VISION ZERO
7 kultaista sääntöä turvalliseen ja
terveelliseen työhön
Opas työnantajille, johdolle ja esihenkilöille

Työtapaturmat ja ammattitaudit eivät ole kohtalon määräämiä
tai väistämättömiä. Niihin on aina jokin syy. Näitä syitä voidaan
poistaa ja työhön liittyviä tapaturmia, vahinkoja ja ammattitauteja
ehkäistä luomalla vahva ennakoiva turvallisuuskulttuuri.
Vision Zero eli nolla-ajattelu on ennakoivan turvallisuuskulttuurin
malli, jossa turvallisuus, terveys ja hyvinvointi yhdistyvät kaikilla
työnteon tasoilla.
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ISSA:n nolla-ajattelun malli on joustava, joten se sopii turvallisuuden, terveyden tai työhyvinvoinnin kehittämiseen työpaikan
tilanteesta riippumatta. Joustavuuden ansiosta nolla-ajattelu on
hyödyllinen kaikille yrityksille ja toimialoille kaikkialla maailmassa.
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7 Nolla-ajattelun kultaista sääntöä
1. Ota johtajuus – osoita sitoutumista
2. Tunnista vaarat – hallitse riskit
3. Määritä tavoitteet – tee parannustoimenpiteet
4. Varmista turvallinen ja terveellinen
työpaikka hyvällä organisoinnilla
5. Varmista koneiden, laitteiden ja
työympäristön turvallisuus
6. Kehitä osaamista ja pätevyyksiä
7. Investoi ihmisiin – motivoi osallistamalla

Työturvallisuus kannattaa aina
Turvalliset ja terveelliset työolot eivät ole ainoastaan lakisääteinen
ja moraalinen velvollisuus, vaan niistä on myös taloudellista hyötyä. Investoimalla työpaikkojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen
voidaan välttää inhimilliset kärsimykset ja suojella arvokkainta voimavaraamme – terveyttä ja työkykyä. Tällaiset investoinnit vaikuttavat myönteisesti työmotivaatioon, työn ja tuotteiden laatuun sekä
yrityksen maineeseen. Lisäksi ne vaikuttavat myönteisesti työntekijöiden, esihenkilöiden ja asiakkaiden tyytyväisyyteen ja siten työpaikan taloudelliseen menestykseen.
Ennakoivaan turvallisuuskulttuuriin tehtyjen investointien tuottoa
on tutkittu kansainvälisesti. Tulosten mukaan jokainen työturvallisuuteen sijoitettu euro tuottaa yli kahden euron potentiaalisen
hyödyn positiivisina taloudellisina vaikutuksina. Terveelliset työolot
tukevat tervettä liiketoimintaa.

Työturvallisuus ja -terveys vaatii johtajuutta
Työturvallisuuden ja terveyden parantamisen ei tarvitse merkitä yritykselle lisäkuluja. Tärkeää on, että johto toimii tietoisesti ja johdonmukaisesti sekä vahvistaa luottamukseen ja avoimeen viestintään
perustuvaa ilmapiiriä yrityksen kaikilla tasoilla. Nolla-ajattelun mukaisen strategian toteuttaminen edellyttää työpaikan eri toimijoilta
aktiivista panosta ja osallistumista. Nolla-ajattelustrategian toteutuksen onnistuminen riippuu kuitenkin viime kädessä työnantajien
ja johdon sitoutumisesta, esihenkilöiden motivoituneisuudesta ja
työntekijöiden osallistamisesta.
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Tietoja tämän oppaan laatimisesta
Tukeakseen työnantajia ja esihenkilöitä työturvallisuuden jatkuvassa parantamisessa nolla-ajattelun mukaisesti ISSA on kehittänyt vahvaa työturvallisuus- ja terveyskulttuuria tukevan käytännön
johtamistyökalun. Se perustuu kattavaan tutkimukseen parhaista
ennakoivan turvallisuuden käytännöistä. Tämän prosessin aikana yli
tuhannelta työnantajalta, johtajalta, esihenkilöltä, asiantuntijalta,
työntekijöiden edustajalta ja työsuojelutarkastajalta on kysytty parhaista käytännöistä. Lopputuloksena on syntynyt tämä käytännönläheinen nolla-ajattelun opas, joka perustuu seitsemään kultaiseen
sääntöön.

Tämän oppaan käyttö
Jokainen oppaan kultainen sääntö ja sen periaatteet esitellään lyhyesti. Jokaisella säännöllä on lisäksi tiivis tarkistuslista. Niiden avulla
voit nopeasti arvioida, mitkä seitsemästä kultaisesta säännöstä
toteutuvat omassa yrityksessäsi, missä on vielä parantamisen varaa
ja onko korjaaviin toimiin aihetta.

Liity kampanjaan
Vision Zero verkkosivustolla (www.visionzero.global) on lisätietoja ja
esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Sivustolla voi myös rekisteröityä
Vision Zero yritysten maailmanlaajuiseen yhteisöön.

Turvallinen ja terveellinen työpaikka on mahdollinen.
Nyt se on sinusta kiinni!
Arvioi kultaiset säännöt
VIHREÄ:
Toteutuu täysin
KELTAINEN: Parantamisen tarvetta
PUNAINEN: Edellyttää toimenpiteitä
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Ota johtajuus –
osoita sitoutuminen

Ole johtaja ja näytä esimerkkiä. Toimintasi johtajana
ratkaisee, miten turvallisuus ja terveys toteutuvat
omassa yrityksessäsi.
Jokainen työnantaja, johtaja ja esihenkilö vastaa yrityksensä työturvallisuudesta ja terveydestä. Johtamisen laatu ei määritä ainoastaan
yrityksen työturvallisuus- ja työterveyskäytäntöjä vaan myös yrityksen houkuttelevuuden, menestyksen ja vastuullisuuden. Johtaminen
edellyttää avointa viestintää ja selkeää johtamiskulttuuria. Hyvä
johtajuus näkyy esimerkiksi ennakoitavuutena, johdonmukaisuutena
ja välittämisenä.
Johtajat ja esihenkilöt johtavat esimerkillään. He luovat säännöt ja
noudattavat niitä. He varmistavat, että kaikki tuntevat ne ja noudattavat niitä. Sääntörikkomuksiin puututaan välittömästi. Myös
vaaratilanteiden ilmoittamiseen kannustetaan. Se mitä johtajat ja
esihenkilöt tekevät, sallivat ja vaativat määrittää reunaehdot myös
muille työntekijöille.
6
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Miltä tilanne näyttää omassa yrityksessäsi?

1

Osoitan huomioivani turvallisuuden ja terveyden, asetan reunaehdot ja toimin
esikuvana työntekijöille ja esihenkilöille.

Arvio

Yhteensä

Arvio

Yhteensä

Arvio

Yhteensä

Arvio

Yhteensä

Olen vastuussa työntekijöideni turvallisuudesta ja terveydestä. Tiedostan tämän ja
hyväksyn vastuuni.
Olen laatinut työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat tavoitteet (toimintasuunnitelma,
periaatteet) ja tiedottanut niistä.

Asetan turvallisuuden ja terveyden etusijalle toiminnassani. Puutun matalalla kynnyksellä.
Turvallisuus ja terveys ovat aina ensimmäisinä asialistalla kaikissa yrityksen kokouksissa.
Tiedostan olevani esimerkkinä työntekijöilleni. Noudatan sääntöjä ja käytän henkilönsuojaimia. Keskeytän terveyden ja turvallisuuden vaarantavan toiminnan välittömästi ja
keskustelen asianosaisten kanssa.
Osallistun johdon ja esihenkilöiden työturvallisuuskoulutukseen ja pidän tietoni ajan
tasalla.

2

 urvallisuuden ja terveyden tärkeys on koko henkilöstön tiedossa, ja siitä
T
puhutaan avoimesti.

Meillä on selkeät työturvallisuussäännöt.
Varmistan, että jokainen työntekijä tuntee säännöt.

Keskustelen työntekijöideni kanssa turvallisuuteen ja terveyteen liittyvistä asioista.
Työntekijäni tietävät aina, kuka johtaa ja on vastuussa.
Pyydän työntekijöiltä palautetta siitä, olenko onnistunut toimimaan hyvänä esimerkkinä.

3

 oimin johdonmukaisesti ja osoitan, miten tärkeitä turvallisuus ja terveys
T
ovat.

Jokaisen uuden johtajan tai esihenkilön on ennen töiden aloittamista osallistuttava työsuojelua käsittelevään perehdytykseen.
Esihenkilömme tietävät, miten tärkeää työturvallisuus on minulle. Kaikki työntekijät ja
esihenkilöt noudattavat sääntöjä.

Kiitän oikeista toimintatavoista ja puutun johdonmukaisesti turvattomaan toimintaan. En
hyväksy epäjärjestystä tai välinpitämättömyyttä työpaikalla.
Korostan työturvallisuuden ja -terveyden merkitystä yrityksessä myös alihankkijoille,
yhteistyökumppaneille, toimittajille ja asiakkaille.

4

Panostan työturvallisuuteen ja -terveyteen.

Työntekijöilläni on riittävästi aikaa tehdä työnsä huolellisesti ja turvallisesti.
Työntekijäni tuntevat oikeutensa ja velvollisuutensa keskeyttää työt, jos niitä ei voida
tehdä turvallisesti.

Seuraan esihenkilöiden kanssa turvallisten työtapojen noudattamista säännöllisesti
esimerkiksi turvallisuuskierroksilla ja auditoinneissa.
Varmistan, että työturvallisuuteen ja terveyteen kohdennetaan riittävästi resursseja ja
varoja.
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Tunnista vaarat –
hallitse riskit

Riskien arviointi on olennainen työkalu
vaaratekijöiden ja riskien oikea-aikaisessa ja
järjestelmällisessä tunnistamisessa sekä
ennaltaehkäisevien toimenpiteiden toteuttamisessa.
Myös tapaturmat, ensiaputapaukset ja vaaratilanteet
täytyy käydä läpi.
Toimit fiksusti ja teet riskinarvioinnin, joka auttaa tunnistamaan
vaaratekijät ja riskit ennen tapaturmia ja niistä aiheutuvia häiriöitä
tuotannolle. Näin voit myös arvioida riskitason sekä määrittää ja
dokumentoida tarvittavat riskienhallintatoimet.
Asianmukainen ja systemaattinen riskinarviointi on hyvä tapa
ohjeistaa työntekijöitä käytännön työssä. Työtapaturmien, ensiaputapausten ja vaaratilanteiden tutkiminen ja huomioiminen
riskinarvioinnissa on tärkeää, jotta keskeiset painopistealueet ja
mahdolliset parannuskohteet voidaan tunnistaa.
8
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Miltä tilanne näyttää omassa yrityksessäsi?

1

Varmistan, että yrityksessäni tehdään riskinarviointi, joka dokumentoidaan ja
jota päivitetään säännöllisesti.

Arvio

Yhteensä

Arvio

Yhteensä

Arvio

Yhteensä

Esihenkilöni tietävät, että heidän velvollisuuksiinsa kuuluu riskinarvioinnin tekeminen ja
kaikkien mahdollisten riskien sekä vaaratekijöiden huomioiminen.
Työntekijät, johto, työsuojelupäällikkö, työterveyshuolto ja muut työsuojeluasiantuntijat
ovat mukana prosessissa.

Olen laatinut toimintaperiaatteet riskien arvioimiseksi:
1. Yrityksen organisaatiorakenteen kirjaaminen
2. Työtehtävien määrittely ja tarkentaminen
3. Tehtäväkohtainen vaarojen ja riskien määrittely
4. Vaaratekijöiden ja riskien arviointi
5. Riskienhallintatoimien laatiminen
6. Ennaltaehkäisevien riskienhallintatoimien toteuttaminen
7. Riskienhallintatoimien vaikuttavuuden seuranta
Myös huolto ja kunnossapito, alihankkijoiden ja ulkopuolisten yritysten tehtävät sekä
hätätilannemenettelyt otetaan huomioon.
Riskinarviointi kattaa myös terveysasiat, mielenterveys mukaan lukien. Vaarallisten aineiden, melun ja tärinän mittauksia tehdään tarpeen mukaan.
Olen määrittänyt riskinarvionnin päivityssyklin.

2

Tapaturmista, turvallisuushavainnoista ja vaaratilanteista ilmoitetaan, ne
kirjataan ja tutkitaan.

Saan välittömästi tiedon kaikista työtapaturmista ja vaaratilanteista sekä niiden vaikutuksista työntekijöiden terveyteen.
Työtapaturmat, ensiaputapaukset ja vaaratilanteet tutkitaan tarkoin, jotta niiden perimmäiset syyt voidaan selvittää ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet toteuttaa.

Ylläpidämme tilastoa trendien ja painopisteiden tunnistamiseksi.
Työtapaturmien kolme yleisintä syytä ja niistä aiheutuvat kustannukset ovat tiedossani.
Tutkintojen tulokset on sisällytetty riskinarviointiin ja työsuojelun toimintaohjelmaan.
Ymmärrän, että turvallisuushavaintojen ja vaaratilanneilmoitusten määrä kuvastaa yrityksessäni vallitsevaa luottamuksen kulttuuria.

3

Riskinarvioinnista ja tapaturmatutkinnasta saatuja tietoja hyödynnetään
kehittämiskohteiden määrittelyssä.

Tarkistan itse pistokokein, ovatko käyttöön otetut varotoimet tehokkaita.
Riskinarvioinnin tuloksia hyödynnetään työturvallisuutta parannettaessa.

Työnopastus ja työohjeet laaditaan riskinarvioinnin pohjalta.
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Määritä tavoitteet –
kehitä parannustoimenpiteet

Onnistuminen työturvallisuuden ja -terveyden
kehittämisessä edellyttää selkeitä tavoitteita ja
konkreettisia toimeenpanovaiheita, jotka
yhdistetään toimenpideohjelmaksi.
Työturvallisuudessa ja -terveydessä on monia huomioitavia asioita.
Priorisoi asettamalla selkeät tavoitteet ja pyri saavuttamaan ne keskipitkällä aikavälillä, esimerkiksi kolmivuotisella toimintaohjelmalla.
Tavoitteelliseen suunnitelmaan perustuvassa mallissa on useita
vaihtoehtoja: Voit asettaa tavoitteeksi tapaturmien määrän jatkuvan
vähentämisen tai määrittää keskeiset teemat, kuten koneiden, trukkien ja henkilönsuojainten käyttö tai pölyaltistuksen vähentäminen.
Kun työntekijät ymmärtävät, että heidän turvallisuutensa ja terveytensä on tärkeää ja nämä asiat huomioidaan yrityksessä, toimet kantavat hedelmää. Viesti myös säännöllisesti siitä, miten tavoitteiden
saavuttamisessa on edistytty.
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Miltä tilanne näyttää omassa yrityksessäsi?

1

Olen asettanut selkeät turvallisuus- ja terveystavoitteet.

Arvio

Yhteensä

Arvio

Yhteensä

Arvio

Yhteensä

Yrityksen tavoitteisiin kuuluu sitoutuminen työturvallisuuden ja terveyden varmistamiseen.
Olen määrittänyt konkreettisia välitavoitteita, jotta työturvallisuutta ja terveyttä voidaan
parantaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.
Sovin myös henkilökohtaisista tavoitteista esihenkilöiden ja työntekijöiden kanssa.
Tiedotan kaikille esihenkilöille, työntekijöille, alihankkijoille, kumppaniyrityksille, asiakkaille ja muille sidosryhmille oikea-aikaisesti yrityksen tavoitteista.

2

Suunnittelen konkreettisia toimia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Määritän toimintasuunnitelmaan konkreettiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on
auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Laadin myös aikataulun.
Suunnittelen toimenpiteitä, määritän konkreettisia tehtäviä ja nimitän vastuuhenkilöt,
jotta työpaikallamme voidaan toteuttaa työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvää toimintaa, kuten kampanjat ja työturvallisuusviikot.
Viestitän hyvissä ajoin kaikille esihenkilöille, työntekijöille, alihankkijoille, kumppaniyrityksille, asiakkaille ja suurelle yleisölle työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvistä aktiviteeteista, ja kutsun heidät mukaan.
Kutsun myös työntekijöiden perheenjäsenet mukaan.

3

Määritän tulosmittarit toimenpiteiden vaikuttavuudelle.

Seuraan tulosmittarien (tapaturmien määrä, koulutukseen osallistujat, teemapäivien
vierailijat, kampanjoihin tai -päiviin osallistumiset) avulla tavoitteiden vaikuttavuutta ja
saavuttamista sekä tiedotan tuloksista kaikille työntekijöille.
Arvioin työtapaturmien, sairauspoissaolojen ja tapaturmattomien päivien määrän sekä
terveystilanteen perusteella, missä määrin yrityksen tavoitteet on saavutettu.
Muokkaan toimintaa ja ohjelmaa tarvittaessa tavoitteiden saavuttamiseksi.
Vertaan mahdollisuuksien mukaan yritykseni keskeisiä tulosmittareita muihin vastaaviin
toimijoihin.
Kerron tuloksista ja tavoitteiden edistymisestä työntekijöille ja esihenkilöille säännöllisesti esimerkiksi palavereissa tai ilmoitustaululla.
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Varmista turvallinen ja
terveellinen työpaikka
hyvällä organisoinnilla
Työturvallisuudesta ja -terveydestä kannattaa
huolehtia järjestelmällisesti. Se on helppoa ja
kannattaa myös taloudellisesti.
Kun työturvallisuus ja -terveysasiat on hyvin järjestetty, yritys voi
toimia sujuvammin, koska häiriöt, seisokit ja laatuongelmat
vähenevät. Nämä ovat kaikki hyviä syitä varmistaa, että
työturvallisuus- ja työhyvinvointiasiat on järjestetty tehokkaasti.
Voit käyttää apuna tarkistuslistoja. Ne työpaikat, jotka haluavat
tehdä vielä enemmän, voivat ottaa käyttöön työturvallisuuden
johtamisjärjestelmän, joka mahdollistaa jatkuvan parantamisen. Kun
kaikki saadaan toimimaan, järjestelmä voidaan auditoida ja
sertifioida.

12
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Miltä tilanne näyttää omassa yrityksessäsi?

1

Rakenteet, vastuut, osaaminen, menettelyt ja prosessit on järjestetty yrityksessäni hyvin.

Arvio

Yhteensä

Arvio

Yhteensä

Arvio

Yhteensä

Käytössäni on työturvallisuusosaamista ja vastuualueita koskeva organisaatiokaavio.
Olen kuvannut ja määritellyt esihenkilöiden tehtävät, vastuut ja osaamisalueet – myös
työturvallisuuden ja työterveyden alueilla
Yrityksen käytettävissä on työsuojeluasiantuntijoita (kuten työsuojelupäällikkö ja -valtuutettu, työterveyslääkäri, työterveyspsykologi ja työhygieenikko). He tukevat ja neuvovat
johtoa ja esihenkilöitä.
Olen määrittänyt, kuka raportoi kenelle ja miten. Tämä kattaa myös työturvallisuuden ja
-terveyden. Varmistan, että riskinarviointi ja työohjeet pidetään aina ajan tasalla ja että
työntekijät saavat säännöllisesti tietoja ja opastusta.
Yrityksessä on riittävästi työsuojeluvaltuutettuja, ensiaputaitoisia ja alkusammutustaitoisia, jotka saavat säännöllistä koulutusta.
Yrityksessä arvioidaan säännöllisesti sitä, onko lakisääteiset terveystarkastukset suunniteltu ja toteutettu asianmukaisesti.

2

Työturvallisuus ja terveys ovat tärkeitä tekijöitä uusien johtajien ja esihenkilöiden rekrytoinnissa.

Yrityksessäni työturvallisuus- ja työterveyssääntöjen johdonmukainen noudattaminen on
esihenkilötyön edellytys.
Uuden esihenkilön on ennen tehtävässään aloittamista osallistuttava johdon ja esihenkilöiden työturvallisuuskoulutukseen.
Olen ohjeistanut esihenkilöitä pitämään alaisilleen lyhyitä työturvallisuuspalavereja ennen
töiden aloittamista.
Esihenkilöt tekevät säännöllisiä turvallisuuskierroksia omalla vastuualueellaan. He kiinnittävät erityistä huomiota järjestykseen ja siisteyteen.
Keskustelen säännöllisesti esihenkilöiden kanssa heidän työsuojeluvastuistaan ja arvioin,
täyttävätkö he vaatimukset.

3

Työsuojelun järjestäminen yrityksessäni täyttää vähintään lakisääteiset
vaatimukset.

Arvioin eri osa-alueita säännöllisesti ja määritän, täyttyvätkö niiden järjestämistä koskevat vaatimukset.
Osallistun yrittäjien tai ylimmän johdon seminaareihin.
Työsuojeluasiantuntijat osallistuvat kaikkeen työturvallisuutta ja työterveyttä koskevaan
päätöksentekoon.
Olen perustanut työsuojelutoimikunnan, jossa keskustellaan säännöllisesti
työturvallisuustavoitteista ja suunnitellaan työturvallisuuden ja -terveyden
parantamiseen tähtääviä toimia.
Johdan työsuojelutoimikuntaa itse.
Vähintään neljännesvuosittain järjestettäviin kokouksiin osallistuu esihenkilöiden lisäksi
työntekijöiden edustajia, työsuojeluvaltuutettuja ja työsuojeluasiantuntijoita.
Hätätilanteisiin varaudutaan pitämällä säännöllisiä valmius- ja paloharjoituksia, jotka
perustuvat pelastussuunnitelmaan.
Varmistan työsuojelun tason kumppaniyrityksissä.
Olen ottanut yrityksessä käyttöön työturvallisuuden johtamisjärjestelmän ja todistanut
sen toimivuuden teettämällä ulkopuolisen auditoinnin.
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5

Varmista koneiden, laitteiden ja
työympäristön turvallisuus työpaikalla

Turvalliset tuotantotilat, koneet ja työpisteet ovat
tärkeitä tapaturmien ehkäisyssä. Myös terveysvaikutukset on otettava huomioon.
Tehokas työturvallisuustyö sisältää toimenpiteitä monella tasolla.
Etusijalla ovat tekniset toimenpiteet. Siksi on tärkeää, että koneet,
laitteet ja työpisteet täyttävät kulloistenkin turvallisuusstandardien
vaatimukset ja että vaaratekijät on poistettu tai minimoitu.
Hankinnoista vastaaville on ilmoitettava, että turvallisuus on etusijalla ja että turvalaitteiden käyttö kaikissa tehtävissä on edellytys
toiminnalle. On syytä pitää mielessä, että tapaturmia tapahtuu
eniten vikojen etsinnän, korjausten tai huollon yhteydessä. Tällaisia
tehtäviä ei ole välttämättä otettu huomioon koneiden suunnittelussa ja rakenteissa tai turvalaitteet ohitetaan tai ne eivät toimi. Tämän
estäminen on johdon vastuulla.

14
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Miltä tilanne näyttää omassa yrityksessäsi?

1

Varmistamme, että nykyiset turvallisuusstandardit täyttyvät uusien tuotantotilojen, koneiden ja laitteiden rakentamisessa ja/tai hankinnassa sekä
työpisteiden suunnittelussa.

Arvio

Yhteensä

Arvio

Yhteensä

Arvio

Yhteensä

Laadin yhteistyössä hankintaosaston kanssa kaikille hankintaprosesseille toimintakuvauksen, jossa määritellään sovellettavat turvallisuusvaatimukset.
Otan riskinarvioinnin huomioon ostoissa ja hankinnoissa.
Ostan koneita ja laitteita vain, jos valmistaja tai jälleenmyyjä pystyy toimittamaan niiden
mukana käyttöohjeen ja riskianalyysin.
Hankinta- ja rakennusprosesseihin otan mukaan kokeneita työntekijöitä, johtoryhmän ja
työsuojeluasiantuntijat.
Varmistan koneita ja laitteita hankittaessa, että ne ovat sovellettavien sääntöjen ja standardien mukaisia ja että niissä on mahdollisuuksien mukaan riippumattoman sertifioijan
myöntämä turvamerkintä.

2

Varmistan, että turvalaitteet toimivat luotettavasti ja niitä käytetään
koneissa ja laitteissa joka päivä.

Varmistan, että teknisten laitteiden turvallisuus tarkistetaan säännöllisesti.
Varmistan, että valmistajan käyttöohjeessa olevat tiedot sisällytetään helposti ymmärrettäviin työohjeisiin ja että niitä käytetään työntekijöiden koulutuksessa ja opastuksessa.
Määritän tarkastusvälit ja nimitän vastuuhenkilöt.
Määritän huolto-, korjaus- ja vianetsintäprosessit, koska nämä tilanteet altistavat
tapaturmille.
Määrittelen, miten työpaikan kulkuväylät pidetään aina turvallisina.
Varmistan, että poistumisreitit sekä palo- ja räjähdyssuojauslaitteet ovat aina turvallisessa käyttökunnossa.

3

Varmistamme, että tuotantotilat, koneet ja laitteet eivät aiheuta terveysriskejä ja että vaaratekijät minimoidaan.

Varmistan, että erilaiset altisteet kuten pöly, vaaralliset aineet, melu ja tärinä, tunnistetaan ja/tai niitä mitataan, niille altistuminen minimoidaan mahdollisuuksien mukaan ja
että varotoimien vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti.
Altistumista vähentäviä laitteita, kuten pölynpoistojärjestelmiä, huolletaan säännöllisesti
ja niiden toimivuus varmistetaan.
Kiinnitämme huomiota työpisteiden ja työvälineiden ergonomiseen suunnitteluun, kuten
riittävään valaistukseen, nostoihin ja siirtoihin, hyvään istuma-asentoon ja kuormittavien
työasentojen välttämiseen.
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6

Kehitä osaamista ja
pätevyyksiä

Panosta työntekijöiden koulutukseen ja osaamiseen.
Varmista, että tarvittavat tiedot ovat saatavilla
jokaisessa työpisteessä.
Tapaturman jälkeen ihmetellään usein, miten niin pääsi käymään.
Tekniset laitteet ja tuotantokoneet ovat yhä tehokkaampia ja nopeampia, mutta myös monimutkaisempia ja alttiimpia vioille. Siksi on
tärkeää sijoittaa työpisteisiin pätevää ja koulutettua henkilöstöä.
Ylimmän johdon vastuulla on varmistaa, että jokaista työtehtävää
koskevat pätevyysvaatimukset on kuvattu tarkasti ja että jokainen
työntekijä pystyy suoriutumaan hänelle osoitetuista tehtävistä turvallisesti.
Työelämä muuttuu jatkuvasti. Tieto vanhenee nopeasti, ja työntekijöiden osaamista on päivitettävä säännöllisesti. Koulutusta ja
täydennyskoulutusta on tarjottava jatkuvasti, ja myös johtamis- ja
esihenkilötaitoja täytyy opetella!
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Miltä tilanne näyttää omassa yrityksessäsi?

1

Tiedämme, millaisia pätevyyksiä ja osaamista tarvitaan tuotantoteknologian
turvalliseen käyttöön ja häiriötilanteiden välttämiseen.

Arvio

Yhteensä

Arvio

Yhteensä

Arvio

Yhteensä

Arvio

Yhteensä

Määrittelen säännöllisesti eri työtehtäviä koskevat pätevyys- ja osaamisvaatimukset.
Vaatimukset tarkistetaan järjestelmällisesti aina uusia työtekijöitä rekrytoitaessa. Laadin
koulutussuunnitelman uusille työntekijöille.
Varmistan myös, että yrityksestä lähtevät työntekijät dokumentoivat tietämyksensä ja
siirtävät sen seuraajilleen.
Tarjoan työntekijöille tilaisuuksia lisäkoulutukseen ja osaamisensa kehittämiseen.

2

Panostan työntekijöiden järjestelmälliseen koulutukseen ja täydennyskoulutukseen sekä tuen heidän henkilökohtaista kehittymistään.

Selvitämme säännöllisesti työntekijöiden koulutustarpeita esimerkiksi kehityskeskusteluissa ja laadimme yhdessä toimenpidesuunnitelman keskipitkälle aikavälille.
Hyödynnän yliopistojen, teknillisten oppilaitosten, viranomaisten ja tapaturmavakuuttajien tarjoamia koulutusmahdollisuuksia ja ohjaan työntekijöitä säännöllisesti koulutuksiin.
Hyödynnän lisäksi valmistajien, tavarantoimittajien ja järjestöjen tarjoamia koulutusmahdollisuuksia. Hyödynnän myös muita keinoja kuten verkko-oppimista.
Kiinnitän huomiota täydennyskoulutuksen laatuun ja pyrin varmistamaan, että se sisältää
myös käytännön elementtejä.

3

Otan työntekijöiden laajentuneen tai uuden osaamisen hyötykäyttöön ja annan heille sopivia uusia vastuualueita.

Keskustelen työntekijöiden kanssa täydennyskoulutuksen jälkeen ja kyselen uusista oivalluksista ja ideoista.
Järjestän myös koulutuksessa käyneille työntekijöille mahdollisuuden kertoa uusista
tiedoistaan kollegoille.
Olen vakuuttunut siitä, että jatkuva koulutus on välttämätöntä, jotta yritys voi pitää työturvallisuuden ja -terveyden korkealla tasolla.

4

Tieto johtaa turvallisuuteen, ja siksi haluan antaa työntekijöille käytännönläheisiä ja helposti ymmärrettäviä ohjeita.

Työnopastus on laadittu osallistujia silmällä pitäen, ja se toteutetaan pikemminkin keskusteluna kuin opettajajohtoisesti. Esihenkilöille on tarjolla vastaavaa koulutusta.
Ohjeissa ja työn opastuksessa huomioidaan henkilöstön aiempi osaaminen ja kielitaito.
Varmistan, että työntekijät ovat ymmärtäneet, mistä ohjeissa on kyse. Opastus ja koulutus dokumentoidaan.
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7

Investoi ihmisiin –
motivoi osallistamalla
Motivoi henkilöstöä ottamalla työntekijät mukaan
kaikkiin turvallisuutta ja terveyttä koskeviin asioihin.
Se kannattaa!
Työntekijöiden motivoiminen turvallisiin ja terveellisiin työtapoihin
on yksi tärkeimmistä vastuistasi johtajana. Yritykset, jotka osoittavat arvostavansa työntekijöitään ja ottavat heidät aktiivisesti
mukaan työturvallisuusasioihin, hyödyntävät tärkeää potentiaalia:
työntekijöiden tietoja, taitoja ja ideoita.

Kun työntekijöitä kuullaan esimerkiksi riskinarvioinnin yhteydessä tai
toimintaohjeita laadittaessa, he sitoutuvat paremmin noudattamaan
sääntöjä. Motivaatiota edistetään säännöllisillä vuorovaikutteisilla ja
elämyksellisillä työturvallisuustapahtumilla tai -teemapäivillä. Työntekijöiden kehuminen turvallisesta toiminnasta ei maksa mitään.
Kysele heiltä ideoita ja osoita olevasi kiinnostunut myös hankalista
työtehtävistä. Puutu turvattomaan toimintaan tai läheltä piti -tilanteisiin välittömästi. Tämä voi vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden
suhtautumiseen ja motivoi heitä työskentelemään turvallisesti,
tiedostavasti ja ennen kaikkea luottavaisin mielin.
Tavoitteena on, että jokainen huolehtii sekä itsestään että kollegoistaan – ”yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta”.
18
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Miltä tilanne näyttää omassa yrityksessäsi?

1

Osoitan arvostavani työntekijöitä. Odotan tätä myös kaikilta esihenkilöiltä ja
ylemmiltä toimihenkilöiltä.

Arvio

Yhteensä

Arvio

Yhteensä

Arvio

Yhteensä

Otan työntekijät mukaan yrityksen työturvallisuutta ja terveyttä koskeviin päätöksiin.
Kehun työntekijöitä turvallisesta toiminnasta ja puutun välittömästi toimintaan, josta voi
aiheutua vaaraa.
Olen työntekijöiden tavoitettavissa ja osoitan läsnäoloni työpaikalla.
Suhtaudun tietoihin, häiriöilmoituksiin ja työntekijöiden ideoihin vakavasti, varmistan,
että ratkaisut löydetään, ja annan palautetta oikea-aikaisesti.

2

Hyödynnän työturvallisuuteen ja terveyteen liittyviä aiheita myönteisen
yrityskulttuurin luomisessa ja kehittämisessä.

Ylläpidämme luottamukseen, kunnioitukseen ja yhteistyöhön perustuvaa kulttuuria.
Ongelmista puhutaan avoimesti. Jokaisella on oikeus ja velvollisuus pysäyttää työt vaaratilanteissa ja vaarallisissa työoloissa.
Pyrin varmistamaan, että työntekijät tietävät työskentelevänsä turvallisessa yrityksessä
ja että myös heidän perheenjäsenensä tietävät tämän.
Yritykseni työntekijät huolehtivat toisistaan.
Kutsun työpaikkamme työturvallisuus- ja terveystapahtumiin ja työturvallisuuden
teemapäiville työntekijöiden lisäksi heidän perheitään sekä asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.

3

Yrityksessämme on toimintatapoja, jotka tukevat osallistumista ja parantavat motivaatiota.

Palkitsen työntekijöitä ja esihenkilöitä hyvistä työsuorituksista ja turvallisista työtavoista
taloudellisilla tai aineettomilla kannustimilla.
Kannustan työntekijöitä kertomaan työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvistä ajatuksistaan esimerkiksi aloitelaatikon, ilmoitustaulun tai intranetin kautta.
Kerron työntekijöiden parhaista ideoista myös muille esim. valtakunnallisten ja kansainvälisten työterveys- ja turvallisuushankkeiden, kampanjoiden ja palkintojen kautta.
Kannustan työntekijöitäni ilmoittamaan läheltä piti -tapahtumista avoimesti ja palkitsen
ilmoittamisesta.
Turvalliset toimintatavat ovat työskentelyn edellytys yrityksessäni.
Työntekijöille kerrotaan terveysriskeistä, ja he saavat perehdytystä tarvittaviin ennaltaehkäiseviin toimiin.
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Liity Vision Zero kampanjaan tänään!

www.visionzero.global
#visionzeroglobal
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