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Turvallisuusjohtaminen Suomessa

• Alkoi 1980-luvun puolessa välissä kansainvälistymisen myötä

• Ei puhuttu turvallisuusjohtamisesta vaan riskienhallinnasta

• Työympäristödirektiivin takia Euroopassa oltiin pidemmällä 
seuraavien asioiden osalta:

• vaarojen ja niiden olosuhteiden kartoitus

• toimenpiteiden tarpeellisuudesta päättäminen

• suunnittelemalla mitä tehdään ja kuka tekee - vastuut

• ennaltaehkäisevän turvallisuustoiminnan prosessit

• turvallisuutta on johdettava
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Turvallisuusjohtamisen tärkeys 

• Esimerkiksi onnettomuuksien ja työtapaturmien vaikutus

• kannattavuuteen

• maineeseen

• sopimuksiin

• tuloksiin

• Turvallisuustyöllä ehkäistään ja tunnistetaan erilaisia riskejä

• Henkilöstön turvallisuuden tunne on tyytyväisyyttä, motivaatiota

• Asetetaan tavoitteet työympäristön kehittämiseen

• Johdon intressissä tulee olla hallita resursseja

• Työntekijät tulee saada mukaan
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Työsuojelua koskevan 
lainsäädännön peruskehikko

Suojaa

Ohjaa kehittämään

Määrittää minimitason 

Korjaa ja korvaa

Velvoittaa

Edellyttää ennakointia

Työsuojelun toimintaohjelma, työterveyshuolto

Vaarojen tunnistaminen ja niiden merkityksen arviointi

Esimerkiksi

Melun altistuksen raja-arvo, HTP-arvot

Edellyttää yhteistoimintaa

Koneita ja laitteita koskevat määräykset; useimmat säännökset

Määrittää valvonnan

Työnantajan huolehtimisvelvoite, työntekijän velvoitteet

Työsuojelutoimikunta, valtuutetut, päällikkö

Työsuojelutakastajan oikeudet ja velvollisuudet

Tapaturmapäiväraha, vahingonkorvaus

Määrittää vastuut ja sanktiot Sakko, yhteisösakko, luvan menetys, työnantajan-, suunnittelijan jne vastuu
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Työturvallisuuslaki 738/2002 - idea

Työnantaja vastaa

työpaikan 

turvallisuudesta

ja 

johtaa toimintaa Työntekijöillä on 

velvollisuutensa

•sääntöjen noudattaminen

•järjestys ja siisteys

•varovaisuus

•tiedon kulku

•muista huolehtiminen

Yhteistoiminta

Tarkoitus
•Kehittää ja parantaa

•Ennaltaehkäistä

•Torjua

•Suojata
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Johto

JÄRJESTELMÄ

Vikoja

Vähän tavaraa 

Kallista

Pahoinvointia

Tapaturmia

Sairautta

Stressiä

Kunnollista

Tavoitteita

Riittävästi

Edullista

Ei onnettomuuksia

Hyvinvointia

Terveyttä

Turvallisuusjohtaminen

Valmiuksi

en 

luominen

Toiminta

Toivottu

TUOTOS

Ei-toivottu

Visio

Tavoite
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Turvallisuusjohtamisen perusmalli 

Vaarojen ja haittojen 
selvittäminen 

(Ttl 10§)

Riskien arviointi

(Ttl 10§)

Työsuojelun toimintaohjelma 
yhteistyössä 

(Ttl 9§)

Toimenpiteet 

(Ttl 8§)

Jatkuva 
seuranta 
(Ttl 8§)
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6.10.20209

Työsuojelun toimintaohjelma (9 §) 

Työnantajalla oltava turvallisuuden, terveellisyyden ja työkyvyn edistämiseksi 

ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön 

liittyvien tekijöiden vaikutukset

• tavoitteet otettava huomioon:

• työpaikan kehittämisessä

• työpaikan suunnittelutoiminnassa

• ohjelmaa käsiteltävä yhteistoiminnassa työntekijöiden kanssa

• TÄRKEÄÄ:

• Ohjelma on:

• Ajantasainen

• Liittyy työpaikan oleellisiin kysymyksiin

• Johtaa konkreettisiin toimenpiteisiin

• Ohjelma ja sen sisältö on kehittyvä
Ohjeita työsuojeluhallinnon verkkosivuilta

työsuojelu.fi



Turvallisuusjohtaminen (Reason)

Suojaus

Työntekotaso

Henkilöstö,

edellytykset

Toteutus

Päätöksen

teko VAHINKO

riittämätön suojaus

vaarallinen toiminto eli ns. 

aktiivivirhe

riittämätön ammattitaito

linjaorganisaation puutteet

virheelliset päätökset
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Vastuu toiminnoista

Organisaation rakenne ja toimintakyky, henkilövalinnat, investointien 

tarkoituksenmukaisuus, noudatettava työsuojelupolitiikka

Käytännön laitehankinnat, turvallisuusohjeet ja turvallisuusvalvonta sekä 

työnopastuksen ja perehdytyksen suunnittelu
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Vastuu toiminnoista

Työn välitön valvonta, turvallisuusvalvonta koneiden ja työn hallinnan osalta

Työnopastuksen ja työhön sijoittamisen valvonta

Työnantajan ohjeiden noudattaminen

Turvallisuuskulttuuriin vaikuttaminen

Työturvallisuuslain velvoitteet

Suojavälineiden käyttäminen
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Turvallisuustoiminnan tasoa
ennustavat tekijät

• Tehokas tiedonkulku kaikilla tasoilla siten, että se johtaa yhteisesti 
ymmärrettyihin päämääriin ja keinoihin niiden saavuttamiseksi

• Hyvä ja avoin organisaatio, jossa on varauduttu tunnistamaan muutos ja 
vastaamaan siihen

• Organisaatioissa kiinnitetään huomiota turvallisuusasioihin jatkuvasti

• Ulkoiset tekijät, kuten taloudellinen tilanne ja työsuojelulainsäädännön 
määräykset kunnossa

• Ennakoivan työturvallisuustoiminnan taso ja mittaaminen
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Turvallisuusilmapiiriin
vaikuttavat tekijät

• Johdon asenne työsuojelussa

• Käsitys riskitasoista

• Työn sujuvuus ja työjärjestelyt

• Johdon työsuojelutoimenpiteet

• Työsuojeluorganisaation asema

• Työntekijöiden sitoutuminen

• Työsuojelukoulutus ja - osaaminen

• Vastuiden selkeys= Yhteinen työpaikka

6.10.2020



Työturvallisuuden mittaaminen

Miksi työturvallisuutta mitataan?

Millaisia mittareita pitäisi käyttää?

Miten mittareille asetetaan tavoitteet?

Miten mittaustietoa raportoidaan?

Miten mittaustietoa hyödynnetään tehokkaasti päätöksenteossa?
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Johtamisen kokonaisuus
-ihmisten motivoituminen

Mittarit:

Työn tuloksellisuus

Osaaminen

Työkykyisyys

Työilmapiiri

Toimintaprosessit, työryhmät, verkostot

Visio, strategia, arvot 

Toimintaympäristö 

Mittarit, kehittymisen trendit

Yhdessä kehittäminen, faktapalaute

Vuorovaikutusjohtaminen, kommunikointi

Organisaation osaaminen, innovaatiot

Tavoitteet

Motivoitunut henkilöstö
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Työturvallisuuden mittareita

REAGOIVIA MITTAREITA

työtapaturmien määrä

työtapaturmataajuus

työtapaturmien vakavuus

päivät ilman tapaturmia

sairauspoissaolot (pv/v)

sairauspoissaolot €

tapaturmien kustannukset

ammattitautien määrä

ENNAKOIVIA MITTAREITA

työturvallisuuskoulutus

riskien arviointien määrä

riskien arviointi/korjaukset

järjestysindeksi (5 S)

Lean safety (6 S)

palautetut vaarailmoitukset

turvallisuusaloitteet kpl 

turvallisuuskierrokset
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Työturvallisuus osana 
johtamisjärjestelmää

1. Toimintaympäristön 

muutokset

Alakohtaiset vaarat ja riskit /

vertailu oma työpaikka

6. Yhteinen kehittäminen
‒ työturvallisuusosaaminen

Työsuojelukierrokset, esimies ja 

ryhmä

5. Mittarit Työtapaturmat, poissaolot…€

4. Työprosessit Työsuojeluhenkilöiden ja  

esimiesten yhteistyö

3. Tavoitteet Tavoitteena 0-tapaturmaa

2. Strategia Työturvallisuus / tuottavuus
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TTT-hallintajärjestelmä (ISO 45001)

Suunnittelu

Parantaminen

Suorituskyvyn

arviointi

Tukitoiminnot 

ja

toiminta

Johtajuus

ja työntekijöiden

osallistuminen

P

D

C

A

TTT-järjestelmän soveltamisala

Ulkoiset ja sisäiset

asiat
Työntekijöiden ja

muiden sidosryhmien

tarpeet ja odotukset

Organisaation toimintaympäristö

TTT-hallintajärjestelmän

halutut tulokset
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•Johtaminen keskiössä

•Työntekijöiden

osallistuminen keskiössä

•Johtaminen ja työntekijöiden

osallistuminen liittyy

standardin kaikkiin osiin



TURVALLISUUSJOHTAMINEN  
TOIMINNASSA

TURVALLISUUSASIOIDEN KOKONAISHALLINTAA

VARMISTETAAN TUOTANNON JA TOIMINNAN HÄIRIÖTTÖMYYS

SUOJATAAN YRITYKSEN HENKILÖSTÖÄ,OMAISUUTTA, TIETOA JA 

YMPÄRISTÖÄ ONNETTOMUUKSILTA, VAHINGOILTA JA 

RIKOLLISELTA TOIMINNALTA
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KIITOS ja 
ETEENPÄIN!

vesa.kotaviita@teollisuusliitto.fi
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