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Ruduksen tapaturmataajuus 2006 – 4/2019



Voimakas tuki ja paine omistajalta => johdon sitoutuminen -> Linjajohto 
(esimerkin voima) -> Lähiesimiehet -> ”Viimeinen mies” 
Kolme päätoimista turvallisuushenkilöä keskushallinnossa
Investoinnit konesuojauksiin
Kypäräpakko, turvavyöpakko liukuestepakko, varsikenkäpakko 
Turvallisuus ykkösasia alkaen kokouksista. 
12 tuntia vuodessa työturvallisuuskoulutusta jokaiselle.
Turvallisuusauditoinnit joka toimipaikassa (sis. & ulk.)
Turvallisuushälytyskäytäntö
Koneiden ja ajoneuvojen sis. katsastusvelvollisuus
Vaaratilanteiden raportointijärjestelmä ja analysointi
Poikkeamiin puuttuminen opastamalla, tarvittaessa sanktiot.
Palkitseminen
Mittarit, tavoitteet ja seuranta
Pienryhmätyöskentely

Mitä tähän on tarvittu



Mitä on pienryhmätyöskentely

• On toimintamalli, jonka avulla aktivoidaan henkilöstö keskustelemaan 
tietyistä (turvallisuushälytyksissä kuvatuista) vaarallisista työvaiheista ja 
vahvistetaan korjaavia toimenpiteitä suunniteltujen ja toteutettujen  
keskustelujen avulla.

• On olennaisen tärkeää vahvan työterveys- ja turvallisuuskulttuurin 
luomiseksi. 

• On menetelmä, jolla pyritään lisäämään työntekijöiden ja kaikkien 
osapuolten tietämystä, taitoja ja motivaatiota, ja heidät pyritään 
keskustelujen avulla saamaan ymmärtämään turvallisuuden merkitys.

• On tapa varmistaa, että oikea tieto ja oppi turvallisuushälytyksistä menee 
perille tuotantotöissämme työskenteleville riskeille altistuville ihmisille. 



Mitä on pienryhmätyöskentely

• On prosessi, joka voi auttaa huomaamaan virheellisiä suhtautumis- ja 
toimintatapoja, joihin voidaan sitten puuttua. Se on tilaisuus tunnistaa ja 
korjata vääriä tottumuksia ja oikaista väärinkäsityksiä.

• On osa strategiaa, jonka avulla voidaan siirtyä yleisestä 
turvallisuuskoulutuksesta systemaattisen sitouttamiseen. 

• On tapa aktivoida ajattelua ja parantaa yksilöiden ja tiimien 
tilannetietoisuutta.

• Tarjoaa työntekijöille jäsennellyn foorumin, jossa he voivat antaa 
palautetta ja kertoa huolenaiheistaan. 

• Rohkaisee työntekijöitä esittämään ideoita siitä, miten turvallisuuden 
varmistuskeinoja voitaisiin parantaa. 



Miten pienryhmätyöskentely toteutetaan

• Valitaan pienryhmätyöskentelyn vetäjäksi osaava sanavalmis esimies
• Esimies valitsee ja valmistelee aiheen, joka voisi toteutuessaan johtaa 

tapaturmaan ryhmän jäsenten yhteisellä työpaikalla
• Esimies varaa riittävästi aikaa ja tilat pienryhmätyöskentelylle
• Esimies aktivoi ja haastaa kaikkia osallistumaan
• Osallistujamäärä korkeintaan kahdeksan (ryhmän vetäjän lisäksi)
• Kesto 20–45 minuuttia



Hyvän vetajän ominaisuuksia:

• Tarjoaa osallistujille mielekkään syyn olla paikalla
• Arvostaa jokaisen panosta
• Tuntee materiaalinsa ja valmistelee keskusteltavat kohdat
• Antaa jokaiselle suunvuoron, yksi puheenvuoro kerrallaan – ei salli 

puhumista toisen päälle
• Kertoo osallistujille heti, että he voivat esittää kysymyksiä keskustelun 

edetessä.
• Ei oleta, että hänen pitää osata kaikki tai tietää kaikki vastaukset –

hyödyntää osallistujien kokemusta. Jos ei tiedä vastausta, lupaa ottaa 
selvää – ottaa selvää - välittää tieto osallistujille.

• Pitää ilmapiirin positiivisena



Esimerkki pienryhmätyöskentelyn aiheesta

• Työntekijä oli valmistamassa 
ruuvikierreaskelmia.

• Valmiit askelmat nostetaan muoteista 
nosturilla ja paineilmaa käyttävällä 
alipainetarraimella.

• Paineilma tuodaan työpisteelle itse 
kelaavalta letkukelalta, jonka avulla letku 
on helppo ja nopea poistaa lattialta käytön 
jälkeen. 
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Paineilmaletkun kela

Alipainetarrain



Esimerkki pienryhmätyöskentelyn aiheesta

• Työntekijä alkoi tekemään seuraavaa 
työvaihetta, mutta ei kelannut letkua pois 
lattialta, koska olisi tarvinnut letkua vielä 
uudelleen

• Hän lähti täyttämään muottiöljyastiaa, 
jolloin kompastui lattialla olevaan letkuun

• Letku alkoi kelautua sisään ja työntekijä 
kaatui osin kuormalavalla olevien 
askelmaraudoitteiden päälle ja osin 
lattialle

• Kaatumisen seurauksena hän sai ruhjeita 
käsiin sekä jalkoihin.
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Esimerkki pienryhmätyöskentelyn aiheesta

• Työntekijä jatkoi työtään. Seuraavana päivänä hän meni 
kipujen vuoksi Terveystalon vastaanotolle. Röntgenkuvauksissa 
ei löytynyt murtumia tai muuta poikkeavaa. Kipujen vuoksi 
hän jäi kahdeksi päiväksi sairauslomalle.

• Työntekijä olisi voinut kaatuessaan saada pahempia vammoja

• Pienryhmätyöskentelyissä viikolla 46/2018 käsitellään 
tapahtuma ja korostetusti kerrataan syyt minkä vuoksi 
kompastumisvaaran aiheuttavat tekijät on kerättävä lattialta 
pois heti käytön jälkeen

• Tälle työpisteelle on tarve hankkia kääntöpuominostin (sitä on 
toivottu jo aiemmin). Ilmaletku voidaan tuoda työpisteelle 
nostimen puomin kautta. Arvio nostimen hankinta, toimitus ja 
asennus ajasta on 4 kk.
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