
Monet turvallisuuteen 
liittyvät asiat, joita ai-
emmin pidettiin tuo-
tannon tehokkuuden 
ja tuloksen tekemisen 

jarruina, ovat tänä päivänä itsestään 
selvyyksiä. Turvallisuus on, varsin-
kin isojen, kansainvälisten yritysten 
johdossa alettu ymmärtää jo syvälli-
semmin. Se nähdään enemmänkin 
tehokkuutta edistävänä, ei jarruttava-
na, sekä laajemmin vastuullisuuteen 
liittyvänä kilpailu- ja mainetekijänä. 
Myös tekijätasolla suhtautuminen on 
muuttunut. Turvallisuuteen ei suh-
tauduta, että se on vain työantajalta 
tulevia uusia vaatimuksia ja työn 
hankaloittamista. Se ymmärretään 
enemmän työn sujumista ja omaa 
hyvinvointia edistävänä asiana. Tätä 
kaikkea tukevat kehittyneemmän toi-
minnan tulokset; tapaturmataajuus 
(tapaturmia miljoonaa työtuntia koh-
ti) on 2000-luvun alun noin 50:stä 
laskenut noin 30:een

Kuitenkin, vaikka kokonaisuutena 
on menty reippain askelin eteenpäin, 
vaihtelu toimialojen välillä ja toimi-
alojen sisällä on vielä todella suur-
ta. On ihan eri asia, kun puhutaan 
esimerkiksi korkean jalostusasteen 
kuluttajatuotteita valmistavasta yri-
tyksestä ja teollisuuslaitoksesta ja sen 
työympäristöstä ja työprosesseista, 
tai kun puhutaan vaikkapa metallin 
perusvalmistuksesta, konepajoista 
tai teknologialtaan vanhemman ai-
kaisista mekaanisen puunjalostuksen 
yrityksistä. 

Palveluiden tarjoajat mukaan 
turvallisuuden kehitystyöhön
Merkittävänä haasteena työtur-
vallisuuskulttuurin kehittämiseksi 
pysyvästi erinomaiselle tasolle on 
yrityksen käyttämien ulkoisten kump-
paneiden (urakoitsijat ja alihankkijat) 
saaminen mukaan turvallisuuden 
kehitystyöhön. Tätä pystytään ohjaa-
maan sopimuksiin sisältyvillä vaati-
muksilla, standardeilla, sanktioilla ja 
esimerkiksi sillä, että tehdään pidem-
piaikaisia kumppanuussopimuksia, 
jolloin vältytään vaihtuvuudesta 
syntyviltä riskeiltä. Valistuneemmat 
yritykset auttavat tänä päivänä kump-
paneitaan esimerkiksi investoimalla 
urakoitsijayritysten turvallisuusjoh-
tamisen ja -ajattelun koulutuksiin 
yhdessä ao. yritysten kanssa.

Turvallisuuskulttuurin kartoituk-
sissa ja niiden analyyseissä olemme 
havainneet, että monissa yrityksissä 
turvallisuuden kokonaisvaltaista 
johtamista ja kehittämistä ei tehdä 
koordinoidusti ja tavoitteellisesti. On 

paljon erilaisia hankkeita, kampan-
joita, dokumentteja ja ohjeita, mutta 
ne ovat irrallisia kokonaisuudesta. 
Yleinen puute on, että turvallisuuden 
johtamisvastuut eivät ole selkeitä. 
Johtajat kyllä puheissaan pitävät 
turvallisuutta tärkeänä, mutta käytän-
nössä turvallisuus ei näy kuitenkaan 
päätöksenteossa ja esimerkiksi muu-
tosten johtamisessa. Turvallisuuden 
johtamisen roolien ja omistajuuksien 
selkeyttäminen on askel tämän kor-
jaamiseen.

Toinen iso, ehkä merkittävin puute 
ja lähtökohta kehittämiselle on, että 
yrityksen turvallisuuden johtamis-
järjestelmää ei ole kuvattu, sitä ei 
ole viety käytäntöön eikä määritelty, 
kenen vastuulla sen ylläpitäminen 
ja kehittäminen on. Usein se on vain 
kasa hajallaan olevia dokumentteja ja 
ohjeita, jotka on tallennettu intrane-
tin syövereihin.

Yrityksen oman ja turvallisuuden 
johtamisjärjestelmän rakentaminen, 
kuvaaminen ja dokumentointi on 
käytännön askel turvallisuuden kes-
tävän johtamisen selkeyttämiseen. 
Konkreettisena tuloksena johtamis-
järjestelmän kuvaamisesta syntyy 
kullekin yritykselle oma, sen yrityksen 
näköinen ja sen muuhun kulttuuriin 
sovitettu turvallisuusjohtamisen ohje-
kirjanen. Se on elävä ja päivittyvä do-
kumentti, joka ohjaa turvallisuuden 
johtamista ja kehittämistä. Erityisesti 
kannattaa huomioida, että se ei ole 
yhden tai kahden ihmisen tuotosta, 
vaan siihen osallistetaan eri tavoin 
yrityksen henkilöstö.

Kolmas merkittävä kehittämisen 
alue on turvallisuuden päivittäisjoh-
taminen ja siinä esimiesten ymmärrys 
omasta roolistaan sekä osaaminen 
ja taidot ottaa oma tiiminsä mukaan 
turvallisuuden kehittämiseen ja tie-
dostavampaan turvallisuusajatteluun. 
Toisaalta myös uskallus ja taidot 
puuttua ihmisten toimintaan. Huo-
mioida ihmisten hyvä, turvallisuutta 
edistävä toiminta, mutta myös puut-
tua turvallisuutta vaarantaviin toi-
mintatapoihin ja käyttäytymiseen. 

Turvallisuuskulttuurin kehittämi-
nen on pitkäjänteistä, määrätietoista 
ja jatkuvaa työtä, johon tarvitaan 
jokaista yrityksen henkilöä. Se ei ole 
projekti, jolla asia laitetaan kerralla 
kuntoon. Se on päivittäiseen tekemi-
seen luonnollisesti liittyvä asia henki-
lön roolista ja asemasta riippumatta. 
Ja se on hyvällä johtamisella luotua 
vuorovaikutusta, joka johtaa pysyvään 
oppimiseen. 

”Toimin turvallisesti siksi, että halu-
an sitä itse, en siksi, että on pakko”. PM

TEOLLISUUDEN
työturvallisuuskulttuurin 

haasteet tänään
Työturvallisuuskulttuuri ja sen näkyvinä ilmentyminä sekä turvallisuuden 
johtaminen että ihmisten turvallisuusajattelu ja käytännön toiminta ovat 

suomalaisessa teollisuudessa kehittyneet isoin askelin 2000-luvun alusta lähtien. 
Työympäristön parantuminen, koneiden ja laitteiden kehittyminen sekä automaation 

lisääntyminen ovat merkittävästi poistaneet työntekemisen vaaroja ja riskejä. 
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ANSSI JUUTILAINEN on toiminut 
organisaatioiden toimintatapa- ja 
kulttuurimuutosten, sekä johtami-
sen ja esimiestyön konsulttina ja 
valmentajana yli 25 vuoden ajan. Vii-
meiset kymmenen vuotta Juutilai-
nen on perehtynyt erityisesti turvalli-
suusjohtamisen, turvallisuuskulttuu-
rin ja työturvallisuuden kehittämisen 
kysymyksiin.

KÄYTÄNNÖNLÄHEISTÄ APUA 
TYÖTURVALLISUUDEN JOHTAMI-
SEEN JA KEHITTÄMISEEN

 Anssi Juutilaisen kirjoittama Joh-
da ajattelua, johda työturvallisuut-
ta -teos ilmestyy ensi vuoden hel-
mikuussa. Kirja antaa käytännön-
läheistä apua työturvallisuuden 
ihmislähtöiseen johtamiseen ja 
kehittämiseen. 

 Miten jokainen tunnistaisi oman 
tärkeän roolinsa turvallisuuden 
varmistamisessa ja kehittämi-
sessä? Ihminen sitoutuu aidos-
ti uudistuksiin, kun hän kokee 
ne tärkeiksi, ymmärtää taustalla 
olevat perustelut sekä pääsee 
itse vaikuttamaan asioihin. Muun 
muassa näitä asioita käsitellään 
teoksessa.

 Kirjassa on mukana selkeitä toi-
mintamalleja ja työkaluja, joita 
voi käyttää johtaessaan toisaal-
ta ihmisten ajattelua ja toisaalta 
organisaation turvallisuuskult-
tuuria. Se on suunnattu työturval-
lisuuden parissa toimiville, alalle 
opiskeleville ja kaikille, jotka koke-
vat työturvallisuuden edistämisen 
tärkeäksi.
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