusta turvallisuuteen. Ilmassa oli jo
pidempään ollut keskustelua turvallisuuskulttuurista ja -asenteista. Selvää oli, että kulttuuria
pitää parantaa ja asenteita muokata. Asennemuutoksen tekemiseen ehdoteltiin erilaisia
työkaluja ja kohdennuksia. Halusimme olla varmoja, että kohdennamme resurssimme oikein ja
teemme oikeita asioita mahdollisimman tehokkaasti.

2 Otimme yhteyttä muutamiin palveluntarjoajiin
ja pyysimme heidät esittelemään meille sopivaa
pakettia. Tarkensimme tahtotilaamme esittelytilaisuudessa. Tarjouksen jättäneistä arvioimme
3T:n meille sopivimmaksi sekä palvelukokonaisuuden, että tietysti myös hinnan perusteella.
Olemme käyttäneet 3T:n opetusmultimedioita
perehdytyksen apuna ja turvavartti-materiaalien
pohjana jo muutaman vuoden. Heidän henkilökuntansa oli meille tuttua jo ennestään. Valinta ei
ollut vaikea.

3 Audit oli laaja ja raportti perusteellinen.
Tiivistelmät olivat myös hyviä. Esille tuli paljon asioita, jotka jo tiesimme, mutta niiden
merkitys muuttui ja korostui uudelta kantilta
esitettynä. Saimme myös runsaasti rohkaisua
ja vahvistusta, että teemme jo asioita oikein
ja pienellä viilauksella ja trimmauksella on
mahdollisuus voittaa paljon. Henkilöstökyselyn
tulokset purettiin osastoittain, jotta laivanrakentajat saatiin mukaan oman työnsä kehittämiseen. Kehitystyötä kun ei voi ulkopuolinen
toisen puolesta tehdä. Vanha sanonta ”ei kannettu vesi kaivossa pysy” pitää hyvin paikkansa
tässäkin.

4 Tulosten arviointi on tässä vaiheessa vielä
vaikeaa. Osastokohtaisesti konkreettisia toimenpiteitä ympäristön viihtyvyyden parantamiseen tehtiin heti ja joitakin muutoksia
toimintatavoissa on myös tapahtunut. On
tärkeää pitää mielessä, että pienilläkin

Työsuojelupäällikkö Minna Sääski

asioilla on vaikutusta. Paljon voidaan tehdä
ihan vain sopimalla ja puhumalla asioista
ääneen henkilöiden kanssa. Itsekseen jupiseminen tai kaverille valittaminen ei vie asioita
eteenpäin. Uskoakseni tässä on menty eteenpäin. Viime kesänä meillä oli yli 4 kk:n jakso
ilman tapaturmia. Tätä juhlistimme kakkukahveilla elokuussa. Tapaturmataajuuskin on laskenut edellisvuodesta. Toivottavasti saamme
saman kehityksen myös jatkumaan.

Lisätiedot:
Työsuojelupäällikkö
Minna Sääski
Puh. 040 825 5995
minna.saaski@arctech.fi

Chromaflo Technologies Finland Oy kuuluu yhdysvaltalaiseen Chromaflo Technologies -konserniin. Vantaan tehtaalla valmistetaan maalien sävytyspastaa. Henkilöstömäärä Suomessa on noin 75.

1 Haluamme koko ajan kehittyä kaikessa mitä teemme, niin myös turvallisuusasioissa. Jotta voimme kehittää asioita, pitää tietää niiden nykytila. Aivan ensisijainen tavoitteemme on työntekijöidemme turvallisuus
− että työtapaturmia ei sattuisi lainkaan, ja että jokainen aikanaan pääsisi
eläkkeelle ilman työstä johtuvia kremppoja. Halusimme myös, että koko
organisaatiolla työntekijöistä johtoon on yhteinen ymmärrys siitä, mikä
käytännössä on nykyinen turvallisuustasomme ja mille tasolle haluamme
päästä.
2 Keskustelimme useamman työturvallisuuspuolen asiantuntijayrityk-

Henkilöstöpäällikkö Laura Eskola

sen kanssa. Loppujen lopuksi 3T Ratkaisut painotti ehdotuksessaan juuri
niitä asioita, joita olimme itsekin pohtineet. Johtavan asiantuntijan Antti
Simolan laaja teoriaosaaminen ja käytännön kokemus turvallisuusmenettelyjen kehittämisestä mm. tuotantolaitoksissa oli myös keskeinen tekijä.

3 Olemme erittäin tyytyväisiä. Katselmuksen tulokset vahvistivat omia
käsityksiämme ensisijaisista kehityskohteista. Lisäksi saimme hyviä ja
konkreettisia ehdotuksia turvallisuuskäytäntöjemme edelleen kehittämiseksi.
Lisätiedot:
Henkilöstöpäällikkö
Laura Eskola
Puh. 050 5989 239
leskola@chromaflo.com

4 Katselmuksen jälkeen olemme käynnistäneet tehtaallamme turvallisuuskoulutuksen, jonka 3T toteuttaa meille: ensimmäisessä jo
toteutuneessa jaksossa pureuduimme mm. turvallisuushavainnoinnin
arviointikriteereihin, ja jatkossa käytämme turvallisuuskierrosten havainnoinnissa apuna selkeää Elmeri Industry -havaintolomaketta.
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3T Uutisia
Uusia HSEQ Monitor -asiakkuuksia: Huurre ja Chromaflo
Porkka Finland Oy (osa Huurre Groupia) valitsi HSEQ Monitorin työn vaarojen arvioinnin ja poikkeamaraportoinnin
työkalukseen. Huurre tarjoaa asiakkailleen kylmätiloja,
jäähdytyspalveluja sekä huolto- ja korjauspalveluja. Myös
maaleihin sävytyspastoja valmistava Chromaflo Technologies Finland Oy aloitti HSEQ Monitorin käytön työturvallisuuden johtamisessaan. Käyttöönotto tapahtui sujuvasti
osana työturvallisuuden valmennusohjelmaa.
Turun kaupungille 3T eOpisto
Turun kaupunki valitsi kilpailutuksen jälkeen 3T eOpiston
ja alkuun vähintään 6 erilaista 3T Opetusmultimediaa työturvallisuusasioiden perehdyttämiseen. Erityisesti haluttiin
sisältöjä työturvallisuuslain, riskien arvioinnin ja tapaturmien ennaltaehkäisyn aihealueilta. 3T räätälöi sisältöjä
pienimuotoisesti vastaamaan asiakkaan tarpeita parhaalla
mahdollisella tavalla.

tää asiakkaalle räätälöityjä sisältöjä. Myös hinnoitteluperiaatteet muuttuivat: krediittien ostamisesta siirryttiin
yksinkertaisempaan kuukausilaskutukseen, jonka suuruus
riippuu käytössä olevien multimedioiden määrästä ja asiakkaan kokoluokasta. Uusia asiakkaita on saatu mukavasti,
mm. Pöyry Finland, Suomalainen Kirjakauppa ja Meritaito.
Mantsinen Group Ltd Oy selvitti työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin tilansa
Mantsisella suoritettu työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin nykytilan kartoitus (3T Audit) luo hyvän pohjan jatkaa
turvallisuuskulttuurin kehittämistä kohti maailmanluokan
tasoa. Mantsisella on tuotannollisia toimipisteitä Ylöjärven
lisäksi Imatralla, Raumalla ja Uimaharjussa. Kartoitukseen
sisältyi 3T Kulttuurimittari -kysely koko henkilöstölle, Halmeri-kysely sekä Ylöjärven tuotantotilojen Elmeri Industry
-havainnointimittaus. Loppuraportointiin sisältyi johdon
workshop, jossa luonnosteltiin kehitysohjelmaa.

3T:n väki tutustumassa
Korkeasaaren eläinyhteisön toimintaan

Roadmap-hankkeen huipputulokset houkuttelivat uusia
työpaikkoja mukaan
Työympäristön turvallisuustaso nousi 71:stä 87:ään %:iin
(Elmeri+), turvallisuushavaintojen määrä lähes tuplaantui ja
tapaturmataajuus aleni 60 %:ia. Yritysverkossa toteutetun
Roadmap-pilottihankkeen mitatut tulokset ovat kiinnostaneet alaa valtakunnallisesti. Seitsemän yrityksen verkosto
on myös jatkanut vuosiseminaariperinnettä vapaaehtoisesti
hankkeen jälkeen. Uusimpana Roadmap-asiakkaana vuoden 2015 alussa aloitti John Deere Forestry Oy. Uusia kehittymiseen valmiita yrityksiä etsitään mukaan koko ajan, ota
yhteyttä!
3T eOpisto 2.0:aan uusia toimintoja, hinnoittelumalli ja
asiakkaita
3T Opetusmultimedioista koostettujen verkkokurssien hallinnointiin kehitetty 3T eOpisto uudistui. Uusina toiminnallisuuksina tulivat mukaan mm. kommenttien ja ideoiden
keräysmahdollisuus opiskelijoilta sekä mahdollisuus käyt-

3T Ratkaisut Oy pähkinänkuoressa
Työsuojelun asiantuntija- ja ohjelmistotalo. Perustettu vuonna 2001. Liikevaihto 1,2
M€, 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

Tietojärjestelmät ja
-palvelut

Arviointi ja kehittäminen

• verkkokoulutus – yli
100 valmista multimediaa
ja asiakaskohtaiset
ratkaisut
• valmennukset
johdolle, esimiehille,
ts-organisaatiolle ja
HR:lle
• monimuotokoulutukset
vaikka koko henkilöstölle
• luennot, kampanjat ja
kilpailut

• työturvallisuuden,
työhyvinvoinnin ja
yritysturvallisuuden
johtamiseen
• räätälöity ratkaisu tai
valmis verkkopalvelu,
toimialariippumaton
• tarjoamme myös:
lakiseuranta ja maksuton
Turvallisuusuutiset.fi
-palvelu

• työturvallisuuden ja
-hyvinvoinnin kulttuurin
nykytilan arviointi
• työympäristön
ja työtapojen tason
selvittäminen ja seuranta
• pitkäjänteiset
kehittämishankkeet
• menettelyjen
lanseeraus inhimillisen
tekijän hallintaan
• työhyvinvoinnin
strategisen johtamisen
sparraus
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Yhteystiedot:
3T Ratkaisut Oy
Kumitehtaankatu 5
04260 Kerava
Hämeenlinnan toimipiste:
3T Ratkaisut Oy
Vankanlähde 7
13100 Hämeenlinna
www.3tratkaisut.fi
www.turvallisuusuutiset.fi
etunimi.sukunimi@3tratkaisut.fi
myynti@3tratkaisut.fi
Keskus 010 2310 340
Myynti:
Verkkokoulutus & asiantuntijapalvelut:
010 2310 341
Tietojärjestelmät (3T Monitor):
010 2310 342

