
Turvallisuusjohtamisen käytäntöjä 12.6.2020
09.00 - 09.05 Tervetuloa ja ohjeistus (howspace, tallennus), kouluttajien esittely

09.05 - 09.10 Yleisökysymys, Heidi ja Jarmo: 1. Mikä on mielestäsi tärkein syy parantaa turvallisuutta yrityksessänne?

09.10 – 09.20 Yleisökysymys: Mitä konkreettisia toimenpiteitä olette tehneet turvallisuuden parantamiseksi viimeisen 
vuoden aikana?

Heidi&Jarmo: 2. Mitä johdon pitää tehdä turvallisuus hankkeen alussa ja matkan varrella?

09.20 - 09.30 Heidi&Jarmo: 3. Miten luoda esimiehille valmiudet johtaa ja kehittää turvallisuutta arjessa?

09.30 - 09.40 Heidi&Jarmo: 4. Miten sitouttaa koko henkilöstö tekemään tuloksellista työtä turvallisen työn eteen?

09.40 – 09.45 Heidi&Jarmo: 5. Mitä muita tukitoimenpiteitä voi vielä olla?

09.45 – 09.50 Heidi&Jarmo&Milka: 6. TOP3 vinkkiä 

09.50 – 09.55 Jarmo: 7. Mitä hankkeita on menossa työmarkkinajärjestöillä turvallisuuden kehittämiseksi laajemminkin 
Suomessa?

09.55 - 10.00 Kiitokset!

10.00 - 10.15 Kyselyvartti sitä haluaville



Webinaari: 
Turvallisuusjohtamisen 
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Laatu- ja turvallisuusjohtaja, Heidi Hakala, Promeco Group

Johtava asiantuntija Jarmo Päivä, Teknologiateollisuus ry

Johtava asiantuntija Milka Kortet, Teknologiateollisuus ry



Turvallisuusjohtamisen käytäntöjä 12.6.2020
09.00 - 09.05 Tervetuloa ja ohjeistus (howspace, tallennus), kouluttajien esittely

09.05 - 09.55 Mikä on mielestäsi tärkein syy parantaa turvallisuutta yrityksessänne? /yleisökysymys

Mitä konkreettisia toimenpiteitä olette tehneet turvallisuuden parantamiseksi viimeisen vuoden 
aikana?/yleisökysymys

Mitä johdon pitää tehdä turvallisuus hankkeen alussa ja matkan varrella?

Miten luoda esimiehille valmiudet johtaa ja kehittää turvallisuutta arjessa?

Miten sitouttaa koko henkilöstö tekemään tuloksellista työtä turvallisen työn eteen?

Mitä muita tukitoimenpiteitä voi vielä olla?

TOP3 vinkkiä 

Mitä hankkeita on menossa työmarkkinajärjestöillä turvallisuuden kehittämiseksi laajemminkin 
Suomessa?/yleisökysymys

09.55 - 10.00 Loppuyhteenveto ja palautteet

10.00 - 10.15 Kyselyvartti sitä haluaville



Olen Heidi Hakala,
Laatu- ja turvallisuusjohtaja, Promeco
Group Oy

Työturvallisuus ja sen kehittäminen ovat 
aina olleet osa työtäni. 

Olen saanut tehdä töitä niin 
työsuojeluvaltuutettuna kuin 
suojelujohtajana, ja päässyt näkemään mitä 
turvallisuus on esim. Afrikassa. 

Turvallisuusasioiden parissa olen tehnyt 
töitä yhteensä 13 vuotta Junkkarilla, 
Wärtsilällä ja nyt viimeiset 8 vuotta 
Promecolla. 

Olen Milka Kortet,
Johtava asiantuntija, Teknologiateollisuus ry

Vuosina 2007-2017 Energiateollisuus ry:ssä vastasin kehittämistoimista, joilla 
ala pääsee 0-tapaturmaa tavoitteiseen: 
• työturvallisuustunnuslukujen keräyksen ja seurannan
• tapaturmien ja läheltä piti -tapauksista opitun tiedon jakaminen yrityksille
Olen toteuttanut erilaisia tilaustutkimuksia ja selvityksiä mm. tilastoihin, 
työmenetelmiin sekä ennakoivaan työturvallisuustyöhön liittyen.

Olen kehittänyt korvaavan työn käytäntöä.

Olen osallistunut työmaiden turvallisuuskierroksiin.

Olen edustanut alaa erilaisissa valtakunnallisissa työturvallisuuden työryhmissä.

Webinaarin kommentaattori!

Olen Jarmo Päivä,
Johtava asiantuntija, Teknologiateollisuus ry

Vuosina 1994-2005 toimin Kiilto Oy:ssä tuotannon johto-
tehtävissä, vastaten myös laatu-, ympäristö- ja 
turvallisuusasioista.

Vuosina 2005-2014 toimin teknologiateollisuudessa 
(Nokian Capacitors, Areva, Alstom) tuotannon 
johtotehtävissä ja pääsin osallistumaan 
turvallisuuskulttuurin kehittämiseen.

Vuosina 2015-2016 toimin Adeccossa rekrytointi- ja 
konsultointitehtävissä, myös työturvallisuuden parissa.

Teknologiateollisuus ry:ssä vastuulleni kuuluvat mm. 
työturvallisuus- ja tuottavuusasiat. Olen Työkaari kantaa –
tuottavaa työhyvinvointia -hankkeen ohjausryhmän jäsen.

https://promeco.fi/fi/etusivu/
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YLEISÖKYSYMYS:

1. Mikä on mielestäsi tärkein syy parantaa 
turvallisuutta yrityksessänne?

Vastaukset howspaceen!



• Strategia – omistajien ja johdon tahtotila

• Kilpailutekijä – imago, hyvinvointi, raha

• Asiakasvaatimus

Perusteita turvallisuuden kehittämiseksi

Heidi, 
Miksi te lähditte 

parantamaan 
turvallisuutta? 



• Kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantaminen

• Henkilöstön ja alihankkijoiden työhyvinvoinnista 

huolehtiminen

• Turvallisuuden kehittäminen kehittää myös muita 

prosesseja ja organisaatiokulttuuria

Jarmo, 
Miksi turvallisuuden 
kehittäminen on tärkeää 
teknologiateollisuudessa?

Miksi turvallisuuden 
parantaminen on tärkeää 
Suomen mittakaavassa? 

Perusteita turvallisuuden kehittämiseksi



YLEISÖKYSYMYS:

2. Mitä konkreettisia toimenpiteitä olette tehneet 
turvallisuuden parantamiseksi 

viimeisen vuoden aikana?

Vastaukset howspaceen!



3. Mitä johdon pitää tehdä turvallisuus hankkeen 
alussa ja matkan varrella?



• Nimetty resurssi turvallisuuden kehittämiseen
• Yrityksen turvallisuuden analysointi
• Tavoitteen asettaminen: turvallisuusjohtamisen sertifikaatti

• Työsuojelupäivät
• Työsuojelutoimintaohjelma – johtoryhmätason vuosikello 

turvallisuusjohtamiselle
• Johtoryhmän turvallisuuskävelyt
• Johdon katselmoinnissa mukana henkilöstön edustajat
• Ristiinauditointikäytäntö
• Läheltäpititilanteiden ja tapaturmien tutkinta

Heidi, Mitä 
toimenpiteitä 
teidän johdossa
tehtiin ja tehdään 
turvallisuuden 
parantamiseksi? 

Johdon toimenpiteet



Jarmo, 
Minkälaisia 
esimerkkejä ja 
ideoita sinulla 
on  johdon 
toimenpiteistä 
ja tehtävistä? 

• Turvallisuusasiat pitää näkyä strategiassa, 

toimintasuunnitelmissa, tavoitteissa ja seurannassa

• Henkilöstö osallistetaan mm. työryhmiin ja auditointeihin

• Mittarointi

• Poikkeamien hallinta

• Johdon esimerkki – rohkea ja linjakas puuttuminen havaitessaan 

ongelmia

Johdon toimenpiteet



4. Miten luoda esimiehille valmiudet johtaa ja 
kehittää turvallisuutta arjessa?



• Koulutusohjelma, joka sisälsi turvallisuusasioita sekä tehtäviä 

esimiehille

• turvallisuuskäytäntöjen määrittelyjä 

→ Turvapakki esimiehille: käytäntöjen vakioiminen 

• riskienarviointi omalla vastuualueella

• turvallisuustiedotteen läpikäynti omille johdettavilleen

• 6S –tulokset päivittäisjohtamisen palavereihin ja seuranta joryssa

Heidi, miten 
valjastitte 
lähiesimiehet
kehittämään 
turvallisuutta?

Esimiesten toiminta



Jarmo, 

Mitä olisivat sinun 
vinkkejä 
esimiesten 
valmiuksien 
kehittämiseksi?

• Turvallisuuskoulutukset: sisäiset ja ulkoiset

• Vastuumatriisit turvallisuusvastuiden määrittelyyn 

• Esimiehen toimenkuvassa turvallisuusvastuut

• Turvallisuus on aina palaverien agendalla – jopa aloitetaan 

turvallisuusasioilla

• Turvallisuusohjeiden päivitysvastuut

• Turvallisuustyöryhmiin osallistuminen 

• Konkreettisten työpajojen (FIW) vetäminen asioiden 

eteenpäin viemiseksi

• Riskienarviointeihin osallistuminen

• Kehityskeskusteluissa turvallisuusasiat mukana

Esimiesten toiminta



5. Miten sitouttaa koko henkilöstö tekemään 
tuloksellista työtä turvallisen työn eteen?



Jarmo,
Millä 
toimenpiteillä ja 
keinolla yksilöt 
saadaan 
parantamaan 
turvallisuutta?

• Ota henkilöstö mukaan, mm. riskienarviointeihin, 

auditointeihin, turvallisuuskävelyille ja työpajoihin!

• Pidetään sovituista toimintamalleista kiinni kautta linjan

• Annetaan kiitosta onnistumisista

• Koulutetaan ja tutustutaan muiden yritysten hyviin 

käytäntöihin

• Tiedottaminen, palautekeskustelut

Yksilön toiminta



Heidi, Miten 
osallistutitte 
yksilöt
parantamaan 
turvallisuutta?

Yksilön toiminta



Yksilön toiminta

• Turvallisuushavaintokäytäntö: 

• Mitä enemmän on havaitsijoita, sitä enemmän löydetään puutteita, joita voidaan 

poistaa tai vähentää

• Toteutuneesta turvallisuushavainnosta palkitaan tykyseteleillä

• Alussa kampanja, jotta saatiin kiinnostusta heräämään

• Kehityskeskusteluissa seurataan havaintojen tekemisestä



6. Mitä muita tukitoimenpiteitä voi vielä olla?



Jarmon listaa

1. Poikkeamien ja läheltä piti –tilanteiden käsittely

2. Ohjelmistot, joilla helpotetaan 
turvallisuusjohtamisen käytännön työtä

• Dokumenttien ja asiakirjojen hallinta

• Mittarit

• Prosessikuvaukset

• Raportointi: mm. poikkeamien hallinta

• Auditoinnit 

Jarmo,
Mitä muita 

toimenpiteitä 
yritykset voivat 

käyttää 
turvallisuuden 
kehittämiseksi?

Muita toimenpiteitä ja työkaluja



➢ Rohkeus kokeilla 

➢ Yhteistyökumppaneiden asiantuntijuus: 

työterveys, viranomaiset, asiakkaat, toimittajat..

Heidi, 
Onko sinulla 
vielä jotakin 

muita työkaluja 
antaa vinkiksi?

Muita toimenpiteitä ja työkaluja



7. Mitä työmarkkinajärjestöt tekevät 
turvallisuuden kehittämiseksi?



• Työturvallisuustyöryhmä mm. seuraa lainsäädäntöä ja 

pyrkii vaikuttamaan sen kehittämiseen;  jäsenyritysten 

tiedottaminen

• Yritysturvallisuuden tiekartta-hanke

• Työturvallisuuskeskus – teknologia-alan toimikunnan 

hankkeet

• Tapaturmavakuutuskeskus - onnettomuustutkinta, 

tapaturmatilastot

• Työterveyslaitos – yhteiset hankkeet

• Yhteistyö EK:n kanssa

• Työkaari kantaa –hanke, Tuottavuutta yhdessä -hanke

Jarmo,
Mitä hankkeita 
sinulla on tällä 

hetkellä menossa ja 
mistä niistä saa 

tarvittaessa 
lisätietoa?

Työmarkkinayhteistyö



8. TOP3 vinkit



Heidin TOP3 vinkit

➢ Kaikkien sitoutuminen 

➢ Osallistaminen ja luottamus (teot merkitsee)

➢ Havainnointi ja priorisointi

Heidi, 
Mitkä kolme 

vinkkiä antaisit 
yrityksille, jotka 
ovat lähdössä 
parantamaan 

turvallisuuttaan?

TOP3 vinkit



Jarmon TOP3 vinkit

1. Johdon aito sitoutuminen - turvallisuutta 
kehittämällä kehität myös liiketoimintaa ja 
henkilöstön hyvinvointia

2. Pidetään asiat riittävän yksinkertaisena ja 
aloitetaan tekemään työtä turvallisuuden 
eteen - saavutetusta tasosta ei anneta periksi

3. Pidetään turvallisuusasiat esillä – ja 
nivoutetaan ne osaksi arkea

Jarmo,
Mitkä  TOP3 vinkkiä 
antaisit yrityksille, 

jotka ovat lähdössä 
parantamaan 

turvallisuuttaan?

TOP3 vinkit



Milkan TOP3 vinkit

1. Turvallisuus on ”piilo-opetussuunnitelma” ja näkyy 
päätöksissä

2. Negaation sijaan etsitään ratkaisuja – pysyvä 
toiminnan muutos tapahtuu positiivisen 
vahvistamisen kautta

3. Keepit simple ja oikeasti pienilläkin teoilla on 
merkitystä

4. Tuumaus tauko -käyttöön!

Milka,
Millainen on 
sinun TOP3 

listasi?

TOP3 vinkit



YLEISÖKYSYMYS:

Mitä sinä aiot tehdä turvallisuuden 
parantamiseksi seuraavan kuukauden 
aikana?

- Vastaukset howspaceen!



Kiitos!

ja palaute howspaceen!

+ 

mahdollisuus jäädä kyselemään asiantuntijoilta 
lisää aina klo 10.15 asti!


