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1 JOHDANTO  

 

Yritysten kasvu, kansainvälistyminen ja kasvava kilpailu markkinoilla asettavat orga-

nisaatioiden toiminnoille uusia haasteita ja vaatimuksia. Yritysten sidosryhmät, kuten 

asiakkaat, kansalaiset ja eri järjestöt, ovat entistä tietoisempia yritystoiminnan vaiku-

tuksista ja seuraavat yritysten vastuunottoa aiempaa tarkemmin. Tarkasteltaviksi on 

asetettu muun muassa yritysten tarjoamat työolosuhteet sekä toiminnan aiheuttamat 

ympäristövaikutukset.  

 

Yrityksiä vaaditaan entistä enemmän olemaan avoimia ja todistamaan toimintansa vas-

tuullisuus niin taloudellisen, ekologisen kuin sosiaalisen toimintansa osalta. Vastaa-

malla yhteiskunnan ja sidosryhmien odotuksiin yritys pyrkii minimoimaan kyseisistä 

vaikutuksista liiketoiminnalle aiheutuvat riskit, kuten asiakkaiden menetykset tai mah-

dolliset taloudelliset tai juridiset seuraamukset.  

 

Vastatakseen näihin haasteisiin ja osoittaakseen sidosryhmille ja asiakkaille yrityksen 

olevan sitoutunut vastuulliseen toimintaan, useat yritykset ovat avoimesti raportoineet 

toimintansa vaikutuksista muun muassa henkilöstönsä hyvinvointiin ja ympäristöön. 

Kommunikointi sidosryhmien kanssa voi kuitenkin olla haastavaa yrityksen toimialojen 

laajetessa ja tuotannon pilkkoutuessa alihankkijoille ja urakoitsijoille. Yhtenä keinona 

terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden hallinnalle ja niiden raportoimiselle on 

nähty erilaisten järjestelmien rakentaminen ja käyttöönotto yrityksissä. Laajimmalle 

ovat levinneet ISO 9001 -standardin mukaiset laatujärjestelmät sekä ISO 14001 -stan-

dardin mukaiset ympäristöjärjestelmät. Vuosituhannen alusta lähtien myös OHSAS 

18001 -standardin mukainen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä on yleistynyt. 

Koska useiden eri järjestelmien hallinta vaatii runsaasti aikaa ja resursseja, useat yrityk-

set ovat pyrkineet yhdistämään terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden hallinnan 

niin sanotun HSE-käsikirjan (Healthy, Safety, Environment) alle. HSE-käsikirja on 

myös selkeä tapa viestiä yrityksen vastuun ottamisesta ja toiminnan vaikutuksista.  

 

Tämä tutkimus tehtiin Rejlers Oy:n toimeksiantona ja tavoitteena oli luoda pohja HSE-

käsikirjan syntymiselle laatimalla yritykselle OHSAS 18001 -standardin mukainen työ-

terveys- ja työturvallisuusjärjestelmä. Rejlers on viime vuosina kasvanut voimakkaasti 

ja vaatimukset hallintajärjestelmien toiminnalle ovat muuttuneet kasvun myötä. Sa-

malla asiakkaiden vaatimukset terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden huomioon 
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ottamisesta ovat lisääntyneet. Rejlers haluaa vastata haasteeseen nostamalla terveys- ja 

työturvallisuusasioiden tasoa. Lisäksi Rejlers haluaa jatkossa viestiä selkeästi asiak-

kaille ja sidosryhmille ottamastaan vastuusta terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioissa 

HSE-käsikirjan avulla.  

 

 

2 REJLERS OY 

Rejlers Oy on pohjoismainen asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa suunnittelu- ja kon-

sultointipalveluita sekä projektitoimituksia monialaiselle teollisuuden, energian, raken-

tamisen ja kiinteistöjen sekä infran asiakaskunnille. Rejlers on osa pörssinoteerattua 

Rejlers AB -yhtiötä, joka toimii Suomen lisäksi myös Ruotsissa ja Norjassa. Suomessa 

toiminta alkoi vuonna 1980 Mikkelissä, jonka jälkeen yritys on kasvanut tasaisesti. 

Tällä hetkellä toimistoja on 18 paikkakunnalla ja henkilökuntaa on noin 500 (kuva 1). 

(Rejlers 2016.) 

 

 

KUVA 1. Rejlersin toimistot Suomessa (Rejlers 2016).  

Rejlersin henkilöstöstä suurin osa on teknisiä asiantuntijoita, joiden tehtävänä on toteut-

taa asiakkaille teknisiä ratkaisuja sekä tuottaa konsultointipalveluja. Rejlersin palvelut 

tuotetaan joko omilla toimistoilla tehtynä projektityönä ja siihen liittyvänä asennus- tai 

valmistuksen valvontana, tai henkilöresurssien vuokrauksena, jolloin työ tehdään asi-

akkaan tiloissa ja valvonnassa. (Rejlers 2016.) 
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Suomessa Rejlers toimii neljällä eri toimialalla, joita ovat energia, infra, rakentaminen 

ja teollisuus. Energiapalveluihin kuuluvat energian hankinnan konsultointi ja kilpailut-

taminen, energianmittaus, kaukoluentajärjestelmät (AMR), kulutusraportointi, energia-

katselmukset ja energiatodistusten laadinta sekä sähkönjakeluverkon luotettavuus- ja 

investointianalyysit. Infran toimialalla vahvinta osaamista ovat raideliikenteen sähkö- 

ja turvalaiteratkaisujen suunnittelu, projektinjohto sekä työmaavalvonta. Lisäksi infran 

toimialaan kuuluvat myös ympäristötekniikan konsultointipalvelut. Rakentamisen toi-

mialalla Rejlers on erikoistunut vaativiin saneeraus- ja uudisrakennuskohteisiin ja näi-

den talotekniseen suunnitteluun. Teollisuuden toimialalla tuotetaan suunnittelukokonai-

suuksia, käsittäen mm. mekaniikka- ja putkistosuunnittelua, sähkö-, automaatio- ja inst-

rumentointisuunnittelua sekä kunnossapitoon ja uusinvestointeihin liittyviä konsultoin-

teja ja projektitoimituksia. (Rejlers 2016.) 

Rejlersillä on tavoitteena olla Pohjoismaissa alansa menestynein ja tervein yritys, joka 

osallistuu aktiivisesti yhteiskunnan kehittämiseen. Terveys käsitetään laajasti niin yri-

tyksen kuin työntekijöidenkin näkökulmasta. Yrityksen näkökulmasta terveydellä tar-

koitetaan, että yrityksen talous on hyvässä kunnossa kaikissa tilanteissa. Työntekijöiden 

näkökulmasta pyritään luomaan parhaat mahdolliset edellytykset sille, että työntekijät 

voivat huolehtia omasta terveydestään. Rejlersillä tuetaan monipuolisesti työntekijöi-

den liikuntaharrastuksia sekä mahdollistetaan taukoliikunta myös työpäivän aikana. 

Henkilöstölle tarjotaan kattava työterveyshuolto ja panostetaan työergonomiaan. 

(Rejlers 2016.) 

 

Rejlers on sertifioinut ISO 9001 -standardin mukaisen laatujärjestelmän sekä ISO 

14001 -standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän. Projekteissa, jotka toteutetaan 

Rejlersin valvonnassa ja vastuulla, noudatetaan laatustandardin mukaisia laatuohjeita. 

Projektityön laatuun kuuluu myös suunnitellun toiminnan ympäristövaikutusten huomi-

oon ottaminen ympäristöjärjestelmän vaatimusten mukaisesti. Rejlersillä on myös ole-

massa turvallisuuspolitiikka ja toimintamalli työterveys- ja työturvallisuusasioissa. 

Mallia ei kuitenkaan ole vielä sertifioitu. Laajenevana kansainvälisenä yrityksenä 

Rejlers on monien muiden yritysten tapaan kohdannut sidosryhmien ja asiakkaiden vaa-

timukset pystyä todentamaan yrityksen toiminta terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasi- 
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oiden huomioon ottamisessa. Tähän haasteeseen halutaan vastata HSE-käsikirjan laati-

misella, jota lähdetään toteuttamaan parantamalla työterveyden ja työturvallisuuden 

huomioon ottamista ja nostetaan nämä asiat OHSAS 18001 -standardin vaatimalle ta-

solle.  

 

 

3  TERVEYS-, TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ (HSE)  

 

3.1 HSE ja yritysvastuun korostuminen  

 

Yritysvastuun merkityksen korostuminen näkyy selkeästi mm. isojen kansallisten ja 

kansainvälisten yritysten ulkoisessa viestinnässä. Yritysvastuulla tarkoitetaan yrityksen 

liiketoiminnan taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia yhteiskunnalle ja si-

dosryhmille (Juutinen & Steiner 2010, 22). Yritykset haluavat positiivisessa mielessä 

viestittää lakisääteisten velvollisuuksien lisäksi ottamastaan ylimääräisestä vastuusta 

työntekijöidensä ja ympäristön hyväksi. Vastuullisella toiminnalla parannetaan yritys-

kuvaa ja vahvistetaan yrityksen sisäisiä arvoja. Positiivinen imagovaikutus ei kuiten-

kaan ole ainoa vastuullisen toiminnan etu, vaan siitä voi yritykselle olla myös konkreet-

tista liiketoiminnallista hyötyä. (Harmaala & Jallinoja 2012, 59.) Tällä hetkellä yritys-

vastuuraportointi on isoille yrityksille ns. vapaaehtoinen pakko, mutta tulevaisuudessa 

suurten pörssiyhtiöiden ja muiden yleisen edun kannalta merkittävien yritysten tulee 

antaa selvitys vastuullisesta toiminnastaan uuden EU-direktiivin tullessa voimaan 

vuonna 2017. Direktiivin mukaan yritysten tulee toimintakertomuksen osana julkistaa 

selvitys toimintalinjoistaan, jotka koskevat ympäristö-, työntekijä- ja sosiaalisia asioita 

sekä ihmisoikeuksia, korruption torjuntaa ja lahjontaa. Lisäksi selvityksessä tulee ku-

vata lyhyesti yhtiön liiketoimintamalli sekä kertoa toimintalinjoihin liittyvistä riskeistä 

ja niiden hallinnasta. (TEM 2015.)  

 

Yritysten terveys-, turvallisuus- ja ympäristöhaittojen hallinta on osa organisaation joh-

tamisjärjestelmiä. Onnistuessaan eri järjestelmät ovat parhaimmillaan operatiivisen joh-

tamisen ja toiminnan apuvälineitä, jotka auttavat siirtämään vastuullista toimintaa käy-

täntöön. (Harmaala & Jallinoja 2012, 107.) Yleisesti käytetyimmät spesifikaatiot ovat 

ISO 14001 ympäristöjärjestelmien sekä OHSAS 18001 työterveys- ja työturvallisuus-

järjestelmien rakentamiselle (Leino 2002, 18). Terveys-, turvallisuus- ja ympäristöhait-
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tojen kirjo on kuitenkin varsin laaja ja erilliset järjestelmät voivat pahimmillaan vai-

keuttaa resurssien optimaalista allokointia ja lisätä byrokratiaa ilman käytännön ohjaus-

vaikutusta. HSE-käsikirjan laatimisella, jossa työterveys-, työturvallisuus- ja ympäris-

töjärjestelmät integroidaan yhteiseksi hallintajärjestelmäksi, voidaan muun muassa sel-

keyttää organisaation tavoiteasetantaa ja seurantaa, tehostaa prosesseja ja resurssien 

käyttöä sekä vähentää päällekkäistä työtä. Hallintajärjestelmän tarkoituksena onkin oh-

jata käytännön työtä eikä jäädä vain dokumenttiarkistoksi. (Harmaala & Jallinoja 2012, 

107‒108.) Sen lisäksi, että HSE-käsikirja helpottaa yrityksen hallintajärjestelmän toi-

mintaa ja dokumentointia, se palvelee osaltaan myös EU:n uuden vastuullisen toimin-

nan direktiivin toimeenpanoa. 

 

3.2 Ympäristöjärjestelmä, ISO 14001 

 

Maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli on ISO 14001, joka on ollut käytössä jo 

vuodesta 1996. Laatimalla ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän, yri-

tys voi systemaattisesti parantaa ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelutoi-

mien tuloksellisuutta osana yrityksen hallintajärjestelmää. Lisäksi yritys mm. sitoutuu 

ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen tunnistamalla toimintansa ympäris-

tövaikutukset, asettamalla toiminnalleen ympäristötavoitteet ja seuraamalla niiden sekä 

lakisääteisten velvollisuuksiensa toteutumista. Yritys myös varautuu ympäristöriskei-

hin ja onnettomuustilanteisiin sekä ylläpitää henkilöstön osaamista ja hyviä ympäristö-

käytäntöjä. (SFS 2016.) Ympäristöjärjestelmän yksityiskohtainen sisältö rakentuu yri-

tyksen toimintaympäristön ja toiminnan luonteen mukaan (SFS-EN ISO 14001 2015, 

6).  

 

Ympäristöjärjestelmän käyttöönoton edut eivät liity vain ympäristösuojelun tason pa-

rantumiseen, vaan yritys voi saavuttaa sillä myös monia liiketoiminnallisia hyötyjä. 

Toimiva ympäristöjärjestelmä yhdistää ympäristöasiat entistä paremmin osaksi johta-

mista ja toiminnan suunnittelua, lisää kustannustehokkuutta ja auttaa muutosten enna-

koinnissa. Lisäksi järjestelmä tukee yrityksen ympäristöviestintää, yrityskuvan raken-

tamista sekä markkinointia ja näin osoittaa sidosryhmille vastuullisuutta ympäristöasi-

oiden hoidossa. (SFS 2016.) 
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Rejlersillä on olemassa sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä. Ympäristöpolitii-

kassaan Rejlers pyrkii korkeatasoisen ympäristöosaamisen avulla toteuttamaan yhteis-

työssä asiakkaiden kanssa teknisesti, taloudellisesti ja ekologisesti hyviä ratkaisuja, 

joissa huomioidaan myös elinkaariajattelun periaatteet. Toimeksiannoissa pyritään suo-

simaan energiatehokkaita, kierrätettäviä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Työnteki-

jöitä kannustetaan ekologiseen liikkumiseen ja työmatkat pyritään suorittamaan mah-

dollisimman ympäristöystävällisellä tavalla. Yrityksen toiminnan ja palveluiden nega-

tiivisia ympäristövaikutuksia vähennetään ehkäisemällä ympäristön pilaantumista, jat-

kuvalla toiminnan parantamisella sekä jatkuvalla koulutuksella. Yrityksessä noudate-

taan voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja muita yrityksen toimintaa koskevia 

ympäristövaatimuksia. (Rejlers 2016.) 

Rejlersin ympäristötavoitteena on, että kaikilla työntekijöillä on käsitys ympäristön 

merkityksestä ja toiminnasta voimassa olevien kansainvälisten ja kansallisten ympäris-

tötavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on lisäksi jakaa tietoa asiakkaille, jotta he voivat 

saavuttaa omat ympäristötavoitteensa. Rejlers on laatinut ympäristöohjelman, jonka 

päämäärinä ovat ympäristötietoinen henkilöstö, ekologinen liikkuminen, ekotehokas 

toimistoympäristö sekä ympäristövaikutusten huomioon ottaminen projektitöissä. 

(Rejlers 2016.) 

 

3.3 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä, OHSAS 18001 

 

Turvallisuusjohtaminen ja riskienhallinta ovat yrityksen toimintaa koskevien riskien 

kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista hallintaa turvallisuuden edistämiseksi. Hyvä tur-

vallisuushallinta perustuu kiinteään yhteistyöhön koko yrityksen henkilöstön kanssa. 

(Työsuojeluhallinto 2010, 5.) Turvallisuusjohtaminen pitää sisällään sekä lakisääteisen 

että omaehtoisen turvallisuuden hallinnan. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan 

huolehtimaan tarpeellisin toimenpitein työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä 

työssä (Työturvallisuuslaki 738/2002). Työsuojelutoiminnan on oltava suunnitelmal-

lista ja järjestelmällistä ja työnantajan on oltava jatkuvasti tietoinen työpaikan fyysisistä 

ja psykososiaalisista haittatekijöistä. Työturvallisuuslain mukainen työnantajan huoleh-

timisvelvollisuus toteutuu laatimalla työsuojelun toimintaohjelma, tunnistamalla haitta- 

ja vaaratekijät sekä arvioimalla niihin liittyvät riskit ja suunnittelemalla riskinhallinta-
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toimenpiteet. Työnantajan on lisäksi huolehdittava työntekijöiden opetuksesta ja oh-

jauksesta työstä aiheutuvien haittojen ja vaarojen välttämiseksi. (Työturvallisuuskeskus 

2010, 5.) 

 

Turvallisuusjohtamisen apuna yritykset voivat käyttää erilaisia työkaluja, joista yhtenä 

esimerkkinä on työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001. Järjestelmiä 

on myös muita, mutta OHSAS 18001 -standardin mukaisen järjestelmän etuna on, että 

sen vaatimukset on laadittu yhteensopiviksi ISO 9001 ja ISO 14001 -järjestelmien 

kanssa (OHSAS 18001 2007, 8). Näiden standardien yhteensovittamisella voidaan 

luoda perusta yrityksen HSE-järjestelmälle. 

 

OHSAS 18001 -standardin vaatimusten tavoitteena on minimoida potentiaaliset työhön 

liittyvät onnettomuudet, loukkaantumiset ja sairaudet. Standardi määrittelee tarvittavat 

työterveys- ja työturvallisuusvaatimukset, joihin kuuluvat lakisääteiset vaatimukset, or-

ganisaation turvallisuuspolitiikka ja muita hyviä käytäntöjä (OHSAS 18001 2007, 10). 

Yleisenä vaatimuksena OHSAS 18001 -standardi määrittää, että toteuttaakseen standar-

din mukaisen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmänsä (TTT-järjestelmä) yrityksen 

on luotava, dokumentoitava ja toteuttava TTT-järjestelmä sekä sitouduttava sen ylläpi-

tämiseen ja jatkuvaan parantamiseen (kuva 2). Luominen käsitellään standardin mukaan 

tietynlaiseksi jatkuvuustilaksi, jossa järjestelmää ei voida pitää luotuna ennen kuin kaik-

kien sen rakenteiden osoitetaan olevan käytössä. Ylläpito taas tarkoittaa standardin mu-

kaan sitä, että kun järjestelmä on luotu niin se myös jatkaa toimintaansa. Tämä vaatii 

yritykseltä aktiivista toimintaa järjestelmän ylläpitämiseksi. (OHSAS 18001 2007, 20; 

OHSAS 18002 2008, 26.) 

 

KUVA 2. OHSAS 18001 -standardin mukainen työterveys- ja työturvallisuus-

järjestelmän rakenne (OHSAS 18001 2007). 
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OHSAS 18001 -standardi perustuu PDCA-menettelyyn, joka usein kuvataan kuvan 3 

mukaisella Demingin laatukehällä; Plan (suunnittelu), Do (toteutus), Check (arviointi) 

ja Act (parantaminen). Toiminnan periaatteena on jatkuva parantaminen, joka lähtee 

liikkeelle suunnittelusta. Suunnitteluvaiheessa valitaan kehittämiskohde, selvitetään ny-

kytilanne ja suunnitellaan toimenpiteet, joita tehdään. Toteutusvaiheen jälkeen arvioi-

daan kehittämistoimenpiteiden vaikutukset ja verrataan asetettuihin tavoitteisiin. Jos 

kehittämistoimenpiteet todetaan hyviksi, ne vakiinnutetaan ja tehdään johtopäätökset ja 

tulevaisuuden suunnitelmat uusista kehitysajatuksista. (Laamanen 2005, 49.) 

 

 

KUVA 3. Demingin laatukehä – PDCA (Laatuakatemia 2010). 

 

Kansainvälinen standardisointiorganisaatio ISO on valmistelemassa uutta työtervey-

den- ja työturvallisuuden hallitsemista käsittelevää ISO 45001 -standardia. Valmisteilla 

oleva standardi tulee todennäköisesti korvaamaan OHSAS 18001 -standardin. Uusi 

standardi korostaa toimintaympäristön hallintaa, johtajuutta sekä työntekijöiden osal-

listumista. Sillä pyritään entistä paremmin yhtenäistämään eri hallintajärjestelmien ra-

kennetta ja määritelmiä. (Inspecta Group 2013.) Uuden ISO 45001 -standardin sisäl-

löstä tai valmistumisesta ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa, jonka vuoksi on perusteltua 

toteuttaa TTT-järjestelmä OHSAS 18001 -standardin mukaisesti, josta se on helppo päi-

vittää vastaamaan uuden ISO 45001 -standardin vaatimuksia sen valmistuttua.   

 

3.4 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Rejlers on viime vuosina kasvanut voimakkaasti yritysostojen kautta. Yrityksen henki-

löstömäärä on lisääntynyt merkittävästi ja uusia toimialoja on tullut osaksi Rejlersin 

liiketoimintaa. Ostettujen yritysten ja niiden henkilöstön integroiminen osaksi Rejlersin 
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toimintatapoja, järjestelmiä ja yrityskulttuuria on iso haaste ja sen onnistunut toteutta-

minen vaatii yritykseltä ja sen johdolta panostusta ja sitoutumista.  

 

Hallintajärjestelmät ovat keskeinen osa Rejlersin liiketoimintaa. Vaatimukset hallinta-

järjestelmien toiminnalle ovat muuttuneet kasvun myötä. Samanaikaisesti asiakkaiden 

vaatimukset terveys- turvallisuus- ja ympäristöasioiden huomioon ottamisesta ovat li-

sääntyneet.  

 

Rejlers haluaa vastata haasteeseen nostamalla työterveys- ja työturvallisuusasioiden ta-

soa ja laatimalla HSE-käsikirjan, jolla yritys pystyy jatkossa selkeästi viestimään asiak-

kaille ja sidosryhmille ottamastaan vastuusta työterveys- ja työturvallisuusasioissa. 

Pohja työlle tehdään tällä tutkimuksella, jonka tavoitteena on: 

 

1. Selvittää nykyiset työterveys- ja työturvallisuuskäytännöt Rejlers Oy:ssä. 

2. Tunnistaa nykyisen TTT-järjestelmän puutteet ja esittää tarvittavat toimenpiteet 

puutteiden korjaamiseksi OHSAS 18001 -standardin vaatimukset täyttäväksi 

järjestelmäksi. 

3. Pohtia menetelmiä, joilla parannetut TTT-käytännöt saadaan jalkautettua yrityk-

sen henkilökunnalle. 

4. Edistää TTT-järjestelmän yhdistämistä ympäristöjärjestelmään. 

 

 

4 TUTKIMUKSEN LÄHESTYMISTAPA, AINEISTO JA MENETELMÄT  

 

4.1 Toimintatutkimus 

 

Toimintatutkimus (action research) on tutkimusmenetelmä, jonka avulla puututaan to-

dellisiin elämän tapahtumiin ja pyritään aikaansaamaan muutos vallitsevaan tilantee-

seen. Toimintatutkimus soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa kohteena on jokin ryhmä 

ja sen toiminta. Sitä onkin yleisesti käytetty erilaisten yhteisöjen, kuten yritysten ja jul-

kisyhteisöjen, ongelman ratkaisuun, painottaen tutkimuksen käytännöllistä lopputu-

losta. Yhteisössä vallitsevaan tilanteeseen toivotaan muutosta ja sen kehittäminen kohti 

parempaa nähdään olevan tarpeen. Tutkimus kokonaisuudessaan on koko yhteisön op-

pimis- ja kehittymisprosessi, joka kumpuaa sekä organisaation että työyhteisön jäsenten 

tarpeista. (Kuula 1999, 11; Kananen 2009, 9; Huang 2010, 93.)  
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Toimintatutkimuksen tärkein lopputulos on sen käytännöllinen tulos, ei niinkään sen 

kirjallinen tutkimusraportti (Eskola & Suoranta 1999, 36). Yleensä toimintatutkimus on 

rajattu projekti, kuten tässä työssä yrityksen työterveys- ja työturvallisuuskäytäntöjen 

parantunut taso. Painopisteenä ei siis ole niinkään saada yleistettävää tietoa kuin täs-

mällistä tietoa tiettyä tilannetta ja tarkoitusta varten. Toimintatutkimuksen edellytys on, 

että tutkimus tapahtuu osana toimintaa ja yhteistyössä sen jäsenten kanssa. Näin saa-

daan syvempää tietoa organisaation toimintaprosesseista ja laadusta, mitä voi olla muu-

ten vaikea tavoittaa. (Leino 2002, 28−30; Huang 2010, 98.)  

 

Toimintatutkimus perustuu sykliseen prosessiin, jossa yksi sykli sisältää suunnittelun, 

toimeenpanon, havainnoinnin ja reflektoinnin sekä aina myös tutkimuksen itsessään 

(kuva 4) (Kananen 2009, 10). Toimintatutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa määrite-

tään ne tilanteet, joihin toivotaan parannusta sekä asetetaan tavoitteet toiminnan kehit-

tämiselle. Seuraavaksi suunnitellaan toimintatutkimuksen asetelma ja määritellään tar-

vittavat prosessit ja olosuhteet. Pohditaan millaisia ovat ne erityiset seikat, joita tutki-

musprosessissa tulee toteuttaa, jotta tavoitteet saavutetaan. Lisäksi määritellään arvi-

ointikriteerit, mittausmenetelmät ja muut tarvittavat tiedon saamisen muodot. Seuraa-

vassa vaiheessa analysoidaan koottu tietoaines ja evaluoidaan tulokset. Toimintatutki-

muksessa edellä esitetyt vaiheet eivät kuitenkaan toteudu välttämättä kronologissa jär-

jestyksessä vaan eri vaiheet keskustelevat toistensa kanssa. Prosessi on jatkuva, sillä 

kehittämisehdotusten toimeenpano muuttaa lähtötilannetta siten, että prosessi voi alkaa 

uudelleen alusta. (Kananen 2009, 28.)  

 

Toimintatutkimuksen menetelmällisissä ratkaisuissa hyödynnetään erilaisia kvalitatii-

visen ja kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmiä (Kuula 1999, 218). Käytettävät tie-

donkeruumenetelmät riippuvat aina tutkimusongelmasta. Menetelminä voidaan käyttää 

laadulliselle tutkimukselle tyypillisiä menetelmiä, kuten haastatteluja sekä kvantitatii-

visia menetelmiä, kuten kyselyjä. Valittava analyysimenetelmä valikoituu puolestaan 

käytettävän tiedonkeruumenetelmän mukaan. (Kananen 2009, 60.) Toimintatutkimuk-

sen tulosten luotettavuutta voidaan parantaa lisäämällä havaintojen ja kokemusten mää-

rää sekä testaamalla tuloksia käytännössä (Leino 2002, 28−30; ks. myös Hirsjärvi ym. 

2001, 215).  
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KUVA 4. Toimintatutkimuksen syklinen prosessi (Linturi 2000).  

 

Toimintatutkimusta on käytetty monilla eri tieteenaloilla, kuten esimerkiksi koulutuk-

sen kehittämisessä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Sulosen (2004) tutkimus koh-

distui kotitalouden opetussuunnitelman uudistamiseen ja opettajien ammatilliseen kas-

vuun toimintatutkimuksen keinoin. Fernández-Diaz ym. (2014) puolestaan selvittivät 

Espanjan esi- ja perusopetuksen tilaa ja opetuksen kehittämistä toimintatutkimuksen 

avulla. Terveydenhuollon kehittämisessä toimintatutkimus on myös ollut yleinen me-

netelmä. Foster ym. (2015) kehittivät toimintatutkimuksen keinoin äitiyshuoltoa Domi-

nikaanisessa tasavallassa. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä terveydenhuollon henki-

löstön kanssa, jotka määrittivät tärkeimpiä mittareita, joilla odottavien äitien terveyden-

huollon tasoa voidaan arvioida. Ruotsissa Olsson ja Lau (2015) tutkivat kuinka toimin-

tatutkimuksella pystyttäisiin paremmin vastaamaan paikallisten asukkaiden tarpeisiin ja 

odotuksiin syöpäseulonnoissa. Suomessa mm. Torvelainen ja Tolonen (2014) ovat 

käyttäneet toimintatutkimusta potilaslähtöisen ohjausprosessin kehittämisessä ja Löf-

man (2004) on tutkinut reumapotilaan itsemääräämisen edistämistä ja hoitotyön kehit-

tämistä osallistavan toimintatutkimuksen keinoin.   

 

Esimerkkejä toimintatutkimuksen käyttämisestä yritysten kehittämishankkeissa on mm. 

Kantosen (2011) tutkimus pk-yritysten viestinnän ja markkinoinnin kehittämisestä sekä 
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Hietalan (2015) tutkimus systemaattisen laadun kehittämisestä pienyrityksessä. Tutki-

muksia työyhteisön ja henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi yrityksissä on toteutettu 

toimintatutkimuksen keinoin useita (ks. mm. Manka 1999; Flinck 2005; Saaranen 

2006).  

 

Tässä tutkimuksessa toimintatutkimuksen valinnan taustalla oli ennen kaikkea käytän-

nön tavoite parantaa yrityksen työterveyden ja työturvallisuuden tasoa sekä OHSAS 

18001 -standardin perustuminen PDCA-menettelyyn, joka on kuvattu luvussa 3.2 (ks. 

myös kuva 2). PDCA-menettelyn voi sanoa olevan toimintatutkimuksen syklimäisen 

luonteen mukainen, joten on perusteltua käyttää toimintatutkimusta standardin vaati-

musten määrittämisessä ja järjestelmän laatimisessa. Järjestelmän laatimisessa ja käyt-

töönotossa on tärkeää työyhteisön jäsenten osallistuminen ja integroiminen työhön, 

jotta sen vaikutus saadaan todennettua käytäntöön. 

 

4.2 Aineiston hankinta 

 

Toimintatutkimus lähtee liikkeelle järjestelmän eri osa-alueiden ja toimintojen nykyti-

lan kartoittamisesta sekä järjestelmässä esiintyvien kehittämistä vaativien tilanteiden 

määrittämisestä. Tässä työssä yrityksen työterveys- ja työturvallisuustilanteen kartoit-

tamiseksi perehdyttiin yrityksen käytössä olevaan TTT-järjestelmään ja olemassa ole-

viin dokumentteihin, mm. työnsuojelun toimintaohjelmaan, työterveyshuollon toimin-

tasuunnitelmaan, poikkeamaraportteihin ja läheltä piti -tilanneraportteihin, pelastus-

suunnitelmiin, toimistojen HSEQ-raportteihin sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmiin 

(ISO 9001 ja ISO 14001). Työn toteuttamisen avuksi perustettiin työryhmä, joka koos-

tui työsuojelutoimikunnan jäsenistä. Työryhmä kokoontuu kaksi kertaa, heti työn alussa 

suunnittelemaan työn toteutusta ja pohtimaan toiminnan nykytilaa, sekä aineiston keruu 

vaiheen jälkeen suunnittelemaan puutteiden korjaustoimenpiteitä sekä toiminnan kehit-

tämistä.  

 

Todellisen käytännön toiminnan selvittämiseksi haastateltiin työsuojelutoimikunnan jä-

seniä sekä yhtä yrityksen turvallisuusasiantuntijaa sekä lähetettiin sähköinen Webropol-

kysely yrityksen henkilökunnalle. Työsuojelutoimikunnan ulkopuolisen henkilön haas-

tattelulla pyrittiin varmistamaan, että yrityksen kaikki toimialat tulevat edustetuiksi 

haastatteluissa. Haastatteluja tehtiin yhteensä seitsemän kappaletta ja ne toteutettiin 
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pääasiassa Skype-yhteyden välityksellä, tosin kaksi haastattelua tehtiin henkilökohtai-

sesti ja yksi puhelimitse. Skype-yhteydellä toteutetut ja yksi henkilökohtainen haastat-

telu nauhoitettiin, kahdesta haastattelusta tehtiin muistiinpanot käsin. Haastattelut kes-

tivät kerrallaan noin puoli tuntia.  

 

Haastatteluissa käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelurunkoa (liite 1). Teema-

haastattelussa haastateltava saa melko vapaamuotoisesti kertoa haastattelijan valitse-

mista teemoista. Haastattelun edetessä haastateltava voi tehdä täydentäviä kysymyksiä 

tai palata aiempaan teemaan. Samoin haastattelija voi kysyä halutessaan tarkentavia ky-

symyksiä epäselväksi jääneestä aiheesta. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47−48, 66.) Haas-

tattelut koostuivat valitun teeman ympärillä käydystä melko vapaamuotoisesta keskus-

telusta.  

 

Kysely terveydestä ja työturvallisuudesta lähetettiin sähköisesti Webropol-sivuston 

kautta yrityksen henkilökunnalle (liite 2). Yhteensä kyselyitä lähetettiin 461 kappaletta. 

Kyselystä lähetettiin sähköpostiviesti vastaajille sekä tiedotettiin yrityksen intranetissä. 

Vastausaikaa kyselyyn oli kolme viikkoa ja kyselystä muistutettiin kahden viikon 

päästä ja päivä ennen kyselyn sulkeutumista niitä vastaajia, jotka eivät vielä olleet vas-

tanneet kyselyyn. Muistutusviestit vaikuttivat merkittävästi vastausmäärään. Vastauk-

sia saatiin yhteensä 256 kappaletta, joten vastausprosentiksi tuli 55,5 %.  

 

Toimintatutkimuksen luonteen mukaisesti aineiston keruun rinnalla pohdittiin, millä 

keinoin työterveys- ja työturvallisuusasiat saataisiin mahdollisimman hyvin jalkautettua 

käytäntöön työyhteisössä. Ehdotuksia jalkauttamismenettelyiksi selvitettiin haastatte-

luissa ja ideoitiin työryhmäkeskusteluissa sekä keskusteluissa HSEQ-päällikön kanssa. 

Jalkauttamisessa pyrittiin käyttämään jo käytössä olevia menetelmiä, mutta lisäksi ide-

oitiin myös uusia jalkauttamismahdollisuuksia.  

 

OHSAS 18001 -standardi on yhteen sovitettavissa ISO 9001 ja ISO 14001 -järjestel-

mien kanssa. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli edistää järjestelmien integrointia ja 

HSE-käsikirjan laadintaa. Järjestelmien yhteensovittamiseksi tutustuttiin yrityksen ym-

päristöjärjestelmään. Järjestelmien täydellinen yhdistäminen olisi kuitenkin vaatinut 

ympäristöjärjestelmän perusteellista läpikäyntiä ja päivittämistä, jota ei ollut tässä 
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työssä mahdollista suorittaa aikataulullisten syiden ja resurssien puutteen vuoksi. Yh-

teensovittamista varten todettiin kuitenkin ne järjestelmien kohdat, jotka ovat yhtene-

viä, ja ne on esitetty liitteessä 3.   

 

4.3 Aineiston analysointi 

 

Työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvät puutteet kartoitettiin OHSAS 18001 -stan-

dardin vaatimusten avulla. Työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvien dokumenttien 

analysointiin käytettiin sisällönanalyysia, jossa nostettiin esiin standardin vaatimusten 

kannalta keskeiset asiat. Kynkään ja Vanhasen (1999) mukaan sisällönanalyysi on me-

nettelytapa, jolla voidaan analysoida erilaisia dokumentteja systemaattisesti ja objektii-

visesti. Tutkittavasta ilmiöstä pyritään saamaan kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muo-

dossa. Sisällön analyysi on tekstianalyysia ja sillä on pyrkimys kuvata dokumenttien 

sisältöä sanallisesti, jolloin se eroaa mm. sisällön erittelystä. Sisällön erittelyssä aineisto 

kvantifioidaan eli tuotetaan sanallisesti kuvastusta aineistosta määrällisiä tuloksia. 

(Tuomi & Sarajärvi 2013, 103, 106.)  

 

Haastattelut analysoitiin teemoittelemalla tutkimusongelman kannalta keskeiset käsit-

teet. Eskolan ja Suorannan (1999, 182) mukaan teemoittelu on suositeltava aineiston 

analysointitapa käytännön ongelmaan tai tilanteeseen liittyvän tutkimuskysymyksen 

ratkaisemisessa. Teemoittelussa aineisto pilkotaan ja ryhmitellään eri aihepiirien mu-

kaan, jolloin on mahdollista vertailla tiettyjen teemojen esiintymistä aineistossa (Tuomi 

& Sarajärvi 2013, 93).  

 

Kysely oli luonteeltaan kuvaileva, joten tulokset analysoitiin suorien jakaumien ja kes-

kiarvojen avulla. Nykytilaa ja standardin vaatimuksia vertaamalla tunnistettiin muutos-

tarpeita ja laadittiin kehitysehdotuksia, joiden avulla työterveys- ja työturvallisuusasiat 

saatetaan sille tasolle, että OHSAS 18001 -standardin mukaisen järjestelmän sertifiointi 

on mahdollista. Kehitysehdotukset perustuvat dokumenttien sisällönanalyysin perus-

teella havaittuihin puutteisiin sekä haastatteluissa ja kyselyssä esiin nousseisiin näke-

myksiin tarpeellisista toimista.  
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5 TULOKSET 

 

5.1 Terveys- ja työturvallisuuskyselyn sekä haastattelujen tulokset 

 

Terveys- ja työturvallisuuskyselyssä vastaajilta kysyttiin lyhyesti mm. perehdytyksestä 

työtehtäviin sekä organisaation toimintaan. Työturvallisuusasioista kysyttiin sekä toi-

misto- ja työmaatyöskentelyn että ulkomaankomennusten osalta. Lisäksi terveydestä ja 

liikunnasta sekä ympäristön huomioon ottamisesta omissa työtehtävissä oli muutamia 

kysymyksiä. (Liite 2.) 

 

Haastatteluissa käsitellyt teemat olivat pääpiirteissään samoja, kuin mitä kyselyn kysy-

mykset. Teemoista keskusteltiin kuitenkin toimialakohtaisesti kulloisen haastateltavan 

vastuualueen mukaan. Haastatteluissa teemoista keskusteltiin myös syvemmin ja saatiin 

enemmän perusteluja näkemyksille. Teemoja olivat mm. perehdyttäminen, työsuojelu-

toimikunnan tehtävät, mahdolliset vaaratilanteet, tapaturmat ja niiden käsittely omalla 

toimialalla, vastuukysymykset, toiminta työmailla, viestintä sekä parannusehdotukset 

(liite 1). 

 

5.1.1 Perehdytys 

 

Kyselyn vastaajista suurin osa oli saanut riittävän perehdytyksen omaan työtehtäväänsä 

aloittaessaan työt Rejlersillä, mutta kolmasosa vastaajista piti perehdytystä riittämättö-

mänä organisaation toimintaan. Kaksi kolmasosaa vastaajista tunsi omasta mielestään 

riittävästi Rejlersin yleisiä käytäntöjä. Työterveyshuolto nousi selkeästi esiin asiana, 

joka oli käyty suurimman osan kanssa läpi perehdytyksessä. Muita asioita oli käsitelty 

harvemmin ja 14 % vastaajista ilmoitti, ettei mitään kysymyksessä luetelluista asioista 

oltu käsitelty perehdytyksessä. Vastauksiin on voinut vaikuttaa se, että osa vastaajista 

on ollut talossa jo kauan ja perehdytyksen sisältö on ollut erilainen heidän aloittaessaan 

työt Rejlersillä, kuin mitä se on ollut viimeisten viiden vuoden aikana. Perehdytyksen 

jälkeen kaksi kolmasosaa vastaajista oli seurannut organisaation toiminnan muutoksia 

ja päivittänyt tietojaan organisaation toiminnasta ja käytännöistä.  

 

Haastatteluissa nousi esiin perehdytyksen merkitys erityisesti työmaalle mentäessä. 

Haastateltavien mukaan perehdytys työmaille mentäessä on ollut vähäistä ja perehdy-

tyksen määrä on riippunut paljon asiakkaasta tai toimeksiantajasta. 
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5.1.2 Työturvallisuus 

Suurimpina vaaratilanteiden aiheuttajina sekä kyselyn että haastattelujen vastaajat piti-

vät työmaalla käyntejä niin Suomessa kuin ulkomailla. Yllättäviä tilanteita ja puutteita 

työturvallisuusasioissa oli tullut työntekijöille vastaan asiakkaiden tiloissa mutta erityi-

sesti ulkomaankomennusten aikana. Myös liikennettä pidettiin yhtenä suurimmista vaa-

ratilanteiden aiheuttajista. Työmatkat niin kodin ja työpaikan välillä, kuin asiakkaan 

luokse, aiheuttivat vaaratilanteita, joita erityisesti huonot keliolosuhteet voivat lisätä. 

Huonojen keliolosuhteiden uskottiin lisäävän myös liukastumisia sekä työmatkoilla että 

työmaakäynneillä. Yksittäisinä vaaratilanteiden aiheuttajina nähtiin myös sähköiskun 

saaminen mahdollisesti jännitteisten alueiden läheisyydessä työskenneltäessä sekä työs-

kentely korkeilla paikoilla, joissa putoamisvaara voi olla suuri. Työturvallisuusriskeinä 

mainittiin myös rataliikenne, punkit kesäaikaan sekä mahdolliset tulipalot.  

 

Kiire ja stressi aiheuttivat vastaajien mukaan vaaratilanteita ja ylimääräistä kuormitusta. 

Työmaakohteilla kiire voi aiheuttaa huolimattomuutta ja välinpitämättömyyttä, ja siten 

vaaratilanteita. Toimistolla kiire ja stressi taas aiheuttavat henkistä kuormitusta, vaikka 

muuten toimistotyötä ei nähty kovinkaan vaarallisena työympäristönä. Suurimpina toi-

mistotyön riskeinä mainittiin paperin aiheuttamat viiltohaavat ja tuolilta putoamiset. 

Tosin staattisen istumatyön nähtiin voivan aiheuttaa ongelmia ja toimistojen huono si-

säilma katsottiin mahdolliseksi riskitekijäksi. 

Lähes kaikilla vastaajilla oli voimassa oleva työturvallisuuskortti. Lisäksi puolella vas-

taajista oli sähköturvallisuuskortti. Ensiapukoulutus oli viidenneksellä sekä hätäen-

siapukoulutus neljänneksellä kyselyn vastaajista. Muita useammalla vastaajalla voi-

massa olevia turvallisuuskoulutuksia olivat tulityökoulutus ja tieturva. Yksittäisiä il-

moitettuja turvallisuuskoulutuksia olivat lisäksi rataturva, korkeanpaikan työskentely, 

jännitetyö, räjähdysvaarallisten tilojen pätevyyskoulutus sekä eri tehtaiden omat työtur-

vallisuuskoulutukset. Haastatteluissa todettiin, että koulutusten voimassaolon seuranta-

järjestelmä ei toimi. Todettiin, että joskus on ilmennyt myös välinpitämättömyyttä kou-

lutusten voimassaolosta ja työmaille on menty, vaikka koulutukset eivät ole olleet voi-

massa.  

 

Työtehtävää koskevat työturvallisuusvaatimukset olivat tuttuja ainakin jonkin verran 

yli 80 %:lle vastaajista. Myös työturvallisuuteen liittyvät vastuukysymykset koettiin 
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melko tutuiksi. Yli 2/3 vastaajista katsoi tuntevansa työturvallisuuteen liittyviä vastuu-

kysymyksiä ainakin jonkin verran. Neljännes vastaajista ei juurikaan tuntenut vastuu-

kysymyksiä ja vajaa kymmenes vastaajista ei pitänyt vastuukysymyksiä omaan työ-

hönsä liittyvinä. Vaikka kyselyn mukaan vastuukysymykset tunnettiin melko hyvin, 

haastatteluissa työturvallisuuteen liittyviä vastuukysymyksiä pidettiin epäselvinä. 

Haastateltavien mukaan asiakkaan tai toimeksiantajan oletetaan huolehtivan työturval-

lisuuden järjestämisestä, itse sitä varmistamatta. Epäiltiin myös, etteivät kaikki esimie-

het ole selvillä työturvallisuusvastuistaan.   

 

Vajaa puolet kyselyn vastaajista ilmoitti tarkastavansa työturvallisuuden aina ennen 

työsuorituksen alkamista muualla kuin toimistolla tehtävissä töissä. Vastaajista suurin 

osa oli ainakin joskus kohdannut työturvallisuuspuutteita työtehtävissään. Tosin vain 

kolmannes oli kohdannut työturvallisuuspuutteita jonkin verran tai useasti. (Kuva 5.) 

Eniten puutteita oli kohdattu asennustyömailla tai tuotantolaitoksissa. Kuitenkin vain 

reilu 10 % vastaajista oli tehnyt havaitsemistaan puutteista läheltä piti -ilmoituksen 

Rejlersin ohjeiden mukaisesti. Läheltä piti -tilanteista oli kuitenkin usein tiedotettu 

muuta kautta esimiehille tai asiakkaalle. Läheltä piti -tilanneraportointi oli osalle vas-

taajista uusi asia, sillä 10 % vastaajista ei tiennyt mikä läheltä piti -ilmoitus ylipäätään 

on. Myös haastatteluissa todettiin, että raportointikäytännöt läheltä piti -tilanteista ja 

työturvallisuuspuutteista ovat epäselviä.  

 

 

KUVA 5. Kuinka usein työtehtävissä tulee vastaan työturvallisuuspuutteita 

(n=256). 
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Kiire on usein merkittävä työtapaturmien aiheuttaja. Rejlersillä yli puolet vastaajista 

piti töiden aikataulua ainakin joskus liian tiukkana. Joka kymmenennellä vastaajalla ai-

kataulu oli aina liian tiukka ja kiire kokoaikainen. (Kuva 6.) 

 

 

KUVA 6. Aikataulu työtehtävissä (n=251). 

 

Suurin osa vastaajista piti työturvallisuuden huomioon ottamista tärkeänä ja he ilmoit-

tivat ottavansa työturvallisuusasiat huomioon työskennellessään. Yli kolmannes vastaa-

jista oli sitä mieltä, että työturvallisuutta tulisi ottaa omassa työssä huomioon nykyistä 

enemmän, eikä juuri kukaan halunnut vähentää työturvallisuuden huomioon ottamista. 

Vastaajien mukaan työturvallisuuden huomioon ottaminen ei hidasta työntekoa ja kaksi 

kolmasosaa ei uskonut sen aiheuttavan lisäkustannuksia. Lähes kukaan vastaajista ei 

pitänyt työturvallisuutta pakollisena haittana työtehtävissään ja suurin osa myös näki 

sen osana omia työtehtäviä. (Kuva 7.)  

 

Myös haastateltavien mukaan työturvallisuuteen suhtaudutaan yleensä vakavasti, joskin 

joissain tapauksissa kiire ja välinpitämättömyys menevät turvallisuuden edelle. Haasta-

teltavat totesivat, että suojavaatetukset ovat pääsääntöisesti kunnossa, mutta riskinkar-

toituksia ei ole toimialoilla juurikaan tehty. Tietoa työturvallisuudesta sanottiin löyty-

vän intranetistä, mutta silti toivottiin, että tiedotusta työsuojeluorganisaatiosta olisi li-

sättävä ja toimintaohjeita selkiytettävä. Johdolta olisi tultava selkeä viesti työturvalli-

suuden huomioimisen tärkeydestä ja johdon olisi sitouduttava toiminnan kehittämiseen. 

Ylipäätään työturvallisuus olisi nostettava esille ja asioista pitäisi keskustella nykyistä 

enemmän. 
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KUVA 7. Väitteet työturvallisuuden huomion ottamisesta työtehtävissä 

(n=246−253). 

 

5.1.3 Ulkomaankomennukset 

 

Kaikista vastaajista 18 % oli työskennellyt ulkomaankomennuksilla. Heistä lähes 2/3 ei 

ollut saanut riittävää perehdytystä ja ohjeistusta ennen ulkomaankomennukselle lähtöä 

(kuva 8), ja suurin osa (70 %) ilmoitti, ettei työturvallisuusasioita käsitelty ennen ulko-

maankomennukselle lähtöä. Työturvallisuusasioita oli kuitenkin käyty läpi kohde-

maassa 2/3 vastaajien kanssa. Tosin lähes kolmanneksen kanssa työturvallisuusasioita 

ei oltu käyty läpi juuri lainkaan. (Kuva 9.)  

 

 

KUVA 8. Saiko riittävän perehdytyksen työturvallisuudesta ennen ulkomaan-

komennukselle lähtöä (n=47). 
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KUVA 9. Työturvallisuusasioiden läpikäynti kohdemaassa (n=47). 

 

Suurimpia vaaratilanteiden aiheuttajia ulkomailla olivat vastaajien mukaan kulttuurista 

johtuvat erot ja erilaiset tavat toimia ja huomioida työturvallisuusasioita. Vaaratilanteita 

aiheuttivat puutteelliset työturvallisuusmääräykset tai niiden puuttuminen kokonaan, ja 

heikot työskentelyolosuhteet. Vastaajien mukaan myös liikenne ja matkustaminen yli-

päätään vaaransivat turvallisuutta. Vaaratilanteita aiheuttivat lisäksi kieli- ja kommuni-

kointiongelmat paikallisten kanssa.  

 

Vajaa puolet vastaajista oli kohdannut työturvallisuuspuutteita vähintään jonkin verran 

ja lähes puolet ainakin joskus ulkomaankomennuksen aikana (kuva 10). Puutteet olivat 

olleet hyvin vaihtelevia suojainten puuttumisesta, myrkyllisiin kemikaaleihin, meluun 

ja epäsiisteihin työoloihin. Yksi epäkohta mikä nousi vastauksista selkeästi esiin, oli 

putoamisvaara, joka aiheutui putoamissuojavälineiden puuttumisesta, sekä mahdollis-

ten putoamisaukkojen merkitsemättä jättämisestä ja eristämisestä. 

 

 

KUVA 10. Työturvallisuuspuutteet ulkomaankomennuksilla (n=47). 
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Yli puolella vastaajista työturvallisuuden vastuukysymykset olivat epäselviä ulkomaan-

komennuksen aikana (kuva 11). Tästä huolimatta yli puolet vastaajista ilmoitti kuiten-

kin tietävänsä keneen ottaa yhteyttä ja miten toimia, jos ulkomaankomennuksen aikana 

tapahtuisi työtapaturma tai työntekijä sairastuisi.  

 

 

KUVA 11. Ovatko työturvallisuuden vastuukysymykset selviä ulkomaankomen-

nuksilla (n=45). 

 

5.1.4 Terveys 

 

Suurin osa kyselyn vastaajista koki oman terveytensä melko hyväksi tai hyväksi. Lii-

kuntaa yhdestä viiteen tuntia viikossa harrastavia oli vastaajista yli 70 %. Vajaa 2/3 

vastaajista koki työn olevan vain joskus stressaavaa, mutta usein työ stressasi 16 %:a 

vastaajista.  

 

Liikunnan ja terveyden edistämiseen suhtauduttiin pääsääntöisesti positiivisesti. Suurin 

osa vastaajista oli sitä mieltä, että työnantajan tulisi edistää enemmän työntekijöiden 

liikkumista, ja että työnantaja voi esimerkillään vaikuttaa työntekijöiden asennoitumi-

seen terveyteen liittyvissä kysymyksissä. Vastaajien mukaan yhteiset liikuntatapahtu-

mat edistävät työntekijöiden viihtyvyyttä työpaikalla. Pieni osa vastaajista oli kuitenkin 

sitä mieltä, että liikunnan merkitystä korostetaan liikaa. Vajaan kolmanneksen mukaan 

liikunta kuuluu vapaa-ajalle, eivätkä he haluaisi liittää liikuntaa työhön. (Kuva 12.) Nel-

jännekselle vastaajista oli aiheutunut terveydellistä haittaa työtehtävistä mutta vain 

muutamalla vastaajalla oli todettu jokin ammattitauti.  
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KUVA 12. Väitteitä työterveydestä ja liikunnasta (n=251─255). 

  

Vapaissa kommenteissa liikunnan tukemista pidettiin liikaa tiettyjä lajeja suosivana. 

Vastaajien mukaan yhteiset liikuntatapahtumat olivat hyviä ja kohottivat henkilöstön 

yhteishenkeä, mutta ne painottuivat liikaa kilpailutoimintaan. Liikuntaa muuten kuin 

kilpailumielessä harrastavat tunsivat jäävänsä paitsioon. Liikunnan ja terveysasioiden 

tukemisen ja siihen panostamisen nähtiin vaihtelevan myös toimistoittain. 

 

5.1.5 Ympäristö 

 

Kyselyn tulosten mukaan Rejlersin ympäristöjärjestelmän tunteminen oli melko heik-

koa. Vain muutama vastaaja (5 %) ilmoitti tuntevansa Rejlersin ympäristöjärjestelmän 

hyvin. Lähes puolet vastaajista oli kuullut järjestelmästä, mutta reilu viidennes vastaa-

jista kuuli järjestelmästä ensimmäistä kertaa kyselyyn vastatessaan. Jonkin verran jär-

jestelmän sisältöä tunsi neljännes vastaajista. (Kuva 13.) 

 

KUVA 13. Ympäristöjärjestelmän tunteminen (n=252). 
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Vaikka ympäristöjärjestelmä ei ollut vastaajille kovinkaan tuttu, heistä suurin osa kui-

tenkin pyrki ottamaan ympäristöasiat huomioon työssään. Vajaa 40 % vastaajista myös 

esitteli asiakkaalle ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja. Ympäristön kannalta 

parhaimman vaihtoehdon valitsi yli puolet vastaajista, jos se työ huomioon ottaen oli 

mahdollista. Reilu puolet vastaajista tunsi, miten työssä tehdyt valinnat vaikuttavat ym-

päristöön, mutta vajaa kolmannes vastaajista ei osannut arvioida valintojensa vaikutuk-

sia. Väitteen "En voi vaikuttaa ympäristöasioihin työssäni" vastaukset jakaantuivat 

melko tasaisesti puolesta ja vastaan, ja reilu neljännes vastaajista ei pitänyt ympäristö-

asioiden huomioon ottamista omaan työhönsä liittyvänä asiana. (Kuva 14.) 

 

 

KUVA 14. Ympäristöasioiden huomioon ottaminen työtehtävissä (n=250−253). 

 

5.2 Rejlersin TTT-järjestelmän nykytilanne verrattuna OHSAS 18001 -

standardin vaatimuksiin 

 

5.2.1 Yrityksen TTT-politiikka 
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akkaille tehtävissä ratkaisuissa ja opastamalla vaikuttaa asiakkaisiimme siten, että myös 

heidän itsensä tekemät päätökset nostavat elinympäristömme turvallisuustasoa” 

(Rejlers 2016). Turvallisuuspolitiikka on määritelty Rejlers konsernin tasolla ja politii-

kan lähtökohtana on huolehtia henkilöstön työympäristöstä siten, että työntekijöiden 
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työkyky ja työolosuhteet pysyvät hyvässä kunnossa. Rejlersillä on tavoitteena olla 

alansa tervein yritys vuoteen 2020 mennessä. Terveys-konsepti nähdään laaja-alaisesti 

käsittäen sekä työntekijöiden terveydestä huolehtimisen että yrityksen taloudellisen ti-

lanteen pitämisen hyvässä kunnossa kaikissa tilanteissa. Politiikan lähtökohtana on 

myös työhön liittyvien työterveys- ja työturvallisuusriskien minimointi siten, ettei ku-

kaan työntekijä sairastuisi tai vahingoittuisi tekemänsä työn seurauksena.  

 

Rejlers pyrkii toiminnassaan ottamaan huomioon turvallisuusnäkökohdat niin omassa 

työympäristössään kuin asiakkaille toteutettavissa toimeksiannoissakin. Rejlers on ny-

kyisessä toiminnassaan sitoutunut toteuttamaan lakisääteisiä vaatimuksia. Tämän li-

säksi Rejlers ottaa turvallisuusasiat huomioon osana uusien ratkaisujen tuottamista. 

Rejlers pyrkii myös määrätietoisesti tuomaan esiin turvallisuutta osallistumalla oman 

toimintansa kautta asiakkaiden tuotteiden turvallisuustason parantamiseen ja heidän 

työympäristön turvallistamiseen vaikuttaen näin ollen laajalti turvallisuustason kohene-

miseen elinympäristössä. 

Rejlersin TTT-politiikka on ylimmän johdon määrittelemää ja sisältää sitoutumisen 

vammojen ja terveyden heikentymisen ehkäisemiseen sekä tilanteen jatkuvaan paranta-

miseen. TTT-politiikan toteuttamisesta vastaa toimitusjohtaja, kun taas TTT-

järjestelmän ylläpidosta vastaa HSEQ-päällikkö. Nykyinen TTT-politiikka toteuttaa 

lain asettamat vaatimukset ja se on dokumentoitu yrityksen intranettiin. Yrityksen verk-

kosivuilla terveys on mainittu yhtenä yrityksen arvoista, mutta varsinaista työterveys- 

ja työturvallisuuspolitiikkaa ei ole esitelty. Työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka on 

kuitenkin sidosryhmien saatavilla pyydettäessä. Lähtökohtaisesti Rejlersin TTT-

politiikan määrittely täyttää OHSAS 18001 -standardin vaatimukset. Sitoutuminen 

TTT-toiminnan jatkuvaan parantamiseen on kuitenkin tuotava paremmin esille, sekä 

selvennettävä dokumentointia verkkosivujen osalta. TTT-politiikka on myös katselmoi-

tava säännöllisesti sen asianmukaisuuden ja yritykseen soveltumisen tarkistamiseksi.  

5.2.2 Järjestelmän suunnittelu 

 

OHSAS 18001 -standardin vaatimusten mukaan yrityksen tulee luoda, toteuttaa ja yllä-

pitää menettelyjä jatkuvaa vaarojen tunnistamista, riskin arviointia ja tarvittavien hal-

lintatoimenpiteiden määrittämistä varten (OHSAS 18001 2007, 20). Toimistotyösken-

telyn vaarojen tunnistamista varten Rejlersillä on käytössään lomake ”Työn vaarojen 
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selvittäminen ja arviointi”. Lomakkeella käydään läpi ergonomia, fysikaaliset, kemial-

liset ja biologiset vaaratekijät, henkinen kuormittuminen sekä tapaturman vaarat. Li-

säksi arvioidaan vaaratekijöiden aiheuttamia riskejä käyttäen taulukossa 1 esitettyä ris-

kiluokitusta. Toimistokohtaiset arvioinnit taltioidaan yrityksen verkkolevylle. Menette-

lyä sovelletaan kaikilla Rejlersin toimistoilla Suomessa ja sen tarkoituksena on arvioida 

toimistojen vaarat ja niistä aiheutuvat riskit, sekä täyttää Työturvallisuuslain 10 §:n vaa-

timus työn vaarojen selvittämisestä ja arvioinnista. Vastuu toimistojen vaarojen tunnis-

tamisesta ja raportoimisesta on toimistovastaavilla. Vaarojen tunnistaminen suoritetaan 

kerran ja uusitaan tilanteiden olennaisesti muuttuessa. Tilanteen pysyminen ennallaan 

todennetaan vuosittain HSEQ-raporttien avulla, jotka tallennetaan myös intranettiin. 

Selvityksen mukaan toimistotyöskentelyn osalta vaarojen tunnistamismenettely toteut-

taa OHSAS 18001 -standardin vaatimukset. Riskien suuruuden arviointi on kuitenkin 

ollut puutteellista. Myös katselmusten toteuttaminen on ollut puutteellista ja arviointeja 

ei ole tehty säännöllisesti, mikä käy ilmi tallenteiden puuttumisesta.    

 

TAULUKKO 1. Vaarojen arviointiin käytettävä riskiluokitus (Työturvallisuus-

keskus 2016). 

Seuraukset 

Todennäköisyys Vähäiset Haitalliset Vakavat 

Epätodennäköinen 1 Merkityksetön riski 2 Vähäinen riski 3 Kohtalainen riski 

Mahdollinen 2 Vähäinen riski 3 Kohtalainen riski 4 Merkittävä riski 

Todennäköinen 3 Kohtalainen riski 4 merkittävä riski 5 Sietämätön riski 

 

 

Site- eli työmaatyöskentelyn vaarojen tunnistamista ja riskin arviointia varten ei Rejler-

sillä ole olemassa yhtenäistä menettelytapaa ja toimintatavat vaihtelevat paljon yrityk-

sen eri toimialojen kesken. Toimintaympäristöstä tekee haastavan erityisesti työsken-

tely yhteisillä työmailla, joilla voi työskennellä usean eri yrityksen henkilöstöä, jolloin 

vastuu työturvallisuuden järjestämisestä voi kuulua myös jollekin muulle toimijalle 

kuin Rejlersille.  

 

Rejlersin nykyisen TTT-järjestelmän mukaan työntekijän tulisi lähtiessään asiakkaan 

toimeksiantona tehtaalle, tuotantolaitokselle tai asennus- tai rakennustyömaalle, selvit-
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tää, kuinka kohteen työsuojeluasiat on järjestetty. Ensisijaisesti näillä työmailla tukeu-

dutaan kuitenkin asiakkaan tai loppuasiakkaan työturvallisuusjärjestelyihin. Yhteisillä 

työmailla, työsuojeluvastuu on pääasiallista määräysvaltaa käyttävällä työnantajalla. 

Rakennustyömailla voi olla määritelty myös erillinen työmaan työsuojeluorganisaatio. 

 

Rejlersin nykyisen TTT-järjestelmän mukaan työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite 

on voimassa aina, mutta myös työntekijän on itse otettava selvää kohteen työturvalli-

suusasioista. Työntekijän on arvioitava kohteen työturvallisuus ja hänellä on oikeus 

kieltäytyä vaarallisesta työstä. Turvallisuuteen liittyvistä puutteista tulee raportoida ti-

laajalle sekä omalle esimiehelle. Lisäksi esimiehen tulisi hankkia asiakkaalta riittävästi 

tietoa kohteen työolosuhteista ja tarvittavista turva- ja suojavarusteista. Turvallisuusnä-

kökohdat ja työsuojeluvastuut olisi huomioitava sopimuksellisesti. 

 

Vaikka Rejlersin TTT-järjestelmään on dokumentoitu edellä mainitut vaatimukset työ-

maaympäristön vaarojen arvioinnista ja riskin tunnistamisesta, vaaroja ei ole OHSAS 

18001 -standardin vaatimusten mukaisesti ennakolta määritelty eikä dokumentoitu eri 

toimialoille. Lisäksi haastattelujen ja kyselyn tulosten perusteella toteutunut käytäntö 

vaarojen tunnistamisessa ei vastaa vaatimuksia. Myöskään hallintatoimenpiteitä vaara-

tilanteisiin liittyvien riskien pienentämiseksi ei ole määritetty eikä dokumentoitu.  

 

OHSAS 18001 -standardin mukaan yrityksen tulee luoda, toteuttaa ja ylläpitää menet-

telyt, joiden avulla se tunnistaa ja saa käyttöönsä toimintaansa sovellettavissa olevat 

lakisääteiset ja muut TTT-vaatimukset, sekä varmistaa, että em. vaatimukset otetaan 

huomioon ja tiedot pidetään ajan tasalla. Lisäksi yrityksen tulee tiedottaa vaatimuksista 

henkilöstölle sekä asiaankuuluville sidosryhmille. (OHSAS 18001 2007, 24.) Työtur-

vallisuuslain (738/2002) asettamat vaatimukset on Rejlersillä tunnistettu ja ne otetaan 

huomioon käytännön toiminnassa. Myös toimialakohtaiset lakisääteiset vaatimukset 

otetaan huomioon. Lainsäädäntö on saatavilla Finlex-verkkosivuston kautta. HSEQ-

päällikkö seuraa lainsäädännön muutoksia ja tiedottaa niistä tarvittaessa eteenpäin. Li-

säksi toimialojen sekä talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijat seuraavat ja viestivät 

lainsäädännön muutoksista.   

 

Rejlers on asettanut päämääräkseen nollatapaturmaa vuodessa sekä tavoitteet olla toi-

mialansa tervein yritys vuonna 2020 ja etteivät henkilöstön sairauspoissaolot ylitä kahta 

prosenttia työajasta. Päämäärät ovat yhteneviä yrityksen TTT-politiikan kanssa, joten 
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siltä osin ne täyttävät OHSAS 18001 -standardin vaatimukset. Päämäärien saavutta-

miseksi ei kuitenkaan ole olemassa suunniteltua ohjelmaa, jossa olisi esitetty vastuut, 

keinot ja aikataulut päämäärien saavuttamiseksi sekä keinot toiminnan mittaamiseksi.  

 

5.2.3 Järjestelmän toteuttaminen ja toiminta  

 

TTT-järjestelmän toteuttamiseksi on yrityksen oltava selvillä miten vastuut jakautuvat 

työterveyden ja työturvallisuuden osalta. Päävastuu TTT-järjestelmän toteuttamisesta 

Rejlersillä on ylimmällä johdolla, eli toimitusjohtajalla. Käytännössä järjestelmän to-

teuttamisvastuu on jaettu HSEQ-päällikölle, jolla on vastuu ja valtuudet varmistaa, että 

järjestelmää toteutetaan ja ylläpidetään sovitun mukaisesti. Linjaorganisaation esimies-

ten sekä toimialojen lähiesimiesten vastuut esitetään heidän toimenkuvissaan ja heidän 

tulee sitoutua TTT-järjestelmän toteuttamiseen. Näiltä osin menettely vastaa OHSAS 

18001 -standardin vaatimuksia. Käytännön toiminnassa vastuukysymykset ovat kuiten-

kin varsin epäselviä, erityisesti työmaakomennusten sekä ulkomaankomennusten ai-

kana, mikä käy ilmi tehdystä terveys- ja työturvallisuuskyselystä ja haastatteluista. To-

sin vastuukysymysten tunteminen vaihtelee paljon toimialojen kesken. Dokumentointi 

vastuukysymyksen osalta on olemassa, mutta se on puutteellinen.  

 

OHSAS 18001 -standardi vaatii, että yrityksen on varmistettava työterveyteen ja työ-

turvallisuuteen vaikuttavia tehtäviä suorittavien henkilöiden pätevyys ja säilyttää tästä 

asianmukaisia tallenteita (OHSAS 18001 2007, 26.) Rejlersin nykyjärjestelmässä tämä 

on toteutettu suunnitelmallisella henkilöstörekrytoinnilla, jonka avulla varmistetaan 

osaavan henkilöstön palkkaaminen yritykseen. Standardin mukaan yrityksen tulee 

myös tunnistaa henkilöstön koulutustarpeet sekä luoda, toteuttaa ja ylläpitää menette-

lyjä, joilla työntekijät saatetaan tietoisiksi työnsä ja toimintansa työterveys- ja työtur-

vallisuusseurauksista, sekä työntekijän omasta roolista ja vastuista TTT-asioissa 

(OHSAS 18001 2007, 26). Rejlersillä työntekijöiden suositellaan suorittavan työturval-

lisuuskorttikoulutuksen ja tarpeen mukaan järjestetään toimialakohtaisia turvallisuus-

koulutuksia. Koulutustarpeet käydään läpi kehityskeskusteluissa. Työntekijän perehdy-

tyksessä tulisi myös käydä läpi työterveys- ja työturvallisuusasiat sekä toimialakohtai-

set ohjeet ja erityisvaatimukset. Perehdyttäminen on kuitenkin ollut puutteellista työ-

turvallisuuden osalta uuden työntekijän aloittaessa työt yrityksessä sekä työntekijän läh-

tiessä työmaa- tai ulkomaankomennukselle, kuten kyselyn tuloksista kävi ilmi (ks. s. 
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15). Toimistovastaavilla on vastuu mm. toimistojen vaarojen tunnistamisesta, mutta toi-

mistovastaavien pätevyyttä työturvallisuusasioissa ei ole varmistettu eikä dokumen-

toitu.  

  

Standardin vaatimusten mukaan pätevyyksistä ja koulutuksista tulisi ylläpitää tallenteita 

(OHSAS 18001 2007, 26). Rejlersillä henkilöstön pätevyydet tallennetaan sähköiseen 

CV-järjestelmään, josta ne on tarvittaessa haettavissa. Myös Excel-työkalu koulutusten 

voimassaolon seurantaan on olemassa, mutta sen käyttö on ollut vaihtelevaa, eikä kou-

lutusten voimassaoloja ole pidetty ajan tasalla. Toimialoittain on käytetty omia seuran-

tajärjestelmiä, eikä koko yrityksen yhtenäistä toimintamuotoa ole saatu jalkautettua.  

 

Viestinnän osalta yrityksen tulee luoda, toteuttaa ja ylläpitää menettelytapa, jolla se 

viestii järjestelmästä sekä sisäisesti että ulkoisesti (OHSAS 18001 2007, 26). Rejlersin 

intranettiin on dokumentoitu ohjeet tiedottamisesta, viestinnästä sosiaalisessa mediassa 

sekä kuinka yritys viestii kriisitilanteissa. Työkaluja viestimiselle on olemassa, kuten 

”Let us know” -palauteikkuna intranetissä palautteiden sekä läheltä piti -tilanteiden ra-

portointia varten, sekä whistleblower-kanava vakavammista väärinkäytöksistä ja rik-

keistä ilmoittamista varten. Standardin vaatimusten täyttämiseksi yrityksen on lisäksi 

laadittava ohjeet sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Vaikka yrityksen intranettiin on 

koottu paljon tietoa ja lähdemateriaalia terveydestä ja työturvallisuudesta sekä niihin 

liittyvistä toimintatavoista, niiden saattaminen henkilöstön tietoisuuteen ei ole toteutu-

nut onnistuneesti. Kuten haastatteluista kävi ilmi, tietoa etenkin työturvallisuudesta kai-

vataan lisää ja keskustelua työturvallisuuden merkityksestä toivotaan pidettävän yllä 

(ks. s. 19).  

 

Työntekijöiden osallistuminen TTT-järjestelmään ja sen kehittämiseen toteutuu Rejler-

sillä työsuojelutoimikunnan kautta. Työsuojelutoimikuntaan kuuluu viisi työsuojeluval-

tuutettua ja työterveyshuollon yhteyshenkilö työntekijöiden edustajina, sekä henkilös-

töpäällikkö ja työsuojelupäällikkö työnantajan edustajina. Työsuojelutoimikunta ko-

koontuu neljä kertaa vuodessa ja käsittelee mm. työolojen ja työyhteisön tilaa, seuraa 

työntekijöiden työkykyä ja käsittelee työterveyshuollon toimintasuunnitelman sekä te-

kee ehdotuksia toiminnan parantamiseksi (kuva 15). Työsuojelutoimikunta käsittelee 

myös työntekijöiden palautteet ja ottaa ne huomioon toiminnan kehittämisessä. Tiedot 

työsuojelutoimikunnan jäsenistä löytyy yrityksen intranetistä, mutta tiedotusta työsuo-
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jelutoimikunnan toiminnasta olisi syytä tehostaa, kuten haastatteluista kävi ilmi. Vasta-

takseen OHSAS 18001 -standardin vaatimuksiin, yrityksen tulee dokumentoida työnte-

kijöiden osallistumismenettelyt ja ottaa työntekijät mukaan vaarojen tunnistamiseen ja 

riskin arviointiin, mitä ei nykyjärjestelmässä ole vielä tehty.  

 

 

KUVA 15. Työsuojelutoimikunnan vuosikello (Rejlers 2016.) 

 

Yhteistoiminta asiakkaiden ja toimeksiantajien kanssa TTT-asioista on melko vähäistä. 

Yrityksellä ei ole olemassa yhtenäistä menettelytapaa, kuinka työturvallisuusasiat käy-

dään läpi työntekijän lähtiessä työmaalle tai ulkomaankomennukselle. Työturvallisuus-

asioita ei välttämättä käydä läpi asiakkaiden kanssa sopimustilanteissa eikä työmaalle 

saavuttaessa. Yrityksen menettelytapaohjeen mukaan työntekijän on itse selvitettävä, 

kuinka kohteen työsuojeluasiat on järjestetty, mutta ensisijaisesti tukeudutaan kuitenkin 

asiakkaan tai toimeksiantajan työsuojelu- ja työturvallisuusjärjestelyihin. Asiakkaan tai 

toimeksiantajan työturvallisuusasioiden järjestämisen taso vaihtelee kuitenkin paljon. 

Isot yritykset ja useammat tehtaat vaativat työntekijöitä käymään heidän omat työtur-

vallisuuskoulutukset ennen työmaalle saapumista. Toisille taas riittää, että perustiedot 

työturvallisuudesta on hallussa. Ulkomailla vaatimuksia ei puolestaan saata olla lain-

kaan. Nykyinen menettely ei täten täytä OHSAS 18001 -standardin vaatimuksia.  

 

Dokumentoinnin osalta Rejlersin nykyinen järjestelmä ei täytä OHSAS 18001 -standar-

din vaatimuksia. Asiakirjojen hallintaa varten Rejlersillä on olemassa asiakirjojen hy-

väksymismenettely, joka vastaa standardin vaatimuksia. Asiakirjojen hallinta ja seuran-

tajärjestelmä on myös olemassa, mutta se vaatii TTT-asioiden osalta tarkentamista. 
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Asiakirjat on tallennettu yrityksen intranettiin, mutta tietyt asiakirjat, kuten pelastus-

suunnitelmat, ovat saatavissa myös paperisina poikkeavia olosuhteita, kuten hätätilan-

teita varten.  

 

Toiminnan ohjauksen osalta Rejlersillä on nykyjärjestelmässä olemassa yleisiä hallin-

tatoimenpiteitä, joilla poistetaan tai pienennetään TTT-riskejä. Rejlers noudattaa toi-

minnassaan konsernin Code of conduct -ohjetta, joka perustuu konsernin arvoihin olla 

luotettava, menestyvä, persoonallinen ja terve yritys. Code of conduct -ohje sisältää 

myös periaatteet liiketoiminnan etiikasta, ihmisoikeuksista sekä ympäristövastuusta. 

Lisäksi Rejlersillä on käytössä mm. työterveyshuollon tekemät työpaikkaselvitykset, 

tasavertaisuus-, yhdenmukaisuus- ja syrjimättömyyspolitiikka sekä varhaisen puuttumi-

sen malli. Rejlersillä on myös toimialakohtaisia ohjeistuksia tilanteisiin, joissa niiden 

puuttuminen saattaisi johtaa poikkeamiin TTT-politiikasta ja -päämääristä. Näitä oh-

jeistuksia on mm. ohje työskentelystä jännitteisten osien läheisyydessä. Matkustamisen 

sekä työmaatyöskentelyn osalta työturvallisuusasioiden hallintatoimenpiteet ovat puut-

teellisia. OHSAS 18001 -standardin vaatimusten täyttämiseksi on varmistettava, että 

olemassa olevat hallintatoimenpiteet ja mittarit ovat riittäviä sekä laatia hallintatoimen-

piteet matkustamisen ja työmaatyöskentelyn osalle. 

 

Hätätilannemenettelyiden osalta Rejlersin toimintaohjeiden mukaan jokaiselta toimis-

tolta tulisi löytyä vähintään kaksi ensiaputaitoista henkilöä, jotka ovat suorittaneet 

SPR:n suositusten mukaisen EA 1 -kurssin. Toimistoilla olisi myös oltava ensiapulauk-

kuja sekä riittävä määrä sidonta ja haavanhoitotuotteita suhteutettuna toimiston henki-

löstön määrään. Ulkomaankomennuksille lähtiessään työntekijä saa halutessaan mu-

kaansa ensiapulaukun. Myös kotimaassa työmaille on mahdollisuus järjestää ensiapu-

laukku henkilöstön käyttöön. Pelastussuunnitelmat ovat pääsääntöisesti tehtynä toimis-

toittain ja ne katselmoidaan toimistojen katselmoinnin yhteydessä. Pelastautumisharjoi-

tuksia on tehty satunnaisesti. Nykyinen menettelytapa täyttää lähtökohtaisesti OHSAS 

18001 -standardin vaatimukset, mutta sen toiminnan tarkastaminen on tarpeellista käy-

tännössä ilmenneiden puutteiden osalta.   

    

5.2.4 Järjestelmän arviointi 

 

Järjestelmän arvioimiseksi yrityksen tulee luoda, toteuttaa ja ylläpitää menettelyjä, 

joilla se voi säännöllisesti mitata ja tarkkailla toiminnan tasoa. Mittareiden tulee olla 
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yrityksen tarpeisiin soveltuvia ja niiden tulee antaa tietoa TTT-päämäärien toteutumi-

sesta sekä hallintatoimenpiteiden tehokkuudesta. (OHSAS 18001 2007, 30.) Lisäksi yri-

tyksellä tulisi olla käytössä ennakoivia toiminnan mittareita, joilla voidaan edistää toi-

minnan tason parantamista ja vammojen vähentämistä (OHSAS 18002 2008, 104).  

 

Nykyjärjestelmässä toiminnan tason mittauksia ja tarkkailua varten Rejlersillä on käy-

tössään mm. henkilöstökysely työntekijöiden tyytyväisyyden arviointiin sekä sairaus-

poissaolojen ja tapaturmien seurantajärjestelmä yhdessä työterveyshuollon kanssa. Lä-

heltä piti -tilanteiden ja turvallisuuspuutteiden raportointia varten on olemassa työkalu 

intranetissä. Raportoidut tilanteet käsitellään työsuojelutoimikunnassa. Vaikka läheltä 

piti -tilanteiden ja turvallisuuspuutteiden raportointimenetelmä on olemassa, sen käyt-

töönotto ei ole onnistunut odotusten mukaisesti. Varsinaisia toimistoilla tehtäviä turval-

lisuuskierroksia ei nykyjärjestelmässä ole käytössä ja työmaatyöskentelyssä tehtävät 

turvallisuuskierrokset riippuvat paljolti toimialasta ja kyseessä olevasta asiakkaasta tai 

toimeksiantajasta. Yrityksellä on käytettävissä mittalaitteita mm. valaistuksen, ilma-

määrien ja lämpötilojen mittaamiseen. Mittalaitteet ovat valvottuja ja kalibroituja niiltä 

osin, kun niitä käytetään valvottujen arvojen mittaamiseen.  

 

Lakisääteisten ja muiden vaatimusten täyttymisen arviointi suoritetaan yrityksen sisäi-

sellä auditoinnilla nykyisen järjestelmän osalta ja se täyttää siten OHSAS 18001 -stan-

dardin vaatimukset. Lakisääteisten vaatimusten täyttyminen dokumentoidaan sisäisen 

auditoinnin muistioon ja niistä syntyvät tallenteet arkistoidaan.  

 

Rejlersillä on nykyjärjestelmässä olemassa menetelmä, jolla se käsittelee tapahtuneet 

työtapaturmat ja ilmoitetut läheltä piti -tilanteet. Pääsääntöisesti työmaantyöskentelyssä 

tapahtuneista työtapaturmista on vastuussa yhteisen työmaan työsuojelukoordinaattori, 

joka aloittaa tutkinnan toiminnassa tapahtuneesta työtapaturmasta. Sekä työmailla että 

toimistotyössä tapahtuneet työtapaturmat käsitellään toimialan työsuojeluvaltuutetun 

kanssa sekä työsuojelutoimikunnan kokouksissa, jossa myös päätetään tarvittavista toi-

menpiteistä tilanteen toistumisen ehkäisemiseksi. Yrityksellä on lisäksi olemassa val-

mius käsitellä asiat viipymättä, jos tapahtuu suurempi onnettomuus tai kriisi. OHSAS 

18001 -standardin (2007, 32) vaatimusten osalta nykyinen menetelmä täyttää standardin 

vaatimukset, mutta se tulee tarkistaa dokumentoinnin ja tallenteiden säilyttämisen 

osalta.  
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Poikkeamien raportoimiseksi Rejlersillä on käytössä raportointimenetelmä laatujärjes-

telmän osalta. Raportin käsittelystä vastaa tulosyksikön päällikkö ja raportit käsitellään 

tulosyksikön yksikköpalaverissa. Käsittelyn jälkeen sovitaan tarvittavat korjaavat toi-

menpiteet ja saatetaan tilanne sekä raportin laatijan että korjaavasta toimenpiteestä vas-

taavan henkilön tietoon. Kun tehtyjen toimenpiteiden vaikutus on dokumentoitu raport-

tiin, toimitetaan raportti HSEQ-päällikölle arkistoitavaksi. Poikkeamien raportointime-

netelmä on luotu laatujärjestelmälle, mutta se on sovellettavissa myös TTT-järjestelmän 

käyttöön. Jotta menetelmä vastaa OHSAS 18001 -standardin vaatimuksia, tulee rapor-

toinnin käsittelyketju tarkistaa TTT-järjestelmän osalta.      

   

OHSAS 18001 -standardi vaatii, että yrityksen tulee luoda ja ylläpitää tallenteita, joilla 

se osoittaa saavutetut tulokset ja sen, että yritys noudattaa TTT-järjestelmänsä ja stan-

dardin vaatimuksia. Yrityksen tulee myös osoittaa menettelyt tallenteiden hallintaan.  

(OHSAS 18002 2008, 114.) Nykyjärjestelmässä Rejlersille syntyy riittävä määrä luet-

tavia, tunnistettavia ja jäljitettävissä olevia tallenteita, joilla saavutetut tulokset ja vaa-

timusten noudattaminen pystytään osoittamaan. Tallenteiden hallitsemiseksi Rejlersin 

nykyisessä järjestelmässä on menettelytavat, joilla se turvaa tietokantojen säilymisen ja 

suojaamisen. Varmuuskopioinnit tiedostoista otetaan joka yö ja tallenteet niistä sijait-

sevat eri rakennuksessa kuin yritys. Tallenteiden hallinta vastaa siten OHSAS 18001 -

standardin vaatimuksia. 

 

5.2.5 Sisäinen auditointi ja johdon katselmus 

 

Yrityksellä on oltava käytössä TTT-järjestelmän sisäisen auditoinnin ohjelma, jonka 

avulla se voi tehdä suunnitellut TTT-järjestelmäauditoinnit. Sisäisillä auditoinneilla 

määritetään onko TTT-järjestelmä toteutettu oikein ja ylläpidetäänkö sitä suunnitellun 

mukaisesti. (OHSAS 18002 2008, 116.) Nykyjärjestelmässä Rejlersillä on olemassa si-

säisen auditoinnin ohjelma laatu- ja ympäristöjärjestelmille. Auditointeja on tehty ker-

ran vuodessa. Olemassa olevaa menettelytapaa voidaan soveltaa myös TTT-

järjestelmän osalta jatkossa. Nykyjärjestelmässä varsinaisia TTT-järjestelmän auditoin-

teja ei ole tehty, mutta osa työturvallisuuteen liittyvistä asioista on käsitelty laatu- ja 

ympäristöjärjestelmien auditointien yhteydessä, kuten esim. toiminta hätätilanteissa ja 

pelastussuunnitelmat.  
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OHSAS 18001 -standardi vaatii lisäksi, että ylimmän johdon tulee katselmoida TTT-

järjestelmä suunnitelluin aikavälein varmistaakseen sen jatkuvan soveltuvuuden, riittä-

vyyden ja tehokkuuden. Katselmuksiin tulee sisältyä TTT-järjestelmän, TTT-politiikan 

ja TTT-päämäärien parannusmahdollisuuksien ja muutosten tarpeen arviointi ja katsel-

muksesta tulee pitää tallenteita. (OHSAS 18001 2007, 34.) Rejlersillä johdon katsel-

mukset suoritetaan kerran vuodessa ja niissä varmistetaan järjestelmän soveltuvuus, asi-

anmukaisuus ja vaikuttavuus. Menetelmä on laadittu laatu- ja ympäristöjärjestelmille. 

Katselmukseen osallistuvat toimitusjohtaja, HSEQ-päällikkö sekä prosessien omistajat, 

eli mm. asiakas-, projektit-, talous- ja henkilöstöprosessien vastuuhenkilöt. Katselmuk-

sen puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja ja HSEQ-päällikkö esittelee tarkastettavat 

asiat ja laatii muistion katselmuksesta. Johdon katselmuksen osalta Rejlersillä on käy-

tössään menetelmä, joka vastaa standardin vaatimuksia, mutta se tulee varmistaa toimi-

maan jatkossa myös TTT-järjestelmän osalta.   

 

5.2.6 Yhteenveto järjestelmän nykytilanteesta 

 

Terveys- ja työturvallisuuskyselyn ja haastattelujen tulosten sekä yrityksen olemassa 

olevien dokumenttien sisällönanalyysin perusteella voidaan todeta, että Rejlersin ny-

kyinen TTT-järjestelmä toteuttaa OHSAS 18001 -standardin periaatteita, mutta ei sel-

laisenaan täytä kaikkia standardin vaatimuksia. Tietoa terveydestä ja työturvallisuu-

desta on olemassa jo nykyisellään paljon sekä työkaluja järjestelmän toteuttamiseksi. 

Ongelmana on kuitenkin toiminnan epäyhtenäisyys sekä tiedon ja toiminnan ohjeistuk-

sen jalkauttamisen puute. Taulukkoon 2 on koottu OHSAS 18001 -standardin vaati-

mukset ja nykytilan analyysissa ilmenneet puutteet vaatimuksissa.  

 

Suurimmat puutteet OHSAS 18001 -standardin vaatimukset täyttävän järjestelmän luo-

miseksi ovat vaarojen tunnistamisessa sekä riskin arvioinnissa erityisesti työmaatyös-

kentelyn osalta sekä kotimaassa että ulkomailla. Myös ohjelma TTT-päämäärien saa-

vuttamiseksi vaatii toimenpiteitä. Yhtenä keskeisenä puutteena ovat epäselvyydet työ-

turvallisuuteen liittyvissä vastuukysymyksissä, erityisesti asiakkaan tiloissa, yhteisillä 

työmailla sekä ulkomailla työskenneltäessä. Myös työturvallisuusasioiden perehdyttä-

minen erityisesti työmaille mentäessä vaatii parantamista. Puutteita löytyy myös järjes-

telmän dokumentoinnissa sekä toiminnan ohjeistuksessa.  
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TAULUKKO 2. Nykytila-analyysissä havaitut puutteet OHSAS 18001 -standar-

din vaatimuksissa.   

Vaatimukset Havaitut puutteet 

4.2 TTT-politiikka - Politiikan dokumentointi puutteellinen sisäisillä ja julkisilla verkkosi-
vuilla 

4.3 Suunnittelu 

Vaaran tunnistamisen ja 
riskien arvioinnin ja hallin-
tatoimenpiteiden määrittä-
minen 

- Toimistojen osalta menettelytapa olemassa mutta riskin suuruuden 
arviointia ei ole tehty eikä dokumentoitu 

- Katselmointien toteuttaminen ja niiden tallenteet puutteellisia 
- Työmaatyöskentelyn vaarojen tunnistamista ja riskin arviointia ei ole 

tehty 

Lakisääteiset ja muut vaati-
mukset 

Ok 

Päämäärät ja ohjelmat  - Päämäärien dokumentointi puutteellinen 
- Ohjelmaa, jossa esitetään vastuut, keinot, aikataulut ja mittarit pää-

määrien saavuttamiseksi, ei ole olemassa 

4.4 Järjestelmän toteuttaminen ja toiminta 

Resurssit, roolit, vastuut, 
velvollisuudet ja valtuudet 

- Vastuiden ja velvollisuuksien dokumentointi on olemassa mutta se on 
puutteellinen 

- Vastuukysymykset työmaatyöskentelyssä osin epäselviä 
- Vastuukysymykset ulkomaankomennuksilla epäselviä 

Pätevyys, koulutus ja tietoi-
suus 

- Koulutusten seurantajärjestelmän käyttö vähäistä ja epäyhtenäistä 
- Perehdyttäminen puutteellista työturvallisuuden osalta uuden työnte-

kijän aloittaessa työt sekä työntekijän lähtiessä työmaa- tai ulkomaan-
komennukselle 

Viestintä 
 

- Sisäisen ja ulkoisen viestinnän ohjeistuksen dokumentointi puutteelli-
nen 

Osallistuminen ja yhteistoi-
minta 

- Työntekijöiden osallistumismenettelyjen dokumentointi puutteellinen 
- Työntekijät eivät ole osallistuneet vaarojen tunnistamiseen ja riskin 

arviointiin  
- Yhteistoiminta asiakkaiden/toimeksiantajien kanssa puutteellista 

Dokumentointi  - Dokumentointi puutteellista TTT-politiikan, päämäärien, vastuiden, 
TTT-järjestelmän pääosien ja niiden vuorovaikutusten kuvauksen 
osalta 

Asiakirjojen hallinta  - Asiakirjojen hallinta- ja seurantajärjestelmä osin puutteellinen 

Toiminnan ohjaus  - Toiminnan ohjeistus puutteellista matkustamisen ja työmaatyösken-
telyn osalta 

Valmius ja toiminta hätäti-
lanteissa 

- Käytännön toiminnan puutteita 

4.5 Arviointi 

Toiminnan tason mittauk-
set ja tarkkailu  

- Läheltä piti -tilanteiden raportointi vähäistä 
- Turvallisuuskierroksia ei ole tehty toimistoilla 

Vaatimusten täyttymisen 
arviointi  

Ok 

Vaaratilanteiden tutkinta  - Vaaratilanteiden tutkinta puutteellinen dokumentoinnin ja tallentei-
den säilyttämisen osalta 

Poikkeamat, korjaavat toi-
menpiteet ja ehkäisevät 
toimenpiteet 

Ok, sovellettava TTT-järjestelmään 

Tallenteiden hallinta  Ok 

Sisäinen auditointi  Ok, sovellettava TTT-järjestelmään 

4.6 Johdon katselmus  Ok, sovellettava TTT-järjestelmään 
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5.3 Kehittämistoimenpiteet 

 

Toimintatutkimuksen luonteen mukaisesti kehittämistoimenpiteitä suunniteltiin saman-

aikaisesti nykytilan selvittämisen kanssa. Yksittäisten puutteiden havaitsemisen jälkeen 

toimenpiteiden suunnittelu puutteiden korjaamiseksi aloitettiin heti. Työsuojelutoimi-

kunnasta koostuva työryhmä kokoontui kuulemaan terveys- ja työturvallisuuskyselyn 

ja haastattelujen tuloksia ja samalla pohdittiin millä tavoin puutteisiin voidaan vastata, 

päätettiin osa suoritettavista toimenpiteistä ja nimettiin vastuuhenkilöt niiden suoritta-

misen käytännön hoitamista varten. Aineistojen analysoinnin tuloksena yritykselle syn-

tyi puutelista, jossa esitetyt toimenpiteet tulisi toteuttaa OHSAS 18001 -standardin vaa-

timusten täyttämiseksi sekä TTT-järjestelmän käytännön toiminnan parantamiseksi. 

Yksityiskohtainen puutelista toimitettiin yrityksen käyttöön ja seuraavassa on esitelty 

yleisemmin tarvittavia toimenpiteitä standardin vaatimusten täyttämiseksi.  

 

5.3.1 Politiikan ja järjestelmän suunnittelun kehittämistoimenpiteet 

 

Täyttääkseen OHSAS 18001 -standardin vaatimukset TTT-politiikan määrittelyn 

osalta, Rejlersin tulee nykyistä selvemmin tuoda esiin yrityksen sitoutuminen järjestel-

män jatkuvaan parantamiseen. Rejlersin on myös lisättävä politiikan dokumentointia 

sekä sisäisillä että ulkoisilla verkkosivuilla. Sidosryhmille suunnattua viestintää paran-

netaan HSE-järjestelmästä laadittavalla esitteellä, joka on saatavissa ulkoisten verkko-

sivujen kautta, mutta myös paperiversiona asiakastilaisuuksia varten. 

 

Vaarojen tunnistaminen toimistotyöskentelyn osalta päivitetään. Tunnistettujen vaaro-

jen osalta arvioidaan riskien suuruudet sovitun menettelyn mukaisesti. Vuosittaiset 

HSEQ-katselmoinnit saatetaan ajan tasalle ja sitoudutaan niiden säännölliseen toteutta-

miseen ja tulosten dokumentointiin.  

 

Site- eli työmaatyöskentelyn vaarojen tunnistamiseksi ja riskien arvioimiseksi valitaan 

menetelmä, jolla tunnistaminen ja arviointi toteutetaan. Toimialoittain nimetään vas-

tuuhenkilöt, jotka määrittelevät vaarojen tunnistamisessa läpi käytävät asiat ja laativat 

ns. chekking-listat. Riskin arvioinnin toteuttavat toimialoittain ryhmät, jotka koostuvat 

toimialan esimiehestä, vähintään yhdestä työntekijästä sekä työsuojeluvaltuutetusta. 

Vaarojen tunnistamisen ja riskin arvioinnin menetelmä dokumentoidaan ja tallennetaan 
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yrityksen intranettiin. Työmaatyöskentelyn HSEQ-katselmoinnissa käytetään chek-

king-listoja ja ne suoritetaan vuosittain. Menettelytavan suunnittelussa on erityisesti 

kiinnitettävä huomiota ulkomaankomennusten vaarojen tunnistamiseen ja riskin arvi-

ointiin.  

 

TTT-järjestelmän päämäärät on dokumentoitava sekä suunniteltava ohjelma päämää-

rien toteuttamiseksi. Ohjelmassa on esitettävä, millä tavoin vastuut ohjelman toteutta-

misesta on jaettu, millä keinoin tavoitteisiin päästään ja millä aikataululla ne toteute-

taan. Haasteena on luoda mittarit tavoitteen olla alansa tervein yritys vuonna 2020 to-

dentamiseksi. Terveystilannetta mitataan sairauspoissaolojen seurannalla mutta lisäksi 

toteutetaan terveysasioihin painottuva Terve Rejlers -ohjelma. Ohjelmalla pyritään ak-

tivoimaan yrityksen vähemmän liikkuvia työntekijöitä sekä laatimaan työntekijän ener-

gisyyttä mittaava indeksi. Terve Rejlers -ohjelman tarkempi kuvaus on esitetty toimen-

piteiden jalkauttaminen luvussa 5.3.4.   

 

5.3.2 Kehittämistoimenpiteet järjestelmän toteuttamiseksi 

 

Työturvallisuuden vastuukysymykset ovat yksi keskeisimmistä asioista TTT-

järjestelmän toiminnan kannalta. Vastuukysymysten selkiyttämiseksi niiden dokumen-

tointia on yhtenäistettävä. Tiedot esimiesten vastuualueista on esitettävä heidän toimen-

kuvissa ja ne on oltava helposti löydettävissä ja tarkastettavissa esim. intranetistä. Li-

säksi OHSAS 18001 -standardissa lueteltujen vastuuhenkilöiden, kuten työsuojelutoi-

mikunnan, koulutuksesta vastaavan henkilöstön ja suojavälineistöstä vastaavien henki-

löiden dokumentointi on oltava selvästi esitettynä ja kaikkien saatavilla. Työmaatyös-

kentelyssä on selvitettävä, kuka on vastuussa työturvallisuusasioista toimittaessa yhtei-

sillä työmailla sekä erityisesti ulkomaankomennusten aikana. Vastuukysymysten läpi-

käyminen tulisi ottaa osaksi sopimusneuvotteluja asiakkaan kanssa sekä osaksi työnte-

kijän perehdyttämistä ennen työmaalle siirtymistä. 

 

Koulutustarpeiden kartoittaminen on tapahtunut Rejlersillä kehityskeskusteluiden yh-

teydessä. Jatkossa huolehditaan siitä, että kehityskeskustelut pidetään säännöllisesti ja 

koulutustarpeet käydään niissä läpi. Koulutusta järjestetään sitä tarvitseville. Koulutus-

ten voimassaolon seurantajärjestelmä otetaan yhteisesti käyttöön yrityksen kaikilla toi-

mialoilla ja se pidetään ajan tasalla. Seurantajärjestelmän käyttö ohjeistetaan ja esimie-

het sitoutetaan sen käyttöön.  
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OHSAS 18001 -standardin vaatimukset työntekijöiden sitoutumisesta ja vastuusta työ-

turvallisuusasioissa toteutetaan vuosittaisilla koulutuspäivillä, joiden osallistujalistat 

tallennetaan todentamista varten. Koulutuspäivillä todennetaan myös kotimaan työmaa-

työskentelyn perehdytys työturvallisuusasioihin. Ylipäänsä uuden työntekijän, työmaa-

työskentelyn ja ulkomaankomennusten työturvallisuusasioiden perehdytystä on lisät-

tävä merkittävästi. Ulkomaankomennuksia varten laaditaan ns. perehdytyskansio, jossa 

käsitellään perusteellisesti työterveys- ja työturvallisuusasiat ulkomaankomennuksen 

aikana ja joka työntekijän tulee kuitata luettuaan.  

 

Viestintää yrityksen sisällä työterveys- ja työturvallisuusasioista parannetaan. Jo tutki-

muksen aikana yrityksen terveyteen liittyvää uutisointia koottiin intranetissä yhteisen 

”Health” -kategorian alle. Myös TTT-politiikan määrittely sekä järjestelmän toiminta-

periaatteet kootaan yhteisen linkin alle helposti löydettäväksi. Keskustelua terveydestä 

ja työturvallisuudesta ylläpidetään tietoiskuilla, intranetin uutisoinnilla sekä aiheeseen 

liittyvillä kampanjoinneilla. Ulkoisen viestinnän tehostamiseksi laaditaan HSE-esite, 

joka voidaan jakaa asiakkaille ja muille sidosryhmille, sekä parannetaan ulkoisten verk-

kosivujen dokumentointia TTT-politiikan ja järjestelmän käytön osalta.  

  

Koska työntekijöiden osallistumismahdollisuudet työturvallisuusasioissa ovat käytän-

nössä toteutettu pääsääntöisesti työsuojelutoimikunnan kautta, sen roolia korostetaan ja 

se saatetaan paremmin työntekijöiden tietoisuuteen. Työsuojelutoimikunnan jäsenet ja 

heidän yhteystietonsa tuodaan tutuiksi työntekijöille. Vastatakseen OHSAS 18001 -

standardin vaatimuksiin työntekijöiden osallistumismenettelyt on dokumentoitava. 

 

Yhteistoimintaa asiakkaiden ja toimeksiantajien kanssa työturvallisuusasioista on pa-

rannettava. Työturvallisuusasioiden huomioon ottamista ja vastuiden selkiyttämistä 

varten sopimuspohjiin lisätään teksti työturvallisuusasioista. Yhteisillä työmailla työs-

kentelyn ja ulkomaantyöskentelyn vastuista laaditaan selkeä ohjeistus, joka liitetään 

osaksi koulutuspäivää ja ulkomaanperehdytyskansiota.  
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5.3.3 Kehittämistoimenpiteet järjestelmän arvioinnin ja auditoinnin 

toteuttamiseksi 

 

TTT-järjestelmän arvioimiseksi ja toiminnan tason tarkkailemiseksi yrityksen tulee te-

hostaa läheltä piti -tilanteiden raportointia ja raportointityökalun käyttöä. Toimistoilla 

on otettava käyttöön turvallisuuskierrokset, jotka toteutetaan HSEQ-katselmoinnin yh-

teydessä. Työmaatyöskentelyssä panostetaan koulutuksen seurantaan, jolla huolehdi-

taan, että työmaille lähtevien työntekijöiden koulutukset ovat voimassa ja päivitettyinä. 

Työmaan vaarojen tarkastamisen seuraamiseen harkitaan mobiilisovelluksen käyttöön-

ottoa.  

 

Vaaratilanteiden tutkintaa varten yrityksellä on olemassa menettely, jossa käsitellään 

tapahtuneet ja ilmoitetut työtapaturmat ja läheltä piti -tilanteet. Jatkossa tulee kuitenkin 

varmistaa vaaratilanteiden tutkinnan tulosten dokumentointi ja tallenteiden syntyminen. 

 

TTT-järjestelmän sisäiset auditoinnit yhdistetään laatu- ja ympäristöjärjestelmien 

kanssa HSEQ-auditoinneiksi. Sisäisten auditointien määrää lisätään ja ne raportoidaan 

tallenteiden syntymiseksi. Työntekijöistä perehdytetään riittävä määrä henkilöitä sisäi-

sen auditoinnin toteuttajiksi (esim. työsuojeluvaltuutetut, toimistovastaavat) sekä toi-

minnan jalkauttamiseksi.   

 

Johdon katselmuksiin suunnitellaan toimintamalli, jossa HSE-eriytetään omaksi katsel-

mukseksi, jotta työterveys- ja työturvallisuusasioiden läpi käynnille voidaan resursoida 

tarpeeksi aikaa. Katselmointiin osallistuvat toimitusjohtaja, HSEQ-päällikkö sekä hen-

kilöstöhallinnon edustaja. Katselmukset toimitetaan kerran vuodessa ja ne raportoidaan.  

 

5.3.4 TTT-järjestelmän jalkauttaminen henkilöstölle 

 

Toimintatutkimuksen mukaisessa kehittämistoiminnassa pyritään saamaan aikaan muu-

tos vallitsevaan tilanteeseen (Kananen 2009, 9). Jotta muutoksesta saadaan pysyvä, uusi 

toimintapa tulee jalkauttaa onnistuneesti ja sitouttaa henkilöstö uudenlaiseen tapaan toi-

mia. Yhtenä tämän tutkimuksen tavoitteista oli pohtia, millä tavoin TTT-järjestelmä 

saataisiin jalkautettua työntekijöiden keskuuteen. Jalkauttamismenetelmien pohtiminen 

aloitettiin toimintatutkimuksen luonteen mukaisesti heti kehittämistoimenpiteiden 

suunnittelun yhteydessä. Jalkauttamismenetelmiä suunniteltiin yhdessä HSEQ-
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päällikön kanssa sekä työsuojelutoimikunnasta koostuvassa työryhmässä. Jo käytössä 

olevia menetelmiä pyrittiin hyödyntämään ja tehostamaan mutta lisäksi suunniteltiin 

aivan uusia toimintamuotoja, jotta järjestelmä saataisiin tehokkaasti osaksi käytännön 

toimintaa.  

 

Työyhteisön kehittämisessä on otettava huomioon, että jokaisen työntekijän on ymmär-

rettävä ja hyväksyttävä uusi toimintatapa pystyäkseen sitoutumaan siihen (Laamanen ja 

Tinnilä 2009, 41). Stenvallin ja Virtasen (2007, 67) mukaan muutoshankkeen tavoittei-

siin ja sisältöön sitoutuminen tapahtuu viestinnän avulla. Erityisesti ylimmän johdon ja 

esimiesten esimerkki on tärkeässä roolissa järjestelmien jalkauttamisessa. Tässäkin tut-

kimuksessa tuli selkeästi esiin, että ylimmän johdon toivottiin viestivän terveyden ja 

työturvallisuuden merkityksestä yrityksessä ja niiden huomioon ottamisen tärkeydestä. 

Terveys- ja työturvallisuusasioita tulisi ylläpitää keskusteluissa mukana ja korostaa nii-

den merkitystä kokonaisuuden kannalta.  

 

Viestintää tehostettiin jo tutkimuksen nykytilan selvittämisvaiheessa. Itse tutkimuksesta 

viestittiin intranetin välityksellä ja näin aihe tuotiin kaikkien nähtäville ja nostettiin kes-

kusteluihin. Tutkimuksen aikana intranettiin koottiin terveysuutiset oman kategorian 

alle. Lisäksi intranettiin suunniteltiin pikaviestintämahdollisuutta ajankohtaisille ter-

veys- ja työturvallisuusasioille. Myös tutkimuksessa toteutetun terveys- ja työturvalli-

suuskyselyn tuloksista koottu raportti julkaistiin intranetissä. Jatkossa viestintää suun-

niteltiin tehostettavan työturvallisuuskampanjalla, jonka aikana tuotetaan tietoiskuja 

työturvallisuudesta ainakin intranetin välityksellä, mahdollisesti myös julistein ja esit-

tein. Lisäksi työturvallisuutta voidaan tuoda esille jakamalla heijastimia ja suosittele-

malla liukuesteiden käyttöä talvisin tai aurinkosuojainten käyttöä kesäisin. Todettiin, 

että järjestelmällä alkusammutuskoulutuksia esimerkiksi virkistyspäivien yhteyteen, 

työturvallisuus voitaisiin tuoda konkreettisesti työntekijöiden keskuuteen lisäten sa-

malla osaamista ja tietoisuutta asiasta. Viestintää on tarkoitus lisätä myös tekemällä yri-

tyksen omaan henkilöstölehteen teemanumeroita terveydestä ja työturvallisuudesta. 

 

Terveyden edistäminen ja terveellisten elämäntapojen noudattaminen haluttiin nostaa 

yhtenä tärkeimpänä asiana esille. Yrityksessä jatketaan edelleen hyväksi havaittua lii-

kuntaharrastusten sekä terveellisten elämäntapojen tukemista. Näiden lisäksi tarkoituk-

sena on toteuttaa ns. Terve Rejlers -ohjelma. Ohjelmalla pyritään tavoittamaan erityi-
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sesti vähemmän liikkuvat työntekijät ja aktivoimaan heitä liikunnan ja terveellisten elä-

mäntapojen pariin. Ohjelmassa työntekijöiden kunnon lähtötaso mitataan kuntotestein 

ja kehonkoostumusmittauksin. Työntekijöille laaditaan yksilölliset liikuntasuunnitel-

mat ja asetetaan tavoitteet kunnon kohentamiseksi. Ohjelman loputtua toistetaan kun-

totesti ja kehonkoostumusmittaukset. Ohjelman yhtenä tavoitteena on luoda tai ottaa 

käyttöön sovellus, jolla työntekijät voivat seurata omaa vireystilaansa sekä oman kunto-

ohjelmansa tavoitteiden toteutumista. Sovelluksella pyritään kokonaisvaltaiseen hyvin-

voinnin parantamiseen. Ohjelman aikana pyritään luomaan yhteistyötä terveyden ja lii-

kunnan edistämiseksi esim. urheiluliikkeiden, urheiluseurojen tai järjestöjen kanssa.  

 

Taulukkoon 3 on koottu yhteen ehdotetut TTT-järjestelmän kehittämis- ja jalkauttamis-

toimenpiteet. 

 

TAULUKKO 3. TTT-järjestelmän kehittämis- ja jalkauttamistoimenpiteet.  

Vaatimukset Ehdotetut kehittämis- ja jalkauttamistoimenpiteet 

4.2 TTT-politiikka - TTT-politiikan dokumentointi sisäisille että julkisille verkkosivuille 
- Sidosryhmille jaettavan esitteen laatiminen yrityksen TTT-politiikasta 

(HSE-esite) 

4.3 Suunnittelu 

Vaaran tunnistamisen ja 
riskien arvioinnin ja hallin-
tatoimenpiteiden määrittä-
minen 

- Toimistojen osalta toteutetaan tunnistettujen riskien suuruuden arvi-
ointi 

- HSEQ-katselmoinnit saatetaan ajan tasalle, sitoudutaan niiden sään-
nölliseen toteuttamiseen ja tulosten dokumentointiin 

- Työmaatyöskentelyn vaarojen tunnistamisen ja riskin arvioinnin to-
teuttaminen ja menettelytavan dokumentointi 

- Chekking-listat 

Lakisääteiset ja muut vaati-
mukset 

Ok 

Päämäärät ja ohjelmat  - Päämäärien dokumentointi 
- Ohjelman laadinta, jossa esitetään vastuut, keinot ja aikataulut pää-

määrien saavuttamiseksi sekä keinot toiminnan mittaamiseksi 
- Terve Rejlers -ohjelman toteuttaminen 

4.4 Järjestelmän toteuttaminen ja toiminta 

Resurssit, roolit, vastuut, 
velvollisuudet ja valtuudet 

- Vastuiden ja velvollisuuksien dokumentoinnin päivittäminen ja yhte-
näistäminen 

- Esimiesten tietoisuuden lisääminen ja selkiyttäminen vastuukysymyk-
sistä 

- Vastuukysymysten selvittäminen työmaatyöskentelyssä sekä ulko-
maankomennusten aikana 

- Vuosittaisen koulutuspäivän järjestäminen turvallisuuskysymysten lä-
pikäymiseksi 

- Osallistujalista, jolla voidaan todentaa standardin vaatimusten toteu-
tuminen 

Pätevyys, koulutus ja tietoi-
suus 

- Koulutusten seurantajärjestelmän yhtenäistäminen sekä käyttöönotto 
- Sitouttaminen seurantaan ja sen ajan tasalla pitämiseen 
- Uuden työntekijän perehdyttämisessä lisätään työturvallisuusasioita 
- Perehdytysten lisääminen työmaille mentäessä 
- Laaditaan perehdytyskansio ulkomaankomennuksia varten 
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Viestintä 
 

- Sisäisten ja ulkoisten viestintämenetelmien dokumentointi  
- Menetelmien tehostaminen 
- HSE-esite 

Osallistuminen ja yhteistoi-
minta 

- Työntekijöiden osallistumismenettelyjen dokumentointi 
- Työntekijöiden osallistaminen vaarojen tunnistamiseen ja riskin arvi-

ointiin 
- Tiedotuksen tehostaminen työsuojelutoimikunnan toiminnasta 
- Yhteistoiminnan lisääminen asiakkaiden/toimeksiantajien kanssa 

Dokumentointi  - Dokumentoinnin varmistaminen vaadittujen dokumenttien osalta 

Asiakirjojen hallinta  - Asiakirjojen hallinta ja seurantajärjestelmän tarkentaminen TTT-
asioiden osalta 

Toiminnan ohjaus  - Toiminnan ohjeistuksen parantaminen matkustamisen ja työmaatyös-
kentelyn osalta 

Valmius ja toiminta hätäti-
lanteissa 

- Pelastussuunnitelmien saattaminen ajan tasalle kaikilla toimistoilla 
 

4.5 Arviointi 

Toiminnan tason mittauk-
set ja tarkkailu  

- Läheltä piti -tilanteiden raportointikäytännön tehostaminen ja ohjeis-
taminen 

- Turvallisuuskierrokset toimistoilla 
- Koulutuksen seurannan tehostaminen työmailla työskentelevillä 

Vaaratilanteiden tutkinta  - Vaaratilanteiden tutkintamenetelmän dokumentointi sekä tarvitta-
vien tallenteiden dokumentoinnin varmistaminen 

Poikkeamat, korjaavat toi-
menpiteet ja ehkäisevät 
toimenpiteet 

- Poikkeamaraportointimenetelmän käytön ohjeistus myös TTT:n osalta 
 

Sisäinen auditointi  - TTT-asioiden yhdistäminen laatu- ja ympäristöjärjestelmien auditoin-
teihin, HSEQ-auditointi 

- Auditointien määrän lisääminen 
- Perehdytetään riittävä määrä auditoijia 

4.6 Johdon katselmus  - HSE:n eriyttäminen omaksi katselmuksekseen 
- Resursoidaan tarpeeksi aikaa katselmuksen suorittamiseen 
- Toteutetaan ja raportoidaan kerran vuodessa 

 

 

5.3.5 TTT-järjestelmän yhdistäminen ympäristöjärjestelmän kanssa 

 

Yhtenä tutkimuksen tavoitteena oli edistää TTT-järjestelmän yhdistämistä ympäristö-

järjestelmään. Rejlersillä on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä, joka on joil-

tain osin yhtenevä OHSAS 18001 -standardin kanssa. Järjestelmien yhdistäminen olisi 

kuitenkin vaatinut ympäristöjärjestelmän perusteellista läpikäyntiä, mikä ei tämän tut-

kimuksen aikataulun puitteissa ollut mahdollista. Järjestelmien yhdistämisen edistä-

miseksi laadittiin taulukko, jossa on lueteltu OHSAS 18001 ja ISO 14001 -standardien 

väliset yhtenevyydet (liite 3). Taulukkoon on merkitty tummemmalla ne kohdat, jotka 

ovat jo tällä hetkellä menetelmällisesti olemassa Rejlersin nykyisessä TTT-

järjestelmässä. TTT-järjestelmän kehittämistoimenpiteitä tehtäessä on otettava huomi-

oon toimenpiteiden yhteensopivuus ympäristöjärjestelmän kanssa, sekä mahdollisen 

uuden ISO 45001 -standardin vaatimukset niiden valmistuttua.  
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6 TULOSTEN TARKASTELU 

 

6.1 Tulosten edustavuus ja tutkimuksen onnistuminen 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Rejlersin nykyiset työterveys- ja työturvallisuus-

käytännöt sekä tunnistaa nykyisen TTT-järjestelmän puutteet ja esittää tarvittavat toi-

menpiteet puutteiden korjaamiseksi OHSAS 18001 -standardin vaatimukset täyttäväksi 

järjestelmäksi. Lisäksi tavoitteena oli pohtia menetelmiä, joilla parannetut TTT-

käytännöt saadaan jalkautettua yrityksen henkilökunnalle ja miten TTT-järjestelmän 

yhdistämistä ympäristöjärjestelmään voitaisiin edistää.  

 

Nykytilan selvittämiseksi aineistoa kerättiin monipuolisesti haastattelemalla työsuoje-

lutoimikunnan jäseniä sekä lähettämällä kyselylomake yrityksen henkilöstölle. Vas-

tauksia kyselyyn saatiin 256 kpl, mikä on 55,5 % koko kyselymäärästä. Vastauspro-

senttia voidaan pitää hyvänä, koska yli puolet työntekijöistä vastasi kyselyyn. Lisäksi 

nykyjärjestelmän puutteita tunnistettiin vertaamalla olemassa olevia dokumentteja 

OHSAS 18001 -standardin vaatimuksiin. Käytetyillä tiedonhankintamenetelmillä pyrit-

tiin luomaan kattava kuva Rejlersin nykytilanteesta, osallistamaan henkilöstöä tutki-

mukseen sekä lisäämään tutkimuksen luotettavuutta. Mm. Hirsjärvi ym. (2001, 215) 

suosittelevat triangulaatiota eli menetelmien yhteiskäyttöä sekä määrällisten että laadul-

listen tutkimusten luotettavuuden lisäämiseksi. Käytetyillä tiedonkeruumenetelmillä ai-

neistoa saatiin riittävästi ja eri aineistoista saadut tulokset tukivat toisiaan.  

 

Tutkimuksen lähestymistapa oli hyvin käytännönläheinen eli tavoitteena oli saada ai-

kaan todellinen muutos yrityksen toiminnassa. Tähän lähestymistapaan vastasi hyvin 

toimintatutkimus, joka painottaa käytännönläheistä tutkimusotetta, jossa tutkimus ta-

pahtuu osana toimintaa ja yhteistyössä sen jäsenten kanssa. Toimintatutkimukselle on 

luonteenomaista, ettei sille ole päätepistettä, vaan toiminta jatkuu jatkuvan parantami-

sen periaatteen mukaisesti syklistä toiseen (Kananen 2009, 9‒10). Tässä raportissa on 

raportoitu toimintatutkimuksen ensimmäisen syklin suunnittelu- ja toteutusvaiheita. 

Tarvittavat toimenpide-ehdotukset OHSAS 18001 -standardin vaatimukset täyttävän 

järjestelmän laatimiseksi saatiin tehtyä ja osa toimenpiteiden toteuttamisesta aloitettua. 

Järjestelmien vaatimien toimenpiteiden toteuttaminen ja jalkauttaminen sekä toiminnan 

seuranta ja arviointi toteutuu jatkossa yrityksen toimesta itsenäisesti.  
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Tutkimuksen tavoitteena oli lisäksi edistää TTT-järjestelmän yhdistämistä ympäristö-

järjestelmään yhteisen HSE-käsikirjan laatimiseksi. Järjestelmien integrointi jäi pinta-

puoliseksi, koska se olisi vaatinut syvällistä perehtymistä Rejlersin ympäristöjärjestel-

mään, mitä ei aikataulullisista syistä pystytty toteuttamaan. Laadittu taulukko OHSAS 

18001 ja ISO 14001 -standardien yhteneväisyyksistä on tärkeää huomioida TTT-

järjestelmän kehittämistoimenpiteitä toteutettaessa. Kokonaisuudessaan OHSAS 18001 

-standardin mukaisen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän laatimisen voi siis kat-

soa edistävän HSE-käsikirjan laatimista ja luovan hyvän pohjan järjestelmien yhdistä-

miselle.  

 

6.2 Nykytilanne  

 

Olemassa olevien dokumenttien läpikäynti ja käytännön toiminnan selvittäminen osoit-

tivat sen, että Rejlersillä on jo olemassa hyvä perusta, josta lähteä rakentamaan OHSAS 

18001 -standardin mukaista työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmää. Tietoa ja toimin-

tamenetelmiä on olemassa runsaasti, mutta käytännön toiminta ei kaikilta osin vastaa 

yrityksen toimintaohjeita. Tämä tuli esiin mm. siinä, ettei työturvallisuuden tarkastami-

nen ollut kaikilla osa rutiinia työmaille mentäessä, perehdyttäminen oli osin puutteel-

lista eivätkä vastuukysymykset olleet kaikille selvillä etenkään työmaatyöskentelyssä 

tai ulkomaankomennuksilla.      

 

Ylipäätään työturvallisuuteen suhtauduttiin kuitenkin positiivisesti ja sitä pidettiin tär-

keänä. Tämä on hyvä viesti, sillä työntekijöiden asenteet kertovat paljon työpaikan tur-

vallisuuskulttuurista. Jos turvallisuuskulttuuri on huono, saattaa työtapaturmia ja vaa-

ratilanteita aiheutua, vaikka turvallisuuden kannalta tärkeät asiat kuten työvälineet, oh-

jeistukset ja työympäristö, olisivat kunnossa. Työntekijät ottavat tällöin tietoisia riskejä 

ja toimivat yrityksen virallisten ohjeiden ja toimintatapojen vastaisesti. (Työterveyslai-

tos 2009, 15.) 

 

OHSAS 18001 -standardin mukaisen järjestelmän laadinnan Rejlersille tekee haasta-

vaksi se, että yritys toimii monella eri toimialalla ja usein työ tehdään yhteisillä työ-

mailla. Myös ulkomaankomennukset tuovat omat erityispiirteensä työhön. Työmaa-

työskentelyssä ja ulkomaankomennuksilla korostuukin perehdyttämisen ja työn opas-

tuksen tärkeys. Perehdyttäminen ja työn opastus on osa ennakoivaa työsuojelua ja puut-

teet työn opastuksessa ovatkin yleisimpiä työtapaturmien syitä (Työturvallisuuskeskus 
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2010, 8). Hyvässä perehdytyksessä ja työnopastuksessa kuuluu korostaa turvallisia työ-

tapoja ja tuoda esille työssä mahdollisesti esiintyviä vaaratekijöitä. Työnopastajan on 

hallittava hyvin opettamansa työn käytännön turvallisuusvaarat. (Työturvallisuuskes-

kus 2009a, 5.) Työnopastusta tarvitaan uuden työntekijän aloittaessa työt yrityksessä 

mutta myös muun muassa silloin, kun työtehtävät tai työmenetelmät vaihtuvat (Työtur-

vallisuuskeskus 2010, 8).  

 

Ulkomaankomennusten osalta tulee kiinnittää erityistä huomiota perehdyttämiseen. 

Työntekijän perehtyminen ulkomaankomennuksen tiedossa oleviin ja ennalta arvatta-

viin olosuhteisiin luo työntekijälle turvallisuuden tunnetta, jolla puolestaan edistetään 

työssä viihtymistä. Lähtökohta tulisi olla, että kohdemaassa voi työskennellä yhtä tur-

vallisesti kuin kotimaassa. Työnantajan ja erityisesti esimiesten, työsuojeluvaltuutettu-

jen ja työterveyshuollon olisi hyvä tietää, millaiset työskentelyolosuhteet ulkomailla on, 

miten kohdemaahan matkustetaan sekä miten siellä liikutaan. Turvallisen ulkomaan-

työskentelyn perustana on yrityksen turvallisuuspolitiikan pohjalta tehty toimintaohje 

sekä kohdemaista tehdyt turvallisuusanalyysit ja erityistoimenpiteet. Hyvien matkustus- 

ja käyttäytymisohjeiden laatiminen edellyttää yksinkertaisia malleja, niiden käyttöön-

ottamista ja koulutusta. Erityisen tärkeää on välittää kokemusperäistä tietoa toisilta 

työntekijöiltä matkustamisen eri vaiheista ja tilanteista. (Työturvallisuuskeskus 2009b, 

1.) Tähän haasteeseen Rejlersillä suunniteltu ulkomaankomennusten perehdytyskansio 

vastaa hyvin.  

 

Nykytilanteessa myös vastuukysymysten selkiyttäminen erityisesti työmaatyöskentelyn 

osalta on tärkeää toimivan työturvallisuusjärjestelmän luomiseksi Rejlersille. Esimie-

hille on korostettava heidän vastuuta työturvallisuusasioista ja sitoutettava heidät jär-

jestelmän toimintatapaan. Ismail ym. (2011, 420−422) ovat todenneet, että järjestelmän 

käyttöönotolle, sen toiminnan onnistumiselle sekä henkilöstön sitoutumiselle on mer-

kittävää johdon asennoituminen ja sitoutuminen toimintaan. Johdon näkyvä sitoutumi-

nen ja riittävä resursointi viestittävät henkilöstölle johdon olevan kiinnostunut turvalli-

suuden parantamista sekä hyvän turvallisuuskulttuurin luomisesta. Keskeistä turvalli-

suusjohtamisessa on turvallisuuden ja terveyden edistäminen jokapäiväisessä toimin-

nassa ja jatkuva turvallisuuden parantaminen. Hyvää turvallisuuskulttuuria ei kuiten-

kaan synny ilman henkilöstön sitoutumista turvallisuuden parantamiseen. Henkilöstön 
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sitoutumista voidaan parantaa ottamalla heidät mukaan turvallisuustoimintaan, kuunte-

lemalla henkilöstön mielipiteitä turvallisuudesta sekä tekemällä parannusehdotuksia 

henkilöstön näkemykset huomioon ottaen. 

 

Työterveyden edistäminen mm. liikunnan keinoin koettiin Rejlersillä hyväksi asiaksi ja 

sen koettiin edistävän työssä viihtyvyyttä. Suurin osa piti liikuntaharrastusten tukemista 

positiivisena asiana, vaikka yhteisten liikuntatapahtumien painottumista kilpailuihin 

hieman kritisoitiinkin. Työterveyslaitoksen (2011) mukaan liikunnalla on keskeinen 

rooli työ- ja toimintakykyä uhkaavien tai heikentävien sairauksien ennaltaehkäisyssä ja 

hoidossa. Liikunta vahvistaa työntekijöiden fyysisiä ja psyykkisiä voimavaroja ja vä-

hentää sairastumista. Työntekijöiden säännöllinen liikkuminen näkyy mm. vähäisem-

pinä sairauspoissaoloina sekä parempana stressinhallinta- ja rentoutumiskykynä. Se 

vaikuttaa myös positiivisesti työsuoritukseen ja työkykyyn. Työntekijä voi huolehtia 

liikkumisestaan sekä työmatkoilla että vapaa-ajallaan, mutta myös työhön on hyvä si-

sällyttää lyhyitä liikkumishetkiä, mikä Rejlersillä on toteutettu mm. taukoliikuntamah-

dollisuuksina toimistoilla.  

 

6.3 Järjestelmien ja niiden yhdistämisen hyödyt 

 

Turvallisuuden ja työhyvinvoinnin huomioon ottamisen merkitys on korostunut yrityk-

sissä ja noussut vastuullisuuskysymyksissä ympäristöasioiden rinnalle. Yritysvastuun 

sosiaalinen ulottuvuus sisältää mm. henkilöstön hyvinvoinnin edistämisen, työturvalli-

suuden parantamisen ja osaamisen kehittämisen yli lainsäädännön ja työehtosopimusten 

velvoitteiden (Harmaala & Jallinoja 2012, 20). Työturvallisuutta ei nähdä työtä hidas-

tavana ja tuottavuutta vähentävänä tekijänä, vaan sen huomioiminen katsotaan pitkällä 

tähtäimellä johtavan parempaan ja tuottavampaan toimintojen ohjaukseen. Organisaa-

tiot, jotka hallitsevat työturvallisuusasiat, hallitsevat myös muut liiketoimintansa osa-

alueet hyvin sekä tekevät kannattavaa tulosta. (Rahimi 1995.) 

 

Merkittävä kannustin toiminnan parantamiselle on usein sidosryhmien vaatimukset. 

Näihin vaatimuksiin on useissa yrityksissä pyritty vastaamaan erilaisten järjestelmien, 

kuten ympäristö-, laatu- ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmien, laatimisella, ku-

ten tämänkin työn kohdalla. Sertifioitujen järjestelmien etuna on se, että ne parantavat 

yrityksen luotettavuutta, jota monet sidosryhmät juuri edellyttävät. Niillä voidaan myös 
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parantaa yrityksen tehokkuutta ja tuottavuutta sekä auttaa keskittymään yrityksen ta-

voitteisiin ja asiakkaan odotuksiin. Järjestelmän myötä yritys voi myös paremmin to-

dentaa oman toimintansa niin nykyisille kuin uusillekin asiakkaille. Myös asiakastyy-

tyväisyyttä saadaan parannettua palvelun laadun paranemisen myötä. (ISO Central Sec-

retariat ym. 2010, 17.) Tervosen (2001, 116) mukaan sertifioitujen järjestelmien hyötyjä 

ovat lisäksi menettelytapoihin liittyvien ongelmien parempi tiedostaminen, parempi toi-

minnan ohjaus ja menettelytapoihin liittyvien ongelmien ratkaisun helpottuminen. 

 

Järjestelmien käyttöönottoa on kuitenkin leimannut se, että ne on otettu käyttöön itse-

näisinä kokonaisuuksina, mikä on saattanut hyvistä pyrkimyksistä huolimatta johtaa ko-

konaisuuden kannalta tehottomaan resurssien käyttöön. Järjestelmien vaikuttavuuden 

arvioinnissa tuleekin ottaa huomion myös se, että pelkkä järjestelmän olemassaolo ei 

vielä takaa positiivisia vaikutuksia toiminnan tasoon. (Leino 2002, 21.) Yrityksillä on 

tarve luoda mittareita kestävälle toiminnalle mutta vastaavatko mittarit todella oikeisiin 

kysymyksiin parantuneesta ympäristön ja terveyden ja turvallisuuden huomioimisesta, 

saati kestävästä taloudellisesta toiminnasta (ks. esim. Montgomery & Sanches 2002).  

 

Järjestelmien tehokkuuden lisäämiseksi ja resurssien käytön järkeistämiseksi eri järjes-

telmien integrointi yhdeksi toimintajärjestelmäksi on suositeltavaa. OHSAS 18001 ja 

ISO 14001 -standardien osalta integrointi on luontevaa, koska mm. toimintapolitiikko-

jen luominen, suunnittelu, toteutus, tarkastus, korjaavat toimenpiteet ja johdon arvioin-

nit ovat niille yhteisiä elementtejä. Uuden ISO 45001 -standardin valmistuessa on ole-

tettavaa, että järjestelmien yhdistäminen on entistä helpompaa.  

 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä työssä laadittiin suunnitelma OHSAS 18001 -standardin mukaisen järjestelmän 

rakentamiselle Rejlers Oy:lle. Järjestelmän käyttöönotto tulee vaikuttamaan positiivi-

sesti yrityksen ulkoiseen yrityskuvaan. Sertifioitu järjestelmä viestii asiakkaille ja 

muille sidosryhmille, että Rejlers ponnistelee turvallisen työympäristön puolesta. Jär-

jestelmä tuo yritykselle hyötyä muun muassa ennaltaehkäisemällä tapaturmia, sairauk-

sia ja työterveysongelmia aiempaa paremmin. Sen avulla Rejlers pystyy lisäksi tunnis-

tamaan työturvallisuuden riskit, parantamaan työskentelytapoja sekä lisäämään tietoi-

suutta työturvallisuudesta.  
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Jo tutkimuksen kuluessa nähtiin selvästi, että tietoisuus työturvallisuudesta lisääntyi tie-

dotuksen ja yleisten kahvipöytäkeskustelujen myötä. Taso ei kuitenkaan ole riittävä, 

vaan jatkossa onkin erityisen tärkeää toteuttaa suunnitellut OHSAS 18001 -standardin 

vaatimat toimenpiteet, sekä muut suunnitellut työturvallisuuden parantamisen ja tervey-

den edistämisen toimenpiteet. Näin saavutettu taso pystytään ylläpitämään ja työnteki-

jöiden luottamus säilytetään. Toimenpiteiden suorittamiseksi tulee varata riittävät re-

surssit, osoittaa johdon ja esimiesten sitoutuminen sekä varata riittävästi aikaa toimen-

piteiden suorittamiseen. Lisäksi keskustelua pitää jatkossakin pitää yllä mm. kehittä-

mistoimenpiteissä ehdotetuin tietoiskuin, kampanjoinnein sekä johdon esimerkein.  
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