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Tämä opinnäytetyö on tapaustutkimus, jonka toimeksiantajana toimi Oulun seudun koulutus-
kuntayhtymä. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää toimeksiantajaorganisaation henkilös-
tön turvallisuusosaamisen nykytila. Tutkimuksen rajaukseen sisältyy ensiapu, työturvallisuus 
(työmenetelmät, työkoneet ja -laitteet), kemikaalien käsittely sekä epäasiallinen kohtelu, 
kriisi- ja uhkatilanteet. Rajaus perustuu toimeksiantajaorganisaation turvallisuustyöryhmän 
näkemyksiin ja kokemuksiin henkilöstön turvallisuusosaamisesta. Tavoitteena on luoda nykyti-
lan selvityksen pohjalta kehittämissuunnitelma, jolla henkilöstön turvallisuusosaaminen saa-
daan organisaation määrittelemälle tasolle. 
 
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä on tunnistanut organisaatiossaan tarpeen kehittää henki-
löstönsä turvallisuusosaamisen tasoa. Tämä opinnäytetyön toimeksianto on reagointia jatku-
vasti muuttuvaan turvallisuustilanteeseen. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä on kahdeksan 
kunnan omistama koulutusorganisaatio, joka tarjoaa jäsenkuntiensa alueella toisen asteen 
koulutusta. 
 
Määrälliseen tutkimusotteeseen perustuvassa opinnäytetyössä käytettiin tiedonkeruumenetel-
mänä kyselyä ja tulosten analysointimenetelmänä tilastollista päättelyä. Kyselyllä selvitettiin 
turvallisuusosaamisen tason nykytila ja tilastollisella päättelyllä tulokset laajennettiin käsittä-
mään koko Osekkin henkilöstöä. Lopputuotoksena laadittiin kerätyn aineiston pohjalta kehit-
tämissuunnitelma, joka on käytettävissä sellaisenaan. Kehittämissuunnitelman tavoite on pa-
rantaa henkilöstön turvallisuusosaamisen tasoa. Kehittämissuunnitelma on dokumentti, joka 
on tarkoitettu Osekkin käyttöön. Opinnäytetyön tulokset ovat validit vain Oulun seudun koulu-
tuskuntayhtymässä eikä niitä voi yleistää muihin organisaatioihin sellaisenaan.  
 
Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista nähdä, miten organisaation henkilöstön turvalli-
suusosaaminen on kehittynyt. Onko tämän tutkimuksen aikana laaditulla kehittämissuunnitel-
malla päästy niihin tuloksiin, joita haluttiin. Turvallisuusosaamisen tason kannalta olisi mie-
lenkiintoista tehdä samanlainen nykytilan selvitys eri rajauksella, kuin tässä opinnäytetyössä. 
Tällä tavalla saataisiin laajempi käsitys henkilöstön turvallisuusosaamisen tasosta. 
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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö on toteutettu Oulun seudun koulutuskuntayhtymän toimeksiannosta. Opin-

näytetyö on tapaustutkimus, jossa perehdytään toimeksiantajaorganisaation henkilöstön tur-

vallisuusosaamisen tason nykytilaan ja sen kehitystarpeisiin. Opinnäytetyön kautta saadut tu-

lokset ovat validit vain kyseessä olevassa organisaatiossa. 

 

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä on tunnistanut organisaatiossaan tarpeen kehittää henki-

löstönsä turvallisuusosaamisen tasoa. Alati muuttuvassa maailmassa turvallisuus nousee jatku-

vasti merkittävämpään rooliin. Tämän opinnäytetyön toimeksianto on reagointia muuttuvaan 

turvallisuustilanteeseen. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä haluaa varautua jatkossa parem-

min yllättäviin tilanteisiin kehittämällä henkilöstönsä turvallisuusosaamisen tasoa. 

 

Ojasalon, Moilasen ja Ritalahden (2014, 12) mukaan yritykset tarvitsevat jatkuvaa kehittämis-

työtä muun muassa henkilöstön motivoimiseen, toimintansa ja prosessiensa tehostamiseen 

sekä organisaatiossa olevien ongelmien ratkaisemiseen. Näihin kehittämistarpeisiin on rea-

goitu koulutuskuntayhtymän toimesta tämän opinnäytetyön muodossa. Oulun seudun koulu-

tuskuntayhtymästä käytetään jatkossa lyhennettä Osekk. 

 

1.1 Organisaation kuvaus 

Osekk on kahdeksan kunnan omistama koulutusorganisaatio. Osekkin jäsenkunnat ovat 

Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Kuntien tekemä 

perussopimus on kuntayhtymän perustamis- ja perusasiakirja, jossa määritellään 

kuntayhtymän tehtäväksi järjestää jäsenkuntiensa puolesta järjestämislupiin perustuvaa 

ammatillista koulutusta. Osekk on perustettu vuonna 1994 ja työllistää hieman yli 900 

henkilöä. Osekkin koulutuspalvelut tuottaa Oulun seudun ammattiopiston (OSAO), johon 

kuuluu kahdeksan ammattikoulua ja noin 10 000 opiskelijaa. (Oulun seudun 

koulutuskuntayhtymä 2018a) 

 

Alla olevassa kuvassa (Kuva 1) on esitetty organisaation rakenne. 
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1.2 Opinnäytetyön aihe ja tavoitteet 

Tämän opinnäytetyön aiheena on selvittää Oulun seudun koulutuskuntayhtymän henkilöstön 

turvallisuusosaamisen taso ja määritellä sen kehittämiseen tarvittavat toimenpiteet. Tavoit-

teena on luoda selvityksen perusteella organisaatiolle kehittämissuunnitelma, jonka avulla 

henkilöstön turvallisuusosaaminen saadaan organisaation määrittelemälle tasolle. Tuotoksena 

on konkreettinen ja käyttöön otettava kehittämissuunnitelma. 

 

1.3 Tutkimusstrategia ja -kysymykset 

Tutkimusstrategiana on tapaustutkimus. Ojasalon ym. (2014, 52) mukaan tapaustutkimus so-

veltuu erittäin hyvin kehittämistyön strategiaksi. Etenkin silloin, kun tarkoituksena on tuottaa 

kehittämisehdotuksia tutkimuksen kohteena olevalle organisaatiolle. Tapaustutkimuksen pyr-

kimys on perehtyä tutkittavaan tapaukseen ja tuottaa yksityiskohtaista ja syvällistä tietoa ny-

kyajassa tapahtuvasta ilmiöstä. Tapaustutkimus tutkimusstrategiana mahdollistaa tässä opin-

näytetyössä kehityskohteen ymmärtämisen kokonaisvaltaisesti realistisessa ympäristössä. Oja-

salo ym. (2014, 52.) mukaan ”tapaustutkimus mahdollistaa tilan antamisen ilmiön monimuo-

toisuudelle yrittämättä yksinkertaistaa sitä liikaa.” 

 

 

 

Kuva 1: Osekkin organisaatiorakenne (Oulun seudun koulutuskuntayhtymä 2018b) 
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Opinnäytetyössä vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin 

• Mikä on turvallisuusosaamisen tason nykytila? 

• Miten turvallisuusosaamisen tasoa voidaan parantaa? 

 

1.4 Keskeiset käsitteet 

Turvallisuusosaaminen käsittää kaikki yksilön tiedot ja taidot liittyen turvallisuuden eri osa-

alueisiin. Tässä opinnäytetyössä keskitytään ensiapuosaamiseen, työturvallisuusosaamiseen 

työmenetelmien, -koneiden ja -laitteiden osalta, kemikaalien käsittelyosaamiseen ja toimin-

tatapojen osaamiseen eri tilanteissa. 

 

Turvallisuuskulttuuri ei ole yksiselitteinen käsite. Reiman ym (2008, 48.) tulkinnan mukaan 

turvallisuuskulttuuri on ”organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää, millaista turvallinen toi-

minta on, millaisia vaaroja organisaation toimintaan liittyy ja miten niitä voidaan ehkäistä, 

sekä kykyä ja tahtoa toimia turvallisesti, ehkäistä vaarojen toteutumista ja edistää turvalli-

suutta. Turvallisuuskulttuuri on dynaaminen ja muokkautuva (adaptiivinen) tila.” 

 

Alla olevassa kuvassa (Kuva 2) on esitelty Työsuojeluhallinnon (2010) näkemys turvallisuus-

kulttuurin rakentumisesta.  

 

 

Kuva 2: Turvallisuuskulttuuri (Työsuojeluhallinto 2010) 
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Turvallisuuskulttuuri koostuu myös organisaatiossa vallitsevista asenteista ja suhtautumisesta 

turvallisuuteen. Turvallisuuskulttuuria voidaan luonnehtia hyväksi, kun turvallisuus ja sen 

merkitys koetaan positiivisena osana organisaation arkea. Tässä opinnäytetyössä ei avata tur-

vallisuuskulttuurin käsitettä tämän enempää. Lukijan on kuitenkin tärkeä ymmärtää vallitse-

van turvallisuuskulttuurin merkitys tutkittaessa turvallisuusosaamisen tasoa. 

 

Kehittämissuunnitelma on dokumentti, johon on kirjattu ne toimenpiteet, joilla organisaa-

tion toimintaa on tarkoitus kehittää tulevaisuudessa. 

 

2 Tutkimusmenetelmät 

Tässä luvussa käsitellään opinnäytetyön aikana käytettyjä menetelmiä. Tiedonkeruumenetel-

mänä käytettiin kyselyä nykytilan selvittämiseksi. Kyselyllä saatujen tulosten analysointiin 

käytettiin Webropol-palvelun analytiikan lisäksi tilastollista päättelyä. Webropol-palvelun 

analytiikka sisältää aineiston tiivistämisen, pelkistämisen sekä tunnuslukujen laskennan. Se 

myös mallintaa aineistoa luomalla yksinkertaisia graafeja kunkin kysymyksen vastausten ja-

kautumisesta. 

 

2.1 Kysely 

Ojasalon ym. (2014, 40) mukaan kysely sopii kehittämistyössä hyvin lähtötilanteen selvittämi-

seen tai kehittämistyön loppuvaiheessa saatujen tulosten arviointiin. Tässä opinnäytetyössä 

kyselyä on käytetty lähtötilanteen, eli nykytilan, selvittämiseksi. Kysely valittiin nykytilan sel-

vityksessä käytettäväksi menetelmäksi, sillä Osekkin henkilöstö kattaa laajuudeltaan hieman 

yli 900 vastaajaa. 

 

Suuren perusjoukon vuoksi kysely toteutettiin sähköisessä muodossa Webropol-palvelun 

kautta. Ojasalo ym. (2014, 128) listaa sähköisen kyselyn vahvuuksiksi nopeuden, edullisuuden 

ja vaivattomuuden. Sähköinen kysely ei aiheuta postitus- tai painokuluja, joten se on erittäin 

taloudellinen vaihtoehto.  

 

Kysely on kvantitatiivinen, eli määrällinen, tutkimusmenetelmä. Kyselyssä kysymykset esite-

tään sanallisesti, mutta vastaukset esitetään numeerisesti. Kyselyssä täydentäviä tietoja ja 

vastauksia annetaan yleensä sanallisesti. Vaikka kysely mielletään erityisesti määrälliseksi 

menetelmäksi, useasti kyselyt sisältävät myös kvalitatiivisten, eli laadullisten, menetelmien 

käyttöä. Olennaisinta on, että tutkija valitsee tarkoituksenmukaisimmat lähestymistavat ky-

seessä olevan ilmiön tutkimiseen. (Vehkalahti, 2014, 13.) 
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2.2 Tilastollinen päättely 

Vehkalahden (2014, 87) mukaan tilastollisen päättelyn lähtökohtana on, että kerätty aineisto 

muodostaa satunnaisotoksen määritellystä perusjoukosta. Tilastollisen päättelyn avulla pyri-

tään otoksesta havaittuja tuloksia yleistämään koko perusjoukkoa koskeviksi tuloksiksi. 

 

Keskeisimmät käsitteet tilastollisessa päättelyssä ovat luottamusväli ja luottamustaso. Kvanti-

MOTV (2004) määrittelee luottamusvälin kertovan ”millä välillä todellinen perusjoukon tun-

nusluvun arvo on tietyllä todennäköisyydellä”. KvantiMOTV (2004) määrittelee luottamustason 

kertovan ”millä todennäköisyydellä perusjoukkoa kuvaava tunnusluku on jollain tietyllä luot-

tamusvälillä”. Havainnollistetaan näitä kahta käsitettä esimerkin kautta. 

 

Tässä opinnäytetyössä tiedonkeruuseen käytetyssä kyselylomakkeessa oli kysymys ”Ovatko ny-

kyiset ensiaputaitosi mielestäsi riittävät työtehtävässäsi?”. Vastausvaihtoehtoina oli joko 

”Kyllä” tai ”Ei”. Kysymykseen saatiin 337 vastausta, joista 63 % oli ”Kyllä” ja 37% ”Ei”. 

 

 

Tunnusluvun keskivirheen laskukaavassa S tarkoittaa tunnusluvun keskivirhettä, p tarkoittaa 

”Kyllä” vastanneiden prosenttiosuutta, q tarkoittaa ”Ei” vastanneiden prosenttiosuutta ja n 

tarkoittaa koko otoksen kokoa. Laskukaavaa käyttäen (kuva 3) saadaan tunnusluvun keskivir-

heeksi 2,63. Yleisesti sovellettu luottamustaso on 95 %:n todennäköisyys (Vehkalahti 2014, 

88). Nykyisten ensiaputaitojen riittävyyden luottamusväli 95 %:n luottamustasolla voidaan las-

kea sijoittamalla luvut luottamusvälin laskukaavaan: p ± 1,96*S. Luottamusväliksi saadaan 

57,87 % - 68,13 %. Näin ollen voidaan todeta, että 95 %:n todennäköisyydellä 57,87 % - 68,13 % 

Osekkin henkilökunnasta kokee nykyisen ensiaputaitojensa tason riittäväksi työtehtävissään. 

Täten on onnistuttu yleistämään otokselta saadusta tuloksesta koko perusjoukkoa koskeva tu-

los, jota voidaan pitää suhteellisen luotettavana. Erittäin pelkistetysti voidaan siis ajatella, 

että tilastollisen päättelyn avulla voidaan yleistää otoksesta saatuja tuloksia koskemaan koko 

perusjoukkoa suhteellisen tarkasti. 

 

3 Nykytilan selvitys 

Tässä luvussa käsitellään nykytilan selvitys ja sen rakentuminen. Nykytilan selvitys kuvataan 

suunnitellun ja tiedonkeruuseen käytetyn kyselylomakkeen kautta. Kyselylomake löytyy koko-

naisuudessaan liitteestä 1. 

Kuva 3: Tunnusluvun keskivirheen laskukaava (KvantiMOTV 2004) 
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Turvallisuusosaaminen on käsitteenä erittäin laaja. Nykytilan selvityksessä turvallisuusosaami-

nen rajattiin käsittämään pienempiä kokonaisuuksia. Rajaukseen sisältyvät aihealueina en-

siaputaidot, työturvallisuus (työmenetelmät, työkoneet ja -laitteet), kemikaalien käsittely 

sekä epäasiallinen kohtelu, kriisi- ja uhkatilanteet. Rajaus perustuu Osekkin turvallisuustyö-

ryhmän näkemykseen organisaation turvallisuusosaamisen kehittämistarpeista. Aiempaa selvi-

tystä turvallisuusosaamisen tasosta ei ole tehty. 

 

Nykytilan selvityksessä käytettiin tiedonkeruumenetelmänä kyselyä. Kysely on tässä tapauk-

sessa nopein ja tehokkain tapa saada luotettavaa tietoa henkilöstöltä, joka työskentelee 

useilla eri toimialoilla ja maantieteellisesti laajalla alueella. Kysely toteutettiin sähköisesti 

Webropol-palvelun avulla. Sähköinen toteutustapa valittiin sen nopeuden ja kustannustehok-

kuuden takia. Laadittu kyselylomake sisältää kolmen tyyppisiä kysymyksiä. Strukturoiduissa 

kysymyksissä vastausvaihtoehdot ovat määritelty valmiiksi ja vastaaja voi valita niistä joko 

yhden tai useamman vaihtoehdon. Strukturoimattomat, eli avoimet, kysymykset ovat vastaa-

jien mahdollisuus tarkentaa antamiaan vastauksia. Näihin kysymyksiin vastaaja voi kirjoittaa 

lisätietoja. Kolmannessa kysymystyypissä vastaus pyydetään asettamaan hieman yksinkertais-

tetulle viisiportaiselle Likertin asteikolle. Minimi- ja maksimiarvojen merkitys on määritelty 

jokaisessa kysymyksessä. Minimi- ja maksimiarvojen väliin jääville arvoille ei ole määritelty 

sanallista merkitystä. Tällä tavalla numeeristen arvojen välit ovat saman suuruiset. Kyselylo-

make laadittiin yhteistyössä Osekkin turvallisuustyöryhmän kanssa. 

 

Kyselylomake koostuu viidestä aihealueesta. Ensimmäinen aihealue käsittää vastaajan työteh-

tävän perustiedot kuten työskentely-yksikkö, osaamispalvelu sekä tehtävä. Tässä kyselylomak-

keessa termi osaamispalvelu perustuu Osekkin sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja kuvaa 

työntekijän sijoittumista työskentely-yksikkönsä sisällä. Perustiedot rajattiin näihin kolmeen 

kohtaan. Tällä rajauksella kyselyn vastaajat säilyvät anonyymeina, mutta tuloksista voidaan 

tehdä johtopäätöksiä ja niiden perusteella kehittämistoimenpide-ehdotuksia myös yksikköta-

solla. 

 

Toinen aihealue käsittää ensiaputaidot. Tämän aihealueen ensimmäisessä kysymyksessä vas-

taaja valitsi ne ensiaputoimenpiteet, jotka hän osaa suorittaa. Kysymyksen tarkoituksena oli 

saada käsitys vastaajien nykyisistä ensiaputaidoista ja siitä, kuinka he kokevat osaavansa en-

siapuun liittyviä toimenpiteitä. Aihealueen toinen kysymys kartoitti vastaajien nykyisen en-

siapukoulutuksen tason. Tämän kysymyksen tarkoituksena oli saada informaatiota olemassa 

olevasta osaamisesta ja voimassa olevista ensiapukoulutuksista. Vaihtoehdoissa on otettu huo-

mioon se, että osa organisaation henkilöstöstä työskentelee ajoittain hyvinkin vaikeasti saavu-

tettavissa paikoissa. Esimerkiksi hakkuutyömaalla henkilöstön ensiapuosaaminen korostuu, 

sillä avun saanti paikalle saattaa kestää kauan. Kolmannella kysymyksellä pyrittiin selvittä-
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mään vastaajien kokemukset nykyisten ensiaputaitojensa riittävyydestä omassa työtehtäväs-

sään. Kysymyksen tarkoitus oli selvittää kokevatko vastaajat tarvitsevansa lisäkoulutusta en-

siaputaitojen osalta. Tämä kysymys myös tukee aihealueen muita kysymyksiä tuottaen vastaa-

jien kokemuksiin perustuvaa lisäarvoa kyselyn tuloksille sekä tulosten perusteella tehtäville 

johtopäätöksille ja kehittämisehdotuksille. Aihealueen viimeisessä kysymyksessä vastaajat 

saivat valita vastausvaihtoehdoista ne ensiaputoimenpiteet, jotka kokivat tarpeellisiksi ja 

välttämättömiksi työtehtävässään. Tämän kysymyksen tarkoitus oli saada tarkentavaa tietoa 

siitä, miten vastaajat kokivat oman osaamisensa riittävyyden ensiaputaitojen osalta. 

 

Kyselylomakkeen kolmas aihealue oli työturvallisuus. Koska työturvallisuus on laaja käsite, se 

rajattiin käsittämään työmenetelmät, työkoneet ja -laitteet. Otsikolla työturvallisuus pyrittiin 

ohjaamaan vastaajia vastaamaan kysymyksiin turvallisuuden näkökulmasta. Tämän aihealueen 

kysymyksissä vastaajat arvioivat omaa osaamistaan viisiportaisella Likertin asteikolla. As-

teikon lisäksi vaihtoehtona oli myös ”En osaa sanoa”-vaihtoehto. ”En osaa sanoa”-vaihtoehto 

asteikon keskellä on huono ajatus, sillä se ei mittaa samaa asiaa kuin kysymys muuten ja näin 

ollen vääristää tuloksia sekä niistä tehtyjä johtopäätöksiä (Vehkalahti 2014, 36). Tästä syystä 

kyseinen vaihtoehto on kyselylomakkeessa aina Likertin asteikon ulkopuolella. Osekk on ope-

tusorganisaatio ja selkeä enemmistö sen henkilöstöstä on opettajia, jotka ovat pedagogisesti 

päteviä. Tästä syystä vastaajien oletetaan olevan päteviä arvioimaan omaa osaamistaan luo-

tettavasti. Osekkin turvallisuustyöryhmän mukaan osaamisen arvioinnissa käytetyn asteikon 

arvot 4 ja 5 ovat halutulla tasolla. 

 

Tämän aihealueen ensimmäisessä kysymyksessä vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa osaa-

mistaan työssään käytettävistä työmenetelmistä. Kysymyksen tarkoituksena oli selvittää mi-

ten vastaajat kokevat hallitsevansa työssään käytettävät työmenetelmät. Toisessa kysymyk-

sessä vastaajat arvioivat omaa tietämystään työhönsä liittyvistä turvallisuusmääräyksistä. Ky-

symyksen tarkoitus oli selvittää ovatko vastaajat tietoisia heidän työtänsä koskevista turvalli-

suusmääräyksistä. Kolmannessa kysymyksessä vastaajat arvioivat turvallisuusmääräysten nou-

dattamisen säännöllisyyttä. Kysymyksen tarkoituksena oli paljastaa vastaajien asenteita tur-

vallisuusmääräyksiä kohtaan. Aihealueen neljännessä kysymyksessä vastaajat arvioivat osaa-

mistaan työssä käytettävien koneiden ja laitteiden hallinnan osalta. Tällä kysymyksellä selvi-

tettiin vastaajien omia kokemuksia työkoneiden ja -laitteiden käytöstä. Viidennessä kysymyk-

sessä vastaajia pyydettiin tarkentamaan kirjallisesti ne työkoneet ja -laitteet, joiden osalta 

vastaajat kokivat tarvitsevansa lisäkoulutusta. Kysymyksellä pyrittiin saamaan konkreettisia 

esimerkkejä työkoneista ja -laitteista, jotka ovat vastaajille haasteellisia. Aihealueen kuuden-

nessa kysymyksessä vastaajat arvioivat omaa tietämystään suojainten käyttöön liittyvistä ase-

tuksista ja määräyksistä. Kysymyksen tarkoitus oli selvittää vastaajien tietämystä suojainten 

käytöstä. Seitsemännessä kysymyksessä vastaajat vastasivat omien kokemustensa perusteella 
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suojainten saatavuudesta. Kahdeksannessa kysymyksessä vastaajilla oli mahdollisuus tarken-

taa kirjallisesti vastaustaan, mikäli kokivat, että suojaimia ei ole aina saatavilla. Näiden kah-

den kysymyksen tarkoitus oli kartoittaa realistinen tilanne organisaation arjesta ja mahdolli-

sista puutteista suojainten osalta. Yhdeksännessä kysymyksessä vastaajat arvioivat omassa 

työssään tehtävän vaatimien suojainten käytön säännöllisyyttä. Kysymyksen tarkoituksena oli 

kartoittaa vastaajien asennoitumista suojainten käyttöä kohtaan. Kymmenennessä kysymyk-

sessä vastaajilla oli mahdollisuus tarkentaa vastaustaan kirjallisesti, mikäli eivät käytä tehtä-

vän vaatimia suojaimia aina. Tämän tarkoituksena oli antaa vastaajille mahdollisuus tuoda 

esille suojaimiin ja niiden käyttöön liittyviä puutteita ja ongelmakohtia. Aihealueen viimei-

sessä kysymyksessä vastaajia pyydetään merkitsemään ne osa-alueet, joiden osalta kokee tar-

vitsevansa lisäkoulutusta. Viimeisen kysymyksen tarkoitus oli saada esille vastaajien näkemys 

lisäkoulutuksen osalta. 

 

Kyselylomakkeen neljäs aihealue oli kemikaalien käsittely. Vain osa Osekkin henkilöstöstä kä-

sittelee työssään kemikaaleja. Tästä syystä ensimmäisessä kysymyksessä vastaajat vastasivat-

kin käsittelevätkö he työssään kemikaaleja vai eivät. Mikäli vastaaja ei käsittele työssään ke-

mikaaleja, hän siirtyi suoraan viimeiseen aihealueeseen. Tällä tavalla aihealueen kysymyksiin 

vastasivat vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin sisältyy kemikaalien käsittelyä. Kemikaalin kä-

sittely sisältää kemikaalien varastoinnin, käytön, hävittämisen ja dokumentoinnin. Aihealueen 

toisessa kysymyksessä vastaajat arvioivat omaa osaamistaan kemikaalien käsittelyyn liittyvien 

asetusten ja määräyksien osalta. Kysymyksen tarkoitus oli selvittää vastaajien tietämystä ke-

mikaalien käyttöön liittyvistä asetuksista ja määräyksistä. Kolmannessa kysymyksissä vastaa-

jat arvioivat edellä mainittujen asetusten ja määräysten noudattamisen säännöllisyyttä 

omassa työssään. Tämän tarkoituksena oli saada tietoa vastaajien suhtautumisesta näihin ase-

tuksiin ja määräyksiin. Aihealueen viimeisessä kysymyksessä vastaajat merkitsivät ne kemi-

kaalien käsittelyn vaiheet, joissa kokivat tarvitsevansa lisäkoulutusta. 

 

Kyselylomakkeen viimeinen aihealue oli epäasiallinen kohtelu, kriisi- ja uhkatilanteet. Tässä 

aihealueessa kartoitettiin vastaajien osaamista organisaation määrittelemien toimintatapojen 

osalta. Ensimmäisessä kysymyksessä vastaajat arvioivat tietämystään toimintatavoista epäasi-

allisen kohtelun tilanteissa. Toisessa kysymyksessä vastaajat arvioivat tietämystään toiminta-

tavoista vakavissa kriisitilanteissa. Kolmannessa kysymyksessä vastaajat arvioivat osaamistaan 

uhkatilanteissa toimimisessa. Näiden kysymysten tarkoitus oli saada vastaajien näkemys 

omasta osaamisestaan eri tilanteissa. Aihealueen viimeisessä kysymyksessä vastaajat merkitsi-

vät ne osa-alueet, joiden osalta kokivat tarvitsevansa lisäkoulutusta. Viimeisen kysymyksen 

vastausvaihtoehdot poikkeavat hieman kyselyn muiden aihealueiden tarkentavista kysymyk-

sistä. Tämän kysymyksen tarkoituksena oli kerätä tietoa vastaajien kokemasta tarpeesta lisä-

koulutukselle eri tilanteissa. Vastausvaihtoehtoina oli esimerkiksi opiskelijoiden välinen kon-

fliktitilanne ja rakennuksesta poistuminen.  
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4 Tulokset 

Tässä luvussa analysoidaan ja tulkitaan kyselyn tuloksia. Kyselyn tulokset on analysoitu tilas-

tollisen päättelyn kautta. Webropol-palvelun analytiikka tiivistää ja pelkistää tulokset sekä 

laskee tunnuslukuja. Laskettuja tunnuslukuja ovat tulosten keskiarvo, mediaani ja keskiha-

jonta. Nämä tunnusluvut tukevat tilastollisen päättelyn käyttöä analysointimenetelmänä. 

Kaikkia tunnuslukuja ei kuitenkaan hyödynnetä tulosten analysoinnissa, sillä tuloksia ei esi-

tellä yksikkötasolla. Tämä rajaa esimerkiksi keskihajontaluvun käytön pois tulosten analysoin-

nista. Tässä työssä kyselyn tuloksia on käsitelty kokonaisuutena. Yksikkötasoisia tuloksia, ver-

tailusuhteita tai toimenpide-ehdotuksia ei esitellä toimeksiantajaorganisaation pyynnöstä. 

 

Tulokset esitetään havainnollistavien kuvien kautta. Tulokset käsitellään aihealueittain sekä 

kysymyksittäin, kuten edellisessäkin luvussa. Kyselylomake lähetettiin koko Osekkin 936 hen-

kilön henkilöstölle. Kyselyyn saatiin 337 vastausta, joten vastausprosentiksi muodostui 36 %. 

Havainnollistamiseen on käytetty tulosten suhteellisia lukuja eli prosentteja. Vastausten mää-

rän tarkka luku ei ole tulosten havainnollistamisen kannalta yhtä merkittävä kuin sen prosen-

tuaalinen osuus.  

 

 

Ensimmäinen aihealue oli vastaajan perustiedot. Vastauksia saatiin jokaisesta Osekkin yksi-

köstä. Yllä olevassa kuvassa (kuva 4) on havainnollistettu vastaajien jakautuminen yksiköit-

täin. Kaavio noudattaa selkeästi yksiköiden työntekijämääriä. Pienimmät prosenttiosuudet 
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vastaajista sijoittuvat luonnollisesti yksiköihin, joissa on pienin työntekijämäärä. Huomioita-

vaa on, että oppisopimusyksikkö on sulautettu muuhun henkilökuntaan kyselyn toteuttamisen 

jälkeen.  

 

 

Perustiedoissa on myös huomioitu vastaajien työtehtävä. Kuten kuvasta 5 nähdään, huomatta-

vasti suurin osa vastaajista toimii opetus- tai koulutustehtävissä. Tämä oli ennalta arvattava 

tulos, sillä Osekk on koulutusorganisaatio. Vastausvaihtoehto ”Muu, mikä?” sai 4 % vastauk-

sista ja tämän vaihtoehdon valinneet tarkensivat kirjallisesti työtehtävänsä. Tähän 4 %:iin lu-

keutui työtehtäviä kuten projektihenkilö, toimitilahuoltaja, autonkuljettaja sekä IT- ja järjes-

telmätukihenkilö.  

 

4.1 Ensiaputaidot 

Toisena aihealueena kyselyssä oli ensiaputaidot. Ensiaputaidoista kartoitettiin olemassa oleva 

osaaminen kahdella kysymyksellä. Kuvassa 6 on esitelty ne ensiaputoimenpiteet, jotka vastaa-

jat osaavat suorittaa.  
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Kuten kuvasta 6 nähdään, lähes kaikki vastaajat osaavat hälyttää apua paikalle. Lisäksi huo-

mion arvoista on, että lähes kolme neljästä (73 %) vastanneesta hallitsee elvytyksen sekä ta-

juttoman potilaan ensiaputoimenpiteet. Toinen olemassa olevaa osaamista kartoittava kysy-

mys käsitteli ensiapukoulutuksen tasoa.  

 

 

Kuvassa 7 on esitelty vastaajien nykyinen ensiapukoulutuksen taso. Kuten kuvasta huomataan, 

42 %:lla vastaajista on voimassa oleva EA1-koulutus tai laajempi ensiapuosaaminen. Vastaa-
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vasti 46 %:lla vastaajista ei ole voimassa olevaa ensiapukoulutusta tai ei ole koulutusta lain-

kaan. Olemassa olevan ensiapukoulutuksen tason riittävyyden sekä mahdollisten kehittämis-

toimenpiteiden takia vastaajilta kysyttiin heidän kokemuksiaan ensiaputaitojensa riittävyy-

destä työtehtävässään. 

 

 

Kuvassa 8 on esitelty vastaajien suhteellinen, eli prosentuaalinen, jakauma nykyisten ensiapu-

taitojen riittävyydestä. Yli puolet vastaajista kokee nykyisten ensiaputaitojensa olevan riittä-

vät nykyisessä työtehtävässään. Tulosten kannalta on kuitenkin merkittävää, että 37 % vastaa-

jista kokee ne riittämättömiksi. Tilastollisen päättelyn avulla kysymyksen tuottama tulos voi-

daan yleistää koskemaan koko Osekkin henkilöstöä (kts. esimerkki luvussa 2.2). Eli voidaan to-

deta, että 95 %:n todennäköisyydellä koko Osekkin henkilöstöstä 57,87 % - 68,13 % kokee ny-

kyisen ensiaputaitojensa tason riittäväksi työtehtävissään. Aihealueen viimeisessä kysymyk-

sessä vastaajia pyydettiin merkitsemään ne ensiaputoimenpiteet, jotka kokivat tarpeellisiksi 

ja välttämättömiksi työtehtäviensä kannalta. Tämä on esitelty alla olevassa kuvassa (kuva 9). 
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Kuvasta 9 selviää ne ensiaputaidot ja -toimenpiteet, joita vastaajat kokevat tarpeellisiksi ja 

välttämättömiksi työtehtäviensä osalta. Yli 50% vastaajista on sitä mieltä, että sairauskoh-

tauksien, allergisten reaktioiden, vakavan verenvuodon ensiapu, painelu- ja puhalluselvytys, 

onnettomuuspaikan arviointi sekä erilaisten haavojen ensiapu ja niiden sidokset ovat tarpeel-

lisia ja välttämättömiä taitoja heidän työssään. 
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4.2 Työturvallisuus (työmenetelmät, työkoneet ja -laitteet) 

Kyselyn kolmas aihealue oli työturvallisuus (työmenetelmät, työkoneet ja – laitteet). Aihealue 

sisälsi 11 kysymystä, joilla kartoitettiin vastaajien osaamista liittyen työmenetelmiin, työko-

neisiin ja – laitteisiin. Alla olevassa kuvassa (kuva 10) esitellään työmenetelmiin liittyviä tu-

loksia. Osekk on määritellyt, että Likertin asteikolla tehtävissä osaamisen arvioinneissa arvot 

4 ja 5 ovat halutulla tasolla. Tilastollisen päättelyn avulla tehdyissä analyyseissa on verrattu 

halutulla tasolla olevia tuloksia ja halutun tason ulkopuolelle jääviä tuloksia. 

 

 

Kuten kuvasta 10 nähdään, vastaajat kokevat hallitsevansa työssään käytettävät työmenetel-

mät hyvin. Viisiportaisella Likertin asteikolla tulosten keskiarvoksi muodostui 4,21. Lähes 

kaikki vastaajat (90 %) sijoittivat osaamisensa asteikon arvoille 4 tai 5. Näin ollen vain kym-

menesosa vastanneista sijoitti vastauksensa arvoille 2 tai 3. Asteikon arvo 1 ei saanut yhtään 

vastausta. Tuloksen jakauma on hyvä suhteessa Osekkin määrittelemään haluttuun tasoon. 

Tunnusluvun keskivirheen laskukaavan avulla keskivirheeksi saadaan 1,63. Luottamusvälin las-

kukaavan avulla 95 %:n luottamusväliksi saadaan 86,8 % - 93,2%. Voidaan siis todeta, että 95 

%:n todennäköisyydellä 86,8 % - 93,2 % koko Osekkin henkilöstöstä hallitsee työmenetelmät 

halutulla tasolla. Työmenetelmien hallintaa voidaan siis luonnehtia hyväksi. Seuraavat kaksi 

kysymystä käsittelivät työhön liittyviä turvallisuusmääräyksiä. 
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Kuten kuvasta 11 nähdään, turvallisuusmääräysten tunnettavuus on hyvällä tasolla. Vastaa-

jista hieman yli 79 % asetti vastauksensa asteikon arvoille 4 tai 5. Tämän kysymyksen tulosten 

keskiarvoksi muodostui 3,96. Tämä on ainoa kysymys, jossa prosenttiosuuksien ilmaisemiseen 

on käytetty kahden desimaalin tarkkuutta tasalukuun pyöristämisen sijaan. Tämä johtuu siitä, 

että tutkijan roolissa haluan tuoda kaikki tulokset esille. Yksi vastaaja vastasi, ettei tunne ol-

lenkaan työhönsä liittyviä turvallisuusmääräyksiä. Suhteutettuna tämä tarkoittaa 0,3 % vas-

taajista. Tunnusluvun keskivirheen laskukaavan avulla keskivirheeksi saadaan 2,22. Luotta-

musvälin laskukaavan avulla 95 %:n luottamusväliksi saadaan 74,75 % - 83,45 %. Voidaan siis 

todeta, että 95 %:n todennäköisyydellä 74,75 % - 83,45 % koko Osekkin henkilöstöstä tuntee 

työhönsä liittyvät turvallisuusmääräykset halutulla tasolla. Turvallisuusmääräysten tunnetta-

vuutta voidaan täten luonnehtia kohtuulliseksi. Toinen turvallisuusmääräyksiin liittyvä kysy-

mys kartoitti niiden noudattamista. 
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Kuvassa 12 on havainnollistettu turvallisuusmääräysten noudattamista koskevat tulokset. Sel-

keä enemmistö vastaajista noudattaa turvallisuusmääräyksiä aina tai lähes aina. Asteikon ar-

vot 4 ja 5 keräsivät 91 % vastauksista. Tämän kysymyksen tulosten keskiarvoksi muodostui 

4,44. Tunnusluvun keskivirheen laskukaavan avulla keskivirheeksi saadaan 1,56. Luottamusvä-

lin laskukaavan avulla 95 %:n luottamusväliksi saadaan 87,9 % - 94,1 %. Voidaan siis todeta, 

että 95 %:n todennäköisyydellä 87,9 % - 94,1 % koko Osekkin henkilöstöstä noudattaa työhönsä 

liittyviä turvallisuusmääräyksiä halutulla tasolla. Turvallisuusmääräyksiä koskevien kysymysten 

tuloksista voidaan todeta, että selkeä enemmistö Osekkin henkilöstöstä tuntee työhönsä liit-

tyvät turvallisuusmääräykset ja myös noudattaa niitä. Seuraavaksi kysely siirtyi työkoneiden 

ja -laitteiden hallintaan. 
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Työkoneiden ja -laitteiden hallintaan liittyvät tulokset ovat havainnollistettu yllä olevassa ku-

vassa 13. Kuvasta voidaan nähdä, että 92 % tuloksista sijoittuu asteikon arvoille 4 ja 5. Tulos-

ten keskiarvoksi muodostui 4,38. Tunnusluvun keskivirheen laskukaavan avulla keskivirheeksi 

saadaan 1,48. Luottamusvälin laskukaavan avulla 95 %:n luottamusväliksi saadaan 89,1 % - 

94,9 %. Voidaan siis todeta, että 95 %:n todennäköisyydellä 89,1 % - 94,9 % koko Osekkin hen-

kilöstöstä hallitsee työssään käytettävät työkoneet ja -laitteet halutulla tasolla. 

 

Tämän kysymyksen jälkeen vastaajia pyydettiin kirjallisesti tarkentamaan ne työkoneet ja -

laitteet, joiden osalta kokee tarvitsevansa lisäkoulutusta. Tuloksiin saatiin 35 kirjallista tar-

kennusta, joka tarkoittaa noin 10 % vastaajista. Näistä vastaajista noin kolmannes kertoo tar-

vitsevansa lisäkoulutusta uusien ja päivittyvien tietokoneiden ja niiden ohjelmistojen osalta. 

Muita kirjallisia tuloksia oli esimerkiksi koneistusvälineet, sorvit ja jyrsinkoneet, maaraken-

nus- ja metsäkoneet, henkilönostin sekä automaatiojärjestelmät. Tuloksista on luettavissa 

vastaajien halu ja tarve kerrata työkoneiden ja -laitteiden käyttöä. Näiden tulosten perus-

teella voidaan todeta, että työkoneiden ja -laitteiden hallinta on pääsääntöisesti hyvällä ta-

solla. Uusien työkoneiden ja -laitteiden sekä päivittyvien ohjelmistojen osalta tuloksista on 

havaittavissa pientä epävarmuutta. Seuraavat viisi kysymystä käsittelivät suojainten käyttöä. 

Alla olevassa kuvassa 14 esitellään tulokset suojainten käyttöön liittyvien asetusten ja mää-

räysten tunnettavuudesta. 

 

 

Kuva 14 havainnollistaa suojainten käyttöön liittyvien asetusten ja määräysten tunnettavuu-

den tuloksia. Kuvasta voidaan nähdä, että tulokset painottuvat asteikon arvoille 4 ja 5. Näi-

den arvojen osuus tuloksista on 73 %. Tulosten keskiarvoksi muodostui 3,92. Tuloksista on 

huomattava, että 1 % vastanneista ei tunne suojainten käyttöön liittyviä asetuksia ja mää-

räyksiä ollenkaan. Tunnusluvun keskivirheen laskukaavan avulla keskivirheeksi saadaan 1,48. 
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Luottamusvälin laskukaavan avulla 95 %:n luottamusväliksi saadaan 68,3 % - 77,7 %. Voidaan 

siis todeta, että 95 %:n todennäköisyydellä 68,3 % - 77,7 % koko Osekkin henkilöstöstä tuntee 

suojainten käyttöön liittyvät asetukset ja määräykset halutulla tasolla. 

 

 

Kuten kuvassa 15 on havainnollistettu, tulosten mukaan 85 % vastaajista vastaa suojaimia ole-

van aina saatavilla. Puolestaan 15 % on sitä mieltä, että tarkoituksen mukaisia suojaimia ei 

ole aina saatavilla. Tunnusluvun keskivirheen laskukaavan kautta keskivirheeksi saadaan 1,95. 

Luottamusvälin laskukaavan avulla luottamusväliksi saadaan 81,18 % - 88,82 %. Näin ollen voi-

daan todeta, että 95 %:n todennäköisyydellä 81,18 % - 88,82 % Osekkin henkilökunnasta kokee 

tarkoituksen mukaisien suojaimien olevan aina saatavilla.  

 

Vastaajia pyydettiin seuraavassa kysymyksessä tarkentamaan kirjallisesti ne suojaimet, joita 

ei ole aina saatavilla. Kirjallisia tarkennuksia saatiin 46 kappaletta, joka tarkoittaa noin 14 % 

vastaajista. Näistä vastauksista 20 kappaletta sisälsi tiedon siitä, että kyseessä oleva vastaaja 

ei tarvitse työtehtävissään suojaimia. Nämä vastaukset jätettiin huomioimatta tuloksissa, sillä 

ne eivät tuoneet minkäänlaista lisäarvoa tulosten kannalta. Muista kirjallisista tuloksista on 

luettavissa, että kuulosuojaimia, suojakypäriä, hengityssuojaimia, suojalaseja, suojahanskoja 

sekä turvakenkiä ei ole aina saatavilla.  
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Kuvassa 16 on havainnollistettu tulosten jakautumista tehtävän vaatimien suojainten käytön 

säännöllisyydestä. Hieman yli puolet (57 %) vastaajista käyttää aina tehtävän vaatimia suo-

jaimia. Asteikon arvo 4 keräsi 29 % vastauksista. Asteikon arvoille 3 ja 2 on sijoittunut 14 % 

vastauksista. Asteikon arvolle 1 ei sijoittunut vastauksia. Näin ollen halutulle tasolle sijoittui 

86 % vastauksista. Tulosten keskiarvoksi muodostui 4,39. Tunnusluvun keskivirheen laskukaa-

van avulla keskivirheeksi saadaan 1,89. Luottamusvälin laskukaavan avulla 95 %:n luottamus-

väliksi saadaan 82,3 % - 89,7 %. Voidaan siis todeta, että 95 %:n todennäköisyydellä 82,3 % - 

89,7 % koko Osekkin henkilöstöstä käyttää työssään tehtävän vaatimia suojaimia halutulla ta-

solla. Tulosten perusteella voidaan todeta, että selkeä enemmistö henkilöstöstä käyttää teh-

tävän vaatimia suojaimia tarvittaessa. 

Seuraavassa kysymyksessä vastaajia pyydettiin tarkentamaan suojainten käyttämättömyyttään 

ja sen syitä. Kirjallisia tarkennuksia saatiin 67 kappaletta, joka on noin 20 % vastaajista. Käyt-

tämättömyyden syiksi listataan esimerkiksi suojainten heikko saatavuus, suojainten väärä säi-

lytyspaikka tai -tapa, laiskuus, kiire, tottumattomuus suojainten käyttöön, suojainten sopi-

mattomuus sekä ”pikku homma, ei tarvitse”-asenne. Tuloksista voidaan nähdä, että osa vas-

taajista suhtautuu suojainten käyttöön välinpitämättömästi. 
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Aihealueen viimeisessä kysymyksessä kartoitettiin vastaajien kokemuksia lisäkoulutuksen tar-

peesta. Suurimman osuuden (13 %) lisäkoulutuksen tarpeesta sai työkoneet ja -laitteet. Myös 

”Muu, mikä?” -vaihtoehdon alle kirjatuissa vastauksissa on luettavissa, että työkoneiden ja -

laitteiden käytön kertaus olisi tarpeellista. Suojainten käytön osalta lisäkoulutusta haluaisi 9 

% vastaajista ja työmenetelmien osalta 8 % vastaajista. ”Muu, mikä?” -vaihtoehdon ohessa 

vastaajat pystyivät tarkentamaan vastaustaan kirjallisesti. Kirjallisissa vastauksissa oli muun 

muassa työergonomia, työturvallisuuslainsäädäntö, alkusammutus sekä ensiaputaidot. Tulok-

sista voidaan päätellä, että suurin osa vastanneista kokee hallitsevansa kaikki kuvassa 17 esi-

tetyt osa-alueet. Kirjallisissa tarkennuksissa mainittiin myös kemikaaliturvallisuus. Kemikaa-

lien käsittely onkin kyselyn neljäs aihealue. 

 

4.3 Kemikaalien käsittely 

Aihealueen ensimmäinen kysymys kartoitti käyttävätkö vastaajat työssään kemikaaleja vai ei-

vät. Ne vastaajat, jotka eivät käytä työssään kemikaaleja siirtyivät suoraan viimeisen aihealu-

een kysymyksiin. Tulosten mukaan noin 34 % vastanneista käyttävät työssään kemikaaleja 

(kuva 18). Tämä tarkoittaa, että kemikaalien käsittelyyn liittyviin kysymyksiin vastasi 116 vas-

taajaa. Aihealueen tulosten suhteellisten lukujen osalta on tärkeä muistaa, että maksimaali-

nen suhteellinen osuus 100 % tarkoittaa vain 34 % koko kyselyyn vastanneista henkilöistä. 

Tämä aihealueen tuloksiin ei voitu hyödyntää tilastollisen päättelyn tarjoamaa yleistystä, sillä 

työssään kemikaaleja käyttävien henkilöiden tarkkaa määrää ei tiedetä. Näin ollen tuloksia on 

analysoitu ja tulkittu vertailemalla tulosten keskiarvoja suhteessa Osekkin määrittelemään 

haluttuun tasoon.  
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Seuraavaksi vastaajilta kartoitettiin mielipidettä siitä, kuinka hyvin he hallitsevat kemikaalien 

käsittelyn vaiheet. Kemikaalien käsittelyn vaiheilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa varas-

tointia, käyttöä, hävittämistä ja dokumentointia. Varastointi tarkoittaa kemikaalien säilyttä-

mistä, kun niitä ei käytetä. Käyttö tarkoittaa kemikaalien käsittelyä niiden käytön aikana. Hä-

vittäminen tarkoittaa nimensä mukaisesti kemikaalien hävittämistä oikeaoppisesti. Dokumen-

tointi tarkoittaa kirjanpitoa kaikista edellä mainituista vaiheista. 

 

Kemikaalien käsittelyn vaiheiden hallinnassa (kuva 19) 72 % vastauksista sijoitettiin arvoille 4 

ja 5. Arvoille 2 ja 3 sijoittui 28 % vastauksista. Tulosten keskiarvoksi muodostui 3,85. Kes-

kiarvo jäi hieman halutun tason alapuolelle. Tuloksista voidaan päätellä, että työssään kemi-

kaaleja käsittelevät vastaajat ovat kohtuullisen tietoisia niiden käsittelyyn liittyvistä asetuk-

sista ja määräyksistä. Tämän jälkeen vastaajilta kysyttiin noudattavatko he edellä mainittuja 

asetuksia ja määräyksiä työssään. 

34%

66%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Kyllä

En

Käsitteletkö työssäsi kemikaaleja?

Kuva 18: Kemikaalien käsittelyn jakauma 

0% 3%
25%

55%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1= En ollenkaan 2 3 4 5= Hallitsen täysin

Kuinka hyvin mielestäsi hallitset 
kemikaalien varastointiin, käyttöön, 

hävittämiseen ja dokumentointiin liittyvät 
asetukset ja määräykset?

Kuva 19: Kemikaalien käsittelyn vaiheiden hallinta 



 27 

 

Kuvassa 20 on havainnollistettu kemikaalien käsittelyyn liittyvien asetusten ja määräysten 

noudattamisen säännöllisyyttä. Asteikon arvoille 4 ja 5 on sijoitettu selkeä enemmistö, 84 %, 

vastauksista. Arvot 2 ja 3 keräsivät 16 % vastauksista. Tulosten keskiarvoksi muodostui 4,19. 

Keskiarvo on halutulla tasolla. Tuloksista nähdään, että edellä mainittuja asetuksia ja mää-

räyksiä noudatetaan lähes aina. Aihealueen viimeinen kysymys kartoitti lisäkoulutuksen tar-

vetta kemikaalien käsittelyn vaiheista. 

 

Kuvassa 21 on havainnollistettu kemikaalien käsittelyn vaiheisiin liittyvän lisäkoulutuksen tar-

peen tulokset. Lähes puolet vastanneista (47 %) koki tarvitsevansa lisäkoulutusta kemikaalien 

hävittämisen osalta. Kemikaalien käsittelyn vaiheista dokumentoinnin osalta lisäkoulutusta 
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koki tarvitsevansa 34 % vastanneista. Kemikaalien varastoinnin osalta lisäkoulutusta koki tar-

vitsevansa 26 % ja kemikaalien käytön osalta 22 %. Vastanneista 27 % ei koe tarvitsevansa lisä-

koulutusta kemikaalien käsittelyn vaiheista. Tuloksista voidaan päätellä, että kemikaalien kä-

sittelyn vaiheet sekä niihin liittyvät asetukset ja määräykset aiheuttavat hieman epävar-

muutta osassa vastanneista. Pääsääntöisesti kemikaalien käsittely on kuitenkin hyvällä ta-

solla. 

 

4.4 Epäasiallinen kohtelu, kriisi- ja uhkatilanteet 

Kyselyn viimeinen aihealue oli epäasiallinen kohtelu, kriisi- ja uhkatilanteet. Aihealue koostui 

neljästä kysymyksestä, joilla vastaajat arvioivat omaa osaamistaan. Ensimmäinen kysymys 

kartoitti vastaajien tuntemusta toimintatavoista epäasiallisen kohtelun tilanteissa. 

 

Tulokset ovat havainnollistettu kuvassa 22. Enemmistö vastauksista asettui asteikon arvoille 4 

(49 %) ja 5 (16 %). Asteikon arvo 3 keräsi 25 % vastauksista ja arvo 2 keräsi 9 %. Vastanneista 1 

% vastasi toimintatapojen epäasiallisen kohtelun tilanteissa olevan täysin tuntematonta. Tu-

losten keskiarvoksi muodostui 3,71. Keskiarvo jäi halutun tason alapuolelle. Tunnusluvun kes-

kivirheen laskukaavan avulla keskivirheeksi saadaan 2,6. Luottamusvälin laskukaavan avulla 95 

%:n luottamusväliksi saadaan 59,9 % - 70,1 %. Voidaan siis todeta, että 95 %:n todennäköisyy-

dellä 59,9 % - 70,1 % koko Osekkin henkilöstöstä tuntee toimintatavat epäasiallisen kohtelun 

tilanteissa halutulla tasolla. Tulosten perusteella voidaan todeta, että toimintatavat epäasial-

lisen kohtelun tilanteissa on vastaajille kohtuullisen selkeät. Lähtökohtana on, että kaikki 

henkilöstön jäsenet tuntisivat toimintatavat epäasiallisen kohtelun tilanteissa. Tästä syystä 1 

% vastauksista asteikon arvolla 1 on merkittävä tulos. Seuraavalla kysymyksellä kartoitettiin 

vastaajien tuntemusta toimintatavoista vakavissa kriisitilanteissa. 
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Kuva 23 havainnollistaa tuloksia toimintatapojen tunnettavuudesta vakavissa kriisitilanteissa. 

Vain 7 % vastanneista sijoittivat vastauksensa arvolle 5. Suurin osa vastauksista sijoittui ar-

voille 3 (39 %) ja 4 (41 %). Arvo 2 keräsi 12 % vastauksista ja arvo 1 puolestaan 1 %. Tulosten 

keskiarvosi muodostui 3,42. Keskiarvo jäi halutun tason alapuolelle. Tunnusluvun keskivirheen 

laskukaavan avulla keskivirheeksi saadaan 2,72. Luottamusvälin laskukaavan avulla 95 %:n 

luottamusväliksi saadaan 42,7 % - 53,3 %. Voidaan siis todeta, että 95 %:n todennäköisyydellä 

42,7 % - 53,3 % koko Osekkin henkilöstöstä tuntee toimintatavat vakavissa kriisitilanteissa ha-

lutulla tasolla. Haluttu taso on asteikon arvoilla 4 ja 5. Tästä syystä 1 % vastauksista asteikon 

arvolla 1 on merkittävä tulos. Tuloksista voi nähdä, että toimintatavat vakavissa kriisitilan-

teissa eivät ole yhtä selkeitä vastaajille kuin toimintatavat epäasiallisen kohtelun tilanteissa. 

Seuraavalla kysymyksellä kartoitettiin vastaajien toiminnan tasoa uhkatilanteissa. 
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Tulokset ovat havainnollistettu kuvassa 24. Vain 7 % vastaajista koki osaavansa toimia erittäin 

hyvin uhkatilanteissa. Suurin osa vastauksista sijoittui jälleen arvoille 3 (38 %) ja 4 (39 %). As-

teikon arvo 2 keräsi 15 % vastauksista ja arvolle 1 ei sijoittunut yhtään vastausta. Tulosten 

keskiarvoksi muodostui 3,39. Keskiarvo jäi selvästi halutun tason alapuolelle. Tunnusluvun 

keskivirheen laskukaavan avulla keskivirheeksi saadaan 2,72. Luottamusvälin laskukaavan 

avulla 95 %:n luottamusväliksi saadaan 40,7 % - 51,3 %. Voidaan siis todeta, että 95 %:n toden-

näköisyydellä 40,7 % - 51,3 % koko Osekkin henkilöstöstä tuntee toimintatavat uhkatilanteissa 

halutulla tasolla. Tulokset noudattelevat samaa kaavaa kuin edellisessäkin kysymyksessä. Tu-

losten mukaan suurin osa vastaajista kokee osaavansa toimia kohtuullisesti uhkatilanteissa. 

Aihealueen viimeisellä kysymyksellä kartoitettiin lisäkoulutuksen tarpeita tämän aihealueen 

osalta. Tulokset ovat havainnollistettu alla olevassa kuvassa 25. 

 

 

Vastanneista 65 % koki tarvitsevansa lisäkoulutusta toimintatavoista kriisitilanteissa. Yli puo-

let vastanneista valitsivat lisäkoulutuksen tarpeiksi myös suojautumisen väkivallan uhalta (59 

%) ja toiminnan opiskelijoiden konfliktitilanteissa (57 %). Noin puolet vastaajista kokivat tar-

vitsevansa lisäkoulutusta muissa vaaratilanteissa suojautumisessa (esim. kemikaalionnetto-

muus) sekä toimintatavoissa epäasiallisen kohtelun tilanteissa. Tuloksista erottuu selkeästi 

poistuminen rakennuksesta, jonka osalta lisäkoulutuksen koki tarpeelliseksi 16 % vastanneista. 

Tuloksista voidaan todeta, että organisaation sisäiset toimintatavat erilaisissa tilanteissa on 

kohtuullisen hyvin henkilöstön tiedossa. 
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5 Kehittämissuunnitelma 

Kehittämissuunnitelman tarkoitus on parantaa Osekkin henkilöstön turvallisuusosaamisen ta-

soa asteittain. Tavoitteena on saavuttaa Osekkin määrittelemä turvallisuusosaamisen taso 

määritellyllä aikataululla. Kehittämissuunnitelma on esitetty yksinkertaistettuna taulukkona 

alla. Taulukon tyhjät osiot, kuten vastuuhenkilö, on Osekkin itse määriteltävä. Taulukosta on 

jätetty pois yksikkökohtaiset toimenpide-ehdotukset Osekkin pyynnöstä. 

 

Kohde Toimenpide-ehdotus Aikataulu 
Vastuu-

henkilö 

EA taidot 

Hätäensiapukurssi 8 tuntia   

Ensiapukurssi EA1   

Ensiapukurssi EA1 kertaus   

Työkoneet ja -laitteet 

Käyttökoulutus uusiin laitteisiin 

sekä ohjelmistoihin.  

Kun koneet ja lait-

teet uusiutuu tai päi-

vittyy 

 

Kertauskoulutus olemassa oleviin 

laitteisiin ja ohjelmistoihin. 
  

Suojainten käyttö 
Lisätään tietoisuutta ja pyritään 

vaikuttamaan asenteisiin.  

Muiden turvallisuus-

asioiden yhteydessä 
 

Suojainten saatavuus ja 

ikääntyminen 

Inventaario yksiköittäin. 

Ohjeistus suojainten oikeaoppi-

sesta säilytyksestä. 

Vuoden 2019 aikana  

Kemikaalien varastointi 
Lisäkoulutus/kertaus kemikaalien 

käsittelyn vaiheista. 

-Varastointi 

-Hävittäminen 

-Dokumentointi 

-Käyttö 

Vuoden 2019 aikana 

 

Kemikaalien käyttö  

Kemikaalien dokumen-

tointi 
 

Kemikaalien hävittämi-

nen 
 

Toiminta kriisitilan-

teissa 

Kerrataan toimintatavat kriisiti-

lanteissa. 
  

Toiminta opiskelijoiden 

konfliktitilanteessa 

Kerrataan toimintatavat opiskeli-

joiden konfliktitilanteissa. 
  

Toiminta epäasiallisen 

kohtelun tilanteissa 

Kerrataan toimintatavat epäasial-

lisen kohtelun tilanteissa. 
  

Suojautuminen väkival-

lan uhalta 

Sisälle/tilaan suojautumisharjoi-

tus. 

1 kpl 

/vuosi* 
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Suojautuminen muissa 

vaaratilanteissa (esim. 

kemikaalionnettomuus) 

Sisälle suojautumisharjoitus. 
1 kpl 

/vuosi* 
 

Rakennuksesta poistu-

minen 
Poistumisharjoitus. 

1 kpl 

/vuosi* 
 

Taulukko 1: Kehittämissuunnitelma 

*= Näistä kolmesta järjestetään kaksi vuosittain. Harjoituksia kierrätetään eri vuosina. 

 

Nykytilan selvityksen tulosten pohjalta laadittu kehittämissuunnitelma kattaa kaikki selvityk-

sen rajaukseen sisältyvät aihealueet. Jokaisen aihealueen toimenpide-ehdotuksille löytyy pe-

rusteet nykytilan selvityksen tuloksista. Ensiaputaitojen osalta kehittämissuunnitelmassa on 

useampi toimenpide-ehdotus. Ehdotukset eivät sulje toisiaan pois. Sisällöltään kattavin ehdo-

tus on ensiapukurssi 1. Ensiapukurssi 1 tuo sisällöltään ratkaisun kaikkiin tuloksissa havaittui-

hin tarpeisiin. Hätäensiapukurssi puolestaan ratkaisee merkittävimmiksi nousseet tarpeet si-

sältönsä puolesta. Haasteita näissä toimenpide-ehdotuksissa ovat hinta ja aikaresurssi.  

 

Työkoneiden ja -laitteiden osalta tuloksista oli luettavissa haasteet uusien ja päivittyvien lait-

teiden kanssa. Toimenpide-ehdotus tähän on käyttökoulutus uusiin laitteisiin ja ohjelmistoihin 

sekä kertauskoulutusta olemassa oleviin laitteisiin ja ohjelmistoihin. 

 

Suojainten käytön osalta tuloksista nousi esiin useita syitä sille, miksi suojaimia ei käytetä. 

Suojaimia tulisi kuitenkin käyttää aina tehtävissä, jotka vaativat niiden käyttöä. Toimenpide-

ehdotuksena on tietoisuuden lisääminen ja sitä kautta asenteiden muuttaminen. Toteutusta-

poja on useita. Organisaatio voi esimerkiksi järjestää koulutuksen aiheena ”Miksi suojaimia 

käytetään?”. Tämä on tosin aikaa ja muita resursseja vievä ratkaisu. Taloudellisempana toi-

mintatapana esitän tietoiskun. Lyhyehkö esitys suojainten käytön tärkeydestä henkilöstölle 

itsenäisesti opiskeltavaksi. Toinen suojaimiin liittyvä ongelmakohta oli niiden saatavuus ja 

ikä. Tuloksista kävi ilmi, että suojaimia ei ole riittävästi ja osa suojaimista ovat hyvin van-

hoja. Vanhat suojaimet eivät välttämättä enää vastaa vaatimuksia. Toimenpide-ehdotuksena 

tähän on yksiköittäin suoritettava inventaario sekä ohjeistus suojainten säilytyksestä. Inven-

taariolla saadaan tarkkaa informaatiota, kuinka paljonko suojaimia on ja ovatko ne asianmu-

kaisessa kunnossa. Suojainten pitkä käyttöikä varmistetaan oikeanlaisella säilytyksellä. 

 

Kemikaalien käsittelyn osalta nykytilan selvityksen tuloksissa oli tarve lisäkoulutukselle. Toi-

menpide-ehdotuksena on lisä- tai kertauskoulutus kemikaalien käsittelyn vaiheiden osalta 

niille, jotka käsittelevät työssään kemikaaleja. Toteutustapaa ei ole määritelty. Sähköinen 

toteutus, esimerkiksi tietoiskujen muodossa, on kustannustehokas vaihtoehto. Jokaisesta ke-

mikaalien käsittelyn vaiheesta voisi tehdä lyhyen tietoiskun henkilöstölle itsenäisesti opiskel-

tavaksi. 
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Tulosten mukaan myös Osekkin määrittelemiä toimintatapoja on aiheellista kerrata. Toimen-

pide-ehdotuksena näihin on kerrata toimintatavat kriisitilanteissa, opiskelijoiden välisissä 

konfliktitilanteissa sekä epäasiallisen kohtelun tilanteissa. Tämä on helppo toteuttaa, sillä oh-

jeistukset toimintatavoista ovat olemassa. Henkilöstö voi käydä omatoimisesti kertaamassa 

toimintatapoja erilaisissa tilanteissa. Mikäli osaamista toimintatapojen osalta halutaan mi-

tata, organisaatio voi järjestää muutaman kysymyksen testin tai kokeen henkilöstölleen. 

 

Tuloksista on luettavissa myös henkilöstön epävarmuus suojautumisessa väkivallan uhalta sekä 

suojautumisessa muissa onnettomuustilanteissa. Molemmissa tapauksissa toimenpide-ehdotuk-

sena on sisälle suojautumisharjoitus. Harjoituksissa tehtävät toimenpiteet eroavat toisistaan 

riippuen siitä, että suojaudutaanko väkivallan uhalta vai esimerkkinä käytetyltä kemikaalion-

nettomuudelta. Rakennuksesta poistuminen on selvityksen tulosten mukaan hyvin hallinnassa 

Osekkin henkilöstöllä. Tämä johtuu siitä, että sitä on harjoiteltu käytännössä. Se on kirjattu 

kehittämissuunnitelmaan sen takia, että erilaisia harjoituksia saadaan ryhmitettyä. Näitä kol-

mea harjoitusta voi kierrättää aina vuorollaan siten, että harjoituksia järjestetään yksi kap-

pale lukukausittain. Tämä kehittämissuunnitelma on validi sellaisenaan vain Osekkissa ja tar-

koitettu heidän käyttöönsä. 

 

6 Johtopäätökset 

Tämä opinnäytetyö sai alkunsa Osekkin toimeksiannosta. Osekk oli tunnistanut organisaatios-

saan tarpeen kehittää henkilöstönsä turvallisuusosaamisen tasoa. Tästä syystä ensimmäiseksi 

tutkimuskysymykseksi asetettiin: ”Mikä on turvallisuusosaamisen tason nykytila?”. Nykytilan 

selvitys tehtiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka lähetettiin koko Osekkin henkilöstölle. 

Vastausprosentiksi muodostui 36 %. Vastaajien määrä ei yltänyt toivotulle tasolle, mutta muo-

dosti riittävän aineiston jatkokäsittelyä varten. Jokaiselta opinnäytetyön rajaukseen sisälty-

vältä aihealueelta saatiin validia informaatiota turvallisuusosaamisen tason nykytilan arvioi-

miseksi. Tässä opinnäytetyössä esitettyjen tulosten perusteella voidaan todeta, että turvalli-

suusosaamisen tason nykytila on kohtuullisen hyvällä tasolla. 

 

Ensiaputaitojen osalta merkittävimmiksi tuloksiksi nousivat vastanneiden nykyinen ensiapu-

koulutuksen taso ja vastanneiden näkemys omien ensiaputaitojensa riittävyydestä työtehtä-

vissään. Näiden tulosten pohjalta luotiin tulkinta, jonka mukaan vastanneet suhtautuvat en-

siapukoulutuksiin avoimin mielin. Työturvallisuus -aihealueen osalta merkittävimmäksi tu-

lokseksi nousi suojainten käyttöön liittyvät tulokset. Tuloksista on tulkittavissa, että suo-

jaimia ei ole aina saatavissa. Tulokset kertoivat myös suojainten käyttöön liittyvistä asen-

teista. Kemikaalien käsittely -aihealueen tulokset eivät tarjonneet yllätyksiä. Kemikaaleja 

työssään käyttävät vastaajat hallitsivat niiden käsittelyn pääsääntöisesti hyvin. Tuloksista kävi 

kuitenkin ilmi vastaajien halukkuus kerrata kemikaalien käsittelyn vaiheita sekä niihin liittyviä 
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asetuksia ja määräyksiä. Epäasiallinen kohtelu, kriisi- ja uhkatilanteet -aihealueen tuloksista 

merkittävimmiksi nousivat vastaajien tuntemuksen taso toimintatavoista eri tilanteissa. Lisä- 

ja kertauskoulutuksen tarve eri tilanteiden toimintatavoista näkyi tuloksista selkeästi. Koko-

naisuutena tarkastellen tuloksista pystyttiin osoittamaan ne osa-alueet, joilla lisäkoulutusta 

tarvitaan.  

 

Toinen tutkimuskysymys asetettiin muotoon ”Miten turvallisuusosaamisen tasoa voidaan pa-

rantaa?”. Nykytilan selvityksen tulosten pohjalta laadittiin kehittämissuunnitelma, jonka tar-

koituksena on parantaa Osekkin henkilöstön turvallisuusosaamisen tasoa. Kehittämissuunnitel-

maan on kirjattu tuloksista havaittu ongelmakohta, puute tai tarve ja siihen kohdennettu toi-

menpide-ehdotus. Myös aikataululle ja vastuuhenkilölle on omat sarakkeensa, jotta varmiste-

taan toimenpiteiden toteutus ja seuranta. Kehittämissuunnitelman toimenpide-ehdotukset 

parantavat henkilöstön turvallisuusosaamisen tasoa asteittain. Toimenpiteiden toteutusta täy-

tyy porrastaa ja kohdentaa vuorollaan tietyille ryhmille, sillä koko henkilöstön kouluttaminen 

kerrallaan on yksinkertaisesti mahdotonta. Kehittämissuunnitelma ei kuitenkaan sisällä kaik-

kia turvallisuusosaamisen liittyviä osa-alueita, vaan keskittyy ainoastaan opinnäytetyön ra-

jaukseen kuuluviin osa-alueisiin. Nykytilan selvityksen tulosten pohjalta voidaan tehdä myös 

yksikkötasoisia toimenpide-ehdotuksia, mutta tässä opinnäytetyössä ei niitä esitellä. 

 

7 Yhteenveto 

Tässä luvussa käsitellään tapaustutkimuksen toteutusta ja luotettavuutta. Alalukujen avulla 

esitetään oman työn arviointi sekä jatkotutkimusehdotukset. Työn tarkoituksena oli selvittää 

Osekkin henkilöstön turvallisuusosaamisen taso. Tavoitteena oli luoda käyttökelpoinen kehit-

tämissuunnitelma, jolla turvallisuusosaamisen tasoa saadaan parannettua. 

 

Osekk ei ole tehnyt aiemmin selvitystä henkilöstönsä turvallisuusosaamiseen liittyen, joten 

tämä tapaustutkimus on lajissaan organisaation ensimmäinen. Kyselylomake laadittiin yhteis-

työssä organisaation turvallisuustyöryhmän kanssa. Kyselyn rajaus tehtiin organisaation turval-

lisuustyöryhmän näkemysten ja kokemusten perusteella. Kyselylomake rakennettiin rajauk-

seen valittujen aihealueiden mukaan loogisesti eteneväksi kokonaisuudeksi. Kysely toteutet-

tiin sähköisesti Webropol-palvelun avulla. Webropol tarjosi monipuolisen valikoiman työkaluja 

kyselyn rakentamiseen. Kysymystyypit ja sanamuodot valittiin kysymyskohtaisesti, jotta tulok-

sille tuotettu lisäarvo olisi mahdollisimman suuri. Kysely lähetettiin koko Osekkin henkilös-

tölle. Vastausaikaa annettiin noin kaksi viikkoa. Vastausprosentiksi muodostui 36 %. 

 

Kyselyn tulokset analysoitiin tilastollisen päättelyn avulla. Tällä tavalla tulokset saatiin yleis-

tettyä kattamaan koko Osekkin henkilöstö. Webropol-palvelun analytiikka tuki menetelmän 

käyttöä. Tulosten pohjalta laadittiin kehittämissuunnitelma, jonka tavoitteena on kehittää 
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henkilöstön turvallisuusosaamisen tasoa. Tulosten analysoinnin ja tulkinnan avulla löydettiin 

selkeitä kehitystarpeita ja -kohteita. Kehittämissuunnitelmassa on esitetty toimenpide-ehdo-

tus jokaiseen kehityskohteeseen. 

 

Tapaustutkimuksen tekijä voi ajatella, että kulttuuria ja ihmistä koskeva kuvaus on ainutlaa-

tuinen. Tällöin perinteinen pätevyyden ja luotettavuuden arviointi ei tule kysymykseen. Kui-

tenkin kaikkien tutkimusten pätevyyttä ja luotettavuutta tulisi arvioida jollakin tavoin. Yksi 

tutkimuksen luotettavuutta ja validiutta tarkentava tapa on tutkijatriangulaatio. Se tarkoit-

taa, että useampi tutkija kerää aineistoa, analysoi ja tulkitsee tutkimuksen tuloksia. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2014, 232 – 233.) 

 

Tässä opinnäytetyössä ei ole käytetty edellä kuvattua tutkijatriangulaatiota sen varsinaisessa 

merkityksessä. Tutkijatriangulaatio perustuu siihen, että useampi tutkija saavuttaa yhte-

neväisiä tuloksia ja tulkintoja. Tällä tavalla voidaan todeta tulosten olevan luotettavia ja vali-

deja. Tätä ominaisuutta luotettavuuden ja validiteetin tarkentajana on hyödynnetty tässä 

opinnäytetyössä. Opinnäytetyön tulosten luotettavuutta ja validiteettia on arvioitu kahden 

tahon toimesta. Osekkin turvallisuustyöryhmän näkemykseen mukaan tulokset ovat linjassa 

heidän aiempien kokemustensa kanssa, joten tuloksia voidaan pitää luotettavina.  

 

7.1 Oman työn arviointi 

Opinnäytetyö vastaa asettamiani tavoitteita työn laajuuden, sisällön sekä kokonaisuuden puo-

lesta. Opinnäytetyö oli ajoittain haasteellinen toteuttaa. Aikataululliset haasteet muodostui-

vat liian suuriksi ja opinnäytetyön valmistuminen viivästyi vuoden verran. Toimeksiantajan 

toivomassa aikataulussakaan ei pysytty. Kokonaisuuden kannalta ei ole kuitenkaan tärkeää 

avata syitä työn viivästymisen takana. 

 

Nykytilan selvityksessä käytetyn kyselylomakkeen laatiminen oli haasteellista. Aiempaa ai-

neistoa toimeksiantajaorganisaation henkilöstön turvallisuusosaamisesta ei ollut. Kysymysten 

asettelu ja vastausvaihtoehtojen määrittely onnistui pääsääntöisesti hyvin. Tulosten analy-

soinnin aikana huomasin muutaman kysymyksen, jotka olisi voinut asetella toisin. Toisenlai-

sella asettelulla olisi saatu lopputuotoksen kannalta merkittävämpiä tuloksia. Aineiston analy-

soinnin osalta luotin aluksi liikaa Webropol-palvelun analytiikkaan. Hyvin pian huomasin, ettei 

se ole riittävää. Tilastollinen päättely menetelmä valittiin käyttöön huomattuani, että Webro-

pol-palvelun analytiikka ja sen luomat tunnusluvut tukivat menetelmän käyttöä. Tulosten 

analysointiin olisi voinut käyttää muutakin menetelmää. Esimerkiksi ristiintaulukoinnilla olisi 

voitu analysoida tuloksista yksiköiden välisiä yhteyksiä ja niiden välisiä suhteita. Kyselylomak-

keella saatu aineisto oli riittävä kehittämissuunnitelman laatimista varten. 
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Lopputuotoksena kehittämissuunnitelma oli onnistunut. Kehittämissuunnitelmassa on vähin-

tään yksi ehdotettu ratkaisutapa jokaista löydettyä ongelmaa, puutetta tai tarvetta kohden. 

Tuloksia voidaan tarkastella myös yksikkökohtaisesti. Tässä opinnäytetyössä ei kuitenkaan esi-

tellä yksikkökohtaisia toimenpide-ehdotuksia, sillä niin yksityiskohtaista tietoa kehittämis-

suunnitelmasta ei haluta julkaista. 

 

Opinnäytetyön tekeminen tuki ammatillista kasvuani. Ammatillista mielenkiintoa lisäsi se, 

että kyseessä oli työelämälähtöinen toimeksianto. Ajoittain tiivis yhteistyö toimeksiantajaor-

ganisaation turvallisuustyöryhmän kanssa vaati ammattimaisuutta ja oikeanlaista otetta vies-

tinnän sekä käyttäytymisen osalta. 

 

7.2 Jatkotutkimusehdotukset 

Opinnäytetyön aikana selvitettiin turvallisuusosaamisen tason nykytila ja sen tulosten pohjalta 

laadittiin kehittämissuunnitelma. Olisi mielenkiintoista nähdä minkälaisia tuloksia tämän 

opinnäytetyön yhteydessä laaditulla kehittämissuunnitelmalla saatiin. Jatkotutkimusehdotuk-

sena on tutkimuksen toistaminen esimerkiksi viiden vuoden kuluttua. Osekkin tulee kuitenkin 

itse määritellä sopiva aikaväli siten, että kehittämistoimenpiteitä on ehditty tehdä. Tällä ta-

valla organisaatio voi seurata henkilöstönsä turvallisuusosaamisen kehittymistä sekä arvioida 

tekemiensä toimenpiteiden vaikutuksia. Parhaassa tapauksessa henkilöstön turvallisuusosaa-

misen kehittämisen ympärille luodaan prosessi, joka pyrkii jatkuvaan turvallisuusosaamisen 

kehittämiseen. 

 

Opinnäytetyön rajaus käsitti ensiaputaidot, työturvallisuuden (työmenetelmät, työkoneet ja -

laitteet), kemikaalien käsittelyn ja epäasiallisen kohtelun, kriisi- ja uhkatilanteet. Jatkotutki-

muksena nykytilan selvityksen voisi toteuttaa erilaisella rajauksella. Tällä tavalla turvalli-

suusosaamisen tasosta saataisiin kokonaisvaltaisempi kuva ja kehittämistoimenpiteitä voitai-

siin kohdistaa muihinkin, kuin tässä opinnäytetyössä käsiteltyihin taitoihin. 
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 Liite 1 
 

 

Liite 1: Kyselylomake 

 

Turvallisuusosaamisen selvitys 

 

Tervetuloa Osekkin turvallisuusosaamisen selvitys -kyselyyn. Tällä kyselyllä on tarkoitus selvit-

tää Osekkin henkilökunnan työtehtäväkohtaisia turvallisuusosaamisen tarpeita ja nykytilaa. 

Kyselyn tuloksia hyödynnetään henkilöstökoulutusten suunnittelussa. Kysely on osa Petri Vää-

rälän opinnäytetyötä. 

 

Kyselyyn vastaaminen vie noin 5-10 minuuttia. Vastaathan kyselyyn parhaan kykysi mukaan: 

Sinä olet oman työsi paras asiantuntija ja osaat kertoa parhaiten koulutustarpeesi. Jokaisen 

vastaajan vastaukset ovat tärkeitä tulosten sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden kannalta. 

 

Vastauksista tunnistetaan vastaajan yksikkö ja osaamispalvelu, mutta vastaajaa ei yksilöidä. 

Turvallisuustyöryhmä hyödyntää tuloksia koulutussuunnittelussa. 

 

Vastausaikaa on perjantaihin 12.1.2018 klo 16.00 saakka. 

 

Kiitos vastauksistasi etukäteen. 

 

 

 

Terveisin, 

Petri Väärälä, opiskelija, Laurea-AMK Petri Walter, turvallisuuspäällikkö, Osekk 

 

 

1. Valitse työskentely-yksikkösi  

• Haukiputaan yksikkö 

• Kaukovainion yksikkö, palvelut 

• Kaukovainion yksikkö, tekniikka 

• Kempeleen-Limingan yksikkö 

• Kontinkankaan yksikkö 

• Muhoksen yksikkö 

• Pudasjärven yksikkö 

• Taivalkosken yksikkö 

• Oppisopimusyksikkö 

• Osekk muu henkilökunta  
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2. Haukipudas, osaamispalvelut: 

• Strateginen johtaminen sekä talous- ja henkilöstöpalvelut 

• Opetuksen suunnittelu- ja tukipalvelut 

• Auto- ja konealat 

• Rakentamisalat 

• Palvelualat 

• Yto-opetus 

• Muu, mikä? _____________ 

 

3. Kaukovainio, palvelut, osaamispalvelut: 

• Strateginen johtaminen sekä talous- ja henkilöstöpalvelut 

• Erityisopetus ja opintojen ohjaus, Ohjaamo, Opintotoimisto 

• Tieto- ja viestintätekniikka 

• Liiketalous, KV-liiketalous (IB), Matkailu 

• Hotraca, Elintarvike 

• Opetuksen suunnittelu- ja tukipalvelut 

• Yto-opetus 

• Muu, mikä? _____________ 

 

4. Kaukovainio, tekniikka, osaamispalvelut: 

• Strateginen johtaminen sekä talous- ja henkilöstöpalvelut 

• KOTA, Kone- ja tuotantotekniikka, Talotekniikka ja Kiinteistöpalvelut 

• SÄKE, Sähkö- ja automaatiotekniikka sekä Prosessi- ja Laboratorioala, Käsi ja taidete-

ollisuus 

• RAPU, Rakennus- ja puuala, Käsi- ja taideteollisuus 

• TILI, Tieto- ja tietoliikennetekniikka 

• PIKI, Tekstiili- ja vaatetusala, Käsi- ja taideteollisuus, Media-ala 

• Opetuksen suunnittelu- ja tukipalvelut 

• Yto-opetus 

• Muu, mikä? _____________ 

 

5. Kempele-Liminka, osaamispalvelut: 

• Strateginen johtaminen sekä talous- ja henkilöstöpalvelut 

• Logistiikka-ala 

• Hotraca-ala 

• Puutarha-ala 

• Turvallisuusala 

• Opetuksen suunnittelu- ja tukipalvelut 
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• Yto-opetus 

• Muu, mikä? _____________ 

 

6. Kontinkangas, osaamispalvelut: 

• Strateginen johtaminen sekä talous- ja henkilöstöpalvelut 

• Sosiaali- ja terveysala, Lääkeala 

• Valmentava, Ytot 

• Hius-kauneusala 

• Opetuksen suunnittelu- ja tukipalvelut 

• Muu, mikä? _____________ 

 

7. Muhos, osaamispalvelut: 

• Strateginen johtaminen sekä talous- ja henkilöstöpalvelut 

• Opetuksen suunnittelu- ja tukipalvelut 

• Maatalousala 

• Metsäala 

• Autoala 

• Hotraca-ala 

• Yto-opetus 

• Eläintenhoitoala 

• Muu, mikä? _____________ 

 

8. Pudasjärvi, osaamispalvelut: 

• Strateginen johtaminen sekä talous- ja henkilöstöpalvelut 

• Hevostalousala 

• Sähköala 

• Prosessiala 

• Matkailuala 

• Sosiaali- ja terveysala 

• Valma ja Ytot 

• Opetuksen suunnittelu- ja tukipalvelut 

• Muu, mikä? _____________ 

 

9. Taivalkoski, osaamispalvelut: 

• Strateginen johtaminen sekä talous- ja henkilöstöpalvelut 

• Kaivosala 

• Maanrakennusala 

• Metsäala 
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• Sosiaaliala 

• Opetuksen suunnittelu- ja tukipalvelut 

• Yto-opetus 

• Muu, mikä? _____________ 

 

10. Valitse tehtävä, jossa työskentelet  

• Opettaja, Kouluttaja, Opinto-ohjaaja 

• Ammatti- tai erikoisammattimies 

• Ohjaaja 

• Sihteeri 

• Päällikkö 

• Johtaja 

• Asiantuntija tai suunnittelija 

• Ravitsemustyöntekijä 

• Virastomestari 

 

 

Ensiapu 

Tässä osiossa vastaat ensiaputaitoihin liittyviin kysymyksiin. 

 

11. Valitse ne toimenpiteet, jotka osaat suorittaa: 

• Shokin ensiapu 

• Elvytys 

• Sydäniskurin käyttö (defibrillaattori) 

• Vakavan verenvuodon ensiapu 

• Avun hälyttäminen 

• Tajuttoman ensiapu 

• Hengitystukoksen poistaminen 

• Selkärankavamman ensiapu  

 

12. Mikä on nykyinen ensiapukoulutuksesi taso?  

• Ei koulutusta 

• Ei voimassa olevaa koulutusta 

• Hätäensiapu 

• Ea1/EFR (primary and secondary care) tai muut vastaavat taidot 

• Ea2/EFR (primary and secondary care + AED) tai muut vastaavat taidot 

• Ea3 tai muut vastaavat taidot 

 



 45 
 Liite 1 
 

 

13. Ovatko nykyiset ensiaputaitosi mielestäsi riittävät työtehtävässäsi?  

• Kyllä 

• Ei 

 

14. Mitkä ovat mielestäsi tarpeellisia ja välttämättömiä ensiaputaitoja nykyisessä 

työtehtävässäsi? 

• Onnettomuuspaikan arviointi 

• Painelu- ja puhalluselvytys 

• AED (defibrillaattori) käyttö 

• Lapsen elvytys 

• Hengitystukos 

• Vakava verenvuoto 

• Shokin hoito 

• Selkärankavammat 

• Vammojen tutkiminen 

• Sidokset ja haavat 

• Murtumien ja sijoiltaanmenojen lastoitus 

• Allergiset reaktiot 

• Murskavammat 

• Palovammat 

• Kemikaalivammat 

• Ensiapupakkauksen sisältö ja rakentaminen 

• Hammasvammat 

• Silmävammat 

• Venähdykset ja nyrjähdykset 

• Päävammat 

• Sähkövammat 

• Hypotermia, paleltumat 

• Lämpöhalvaus ja lämpöuupuminen 

• Sairauskohtaukset 

• Myrkytykset  
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Työturvallisuus (työmenetelmät, työkoneet ja -laitteet) 

Tässä osiossa arvioit omaa osaamistasi asteikolla 1-5. Jokaisen kysymyksen kohdalla on määri-

tetty minimi- ja maksimiarvojen merkitykset. Liikuta vastauskytkin sille tasolle, jolla koet 

osaamisesi olevan tällä hetkellä. 

 

15. Kuinka hyvin hallitset työssäsi käytettävät työmenetelmät? 

 

En ollenkaan 1 _____________________ 5 Hallitsen täysin En osaa sanoa 

 

16. Kuinka hyvin tunnet työhösi liittyvät turvallisuusmääräykset? 

 

En ollenkaan 1 _____________________ 5 Tunnen täysin  En osaa sanoa 

 

17. Noudatatko työssäsi siihen liittyviä turvallisuusmääräyksiä? 

 

En koskaan 1 _____________________ 5 Aina  En osaa sanoa 

 

18. Kuinka hyvin hallitset työssäsi käytettävät työkoneet ja -laitteet? 

 

En ollenkaan 1 _____________________ 5 Hallitsen täysin En osaa sanoa 

 

19. Tarkenna tähän ne työkoneet ja -laitteet, joiden osalta koet tarvitsevasi lisäkoulutusta: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

20. Kuinka hyvin tunnet suojainten käyttöön liittyvät asetukset ja määräykset? 

 

En ollenkaan 1 _____________________ 5 Tunnen täysin  En osaa sanoa 

 

21. Onko tarkoituksen mukaisia suojaimia aina käytettävissä?  

• Kyllä 

• Ei 

 

22. Jos ei, mitä suojaimia ei ole saatavilla? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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23. Käytätkö työssäsi tehtävän vaatimia suojaimia? 

 

En koskaan 1 _____________________ 5 Aina  En osaa sanoa 

 

24. Jos et käytä, perustele miksi: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

25. Merkitse ne osa-alueet, joilla tarvitset mielestäsi lisää osaamista/koulutusta: 

• Työmenetelmät 

• Työkoneet ja -laitteet 

• Kemikaalien käsittely (varastointi, käyttö, hävittäminen, dokumentointi) 

• Suojainten käyttö 

• Muu, mikä? _____________ 

 

 

Kemikaalien käsittely 

Tässä osiossa vastaat kemikaalien käsittelyyn liittyviin kysymyksiin. 

 

26. Käsitteletkö työssäsi kemikaaleja?  

• Kyllä 

• En 

 

27. Kuinka hyvin mielestäsi hallitset kemikaalien varastointiin, käyttöön, hävittämiseen ja do-

kumentointiin liittyvät asetukset ja määräykset? 

 

En ollenkaan 1 _____________________ 5 Hallitsen täysin En osaa sanoa 

 

28. Noudatatko edellä mainittuja asetuksia ja määräyksiä työssäsi? 

 

En koskaan 1 _____________________ 5 Aina  En osaa sanoa 

 

29. Missä seuraavista kemikaalien käsittelyn vaiheista koet tarvitsevasi lisää osaamista/koulu-

tusta? 

• Varastointi 

• Käyttö 

• Hävittäminen 
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• Dokumentointi 

• En tarvitse lisäkoulutusta 

 

 

Epäasiallinen kohtelu, kriisi- ja uhkatilanteet 

Tässä osiossa vastaat kysymyksiin epäasiallisesta kohtelusta, kriisi- ja uhkatilanteista. 

 

30. Kuinka hyvin tunnet toimintatavat epäasiallisen kohtelun tilanteissa (niin fyysinen kuin 

henkinen)? 

 

En ollenkaan 1 _____________________ 5 Tunnen täysin 

 

31. Kuinka hyvin tunnet toimintatavat vakavissa kriisitilanteissa? 

 

En ollenkaan 1 _____________________ 5 Tunnen täysin 

 

32. Kuinka hyvin osaat mielestäsi toimia uhkatilanteissa? 

 

En ollenkaan 1 _____________________ 5 Erittäin hyvin 

 

33. Merkitse ne osa-alueet, joiden osalta koet tarvitsevasi lisää osaamista: 

• Toiminta epäasiallisen kohtelun tilanteissa 

• Toiminta opiskelijoiden konfliktitilanteissa 

• Toiminta kriisitilanteissa 

• Poistuminen rakennuksesta 

• Suojautuminen väkivallan uhalta 

• Suojautuminen muissa vaaratilanteissa (esim. kemikaalionnettomuus) 

 


