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Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 
Johdon työturvallisuussitoumus ja  

turvallisen työn periaatteet  
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Johdon työturvallisuussitoumus  
Meidän yrityksessämme: 
• Tapaturmaton työmaa/tehdas on meille kunnia-asia. 

Tavoitteemme on, että tapaturmat vähenevät 30 
prosenttia joka vuosi. 

• Parannamme työturvallisuutta järjestelmällisesti. 
• Tutkimme kaikki tapaturmat ja vaaratilanteet.  
• Käytössämme on tarvittavat resurssit 

työturvallisuusasioiden hoitoon. 
• Tilastoimme ja ilmoitamme tapaturmat yhteisen 

ohjeistuksen mukaisesti. 
   Edellytämme nämä tavoitteet ja vaatimukset  

myös sopimuskumppaneiltamme!      
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Mitä yritysjohdon tulee tehdä? 
• Yritysjohdon sitoutuminen on keskeistä. 
• Johdon sitoutuminen työturvallisuuden periaatteisiin käsitellään (alustavasti) johtoryhmässä tai 

hallituksessa. 
• Johto allekirjoittaa sitoumuksen ja toimii itse esimerkillisesti. 
• Johtoryhmässä suunnitellaan käytännön toimet - useassa kokouksessa tarpeen mukaan. 
• Sitoumuksesta tiedotetaan omalle henkilöstölle, alihankkijoille, tilaajille ja muille sidosryhmille. 
• Työturvallisuus otetaan osaksi yrityksen johtamista ja toiminnan suunnittelua muun muassa 

seuraavasti:  
– Työturvallisuudelle laaditaan yhteiset toimet ja tavoitteet 5−10 vuodelle.  
– Lasketaan tapaturmien taloudelliset vaikutukset. 
– Taataan työturvallisuuteen tarvittavat ja riittävät resurssit - organisaatiossa on oltava 

tarvittava työturvallisuusasiantuntijuus. 
– Yritysjohto, henkilökunta, yhteistyökumppanit ja alihankkijat sitoutetaan ja koulutetaan 

työturvallisuuteen ja harmaan talouden torjuntaan. 
– Yritysjohdolle, henkilöstölle ja alihankkijoille laaditaan työturvallisuuden ja harmaan 

talouden torjunnan toimintaohjeet. 
– Tavoitteita seurataan ja tulokset analysoidaan sekä tehdään tarvittavat johtopäätökset ja 

suunnitellaan jatkotoimet.  
– Sovitaan, miten ongelmiin ja laiminlyönteihin puututaan.  
– Työturvallisuus laitetaan eri kokousten asialistoille. 
– Sovitaan, miten yrityksessä huomioidaan ja palkitaan uudet työturvallisuusideat. 
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Turvallisen työn periaatteet 
Turvallinen työskentely on osa ammattitaitoamme. Tällä 
työmaalla/tehtaassa 
• perehdytämme kaikki työntekijät  
• edellytämme työturvallisuuskorttia 
• tunnistamme ja poistamme vaarat   
• käytämme aina henkilönsuojaimia 
• emme salli laiminlyöntejä työturvallisuudessa 
• puutumme vaaratilanteisiin  
• toimimme vastuullisesti 
Minä ammattilaisena: 
• En hyväksy riskinottoa!   
• Käytän henkilönsuojaimia ja työskentelen turvallisesti! 
• Huolehdin myös työtoverini työturvallisuudesta! 
• Puutun epäkohtiin ja turvallisuuspuutteisiin! 



5 

Perehdytämme kaikki työntekijät 
Perusperiaatteet: 
• Työmaalla/tehtaassa on vastuuhenkilöt, jotka suorittavat perehdytyksen. 
• Aliurakoitsija perehdyttää omalta osaltaan työntekijänsä ja opastaa heidät työhön. 
• Perehdytystilaisuudessa käydään läpi (esimerkkiluettelo, ei tyhjentävä) 

– työmaaorganisaatio/tehtaan organisaatio  
– työmaan/tehtaan turvallisuussäännöt  
– työmaan/tehtaan suunnitelmat 
– työmaan/tehtaan olosuhteet 
– työmaalla/tehtaassa käytettävät henkilönsuojaimet. 

• Työmaalla työntekijä perehdytetään työhön käymällä läpi seuraavat asiat (esimerkkiluettelo,  
ei tyhjentävä): 

– kohteen yleisesittely 
– aikataulu 
– toteutusorganisaatio 
– tilaajan turvallisuusvaatimukset 
– ensiapu, paloturvallisuus 
– työmaatilat, varastot, pysäköinti 
– työmaa- ja turvallisuussuunnitelmiin tutustuminen 
– turvallisuussääntöihin tutustuminen ja jakaminen 
– työmaalla edellytettävät henkilönsuojaimet 
– henkilökohtaisille työvälineille tehty vastaanottotarkastus 
– muut turvallisuusohjeet 
– työmaalla jaettava perehdytysmateriaali 
– työmaakierros. 

• Kunkin työntekijän perehdytystiedot dokumentoidaan. 
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Edellytämme työturvallisuuskorttia 

• Työturvallisuuskortti on luotu yhteisten työpaikkojen 
työturvallisuuden parantamiseksi. 

• Kortti on laajalti käytössä rakennustyömailla: 
– vapaaehtoinen, mutta käytännössä jo pakollinen. 

• Työturvallisuuskortin suorittaneella on perustiedot 
työturvallisuudesta ja yhteistoiminnasta työmaalla. 

• Työturvallisuuskortin suorittanut  
– osaa tunnistaa ja ehkäistä vaaroja sekä työmaalla esiintyviä 

riskejä 
– ymmärtää henkilökohtaisen suojautumisen tärkeyden. 

Vahvistettu 19.6.2012   
Rakennusteollisuus RT ry hallituksessa 

6 



7 

Tunnistamme ja poistamme vaarat 
• Tarkastuslistat ja muistikortit ovat apuvälineitä vaarojen 

arvioimiseksi ja poistamiseksi 
• Niiden avulla arvioidaan, kuinka suuri vaara työssä on. Mahdollisia 

vaaratilanteita ovat  
– putoaminen (putoaminen, liukastuminen, kompastuminen, tavaran putoaminen) 

– altistuminen (pöly, kaasu, ihoärsytys, melu, äärilämpötilat) 

– puristuminen (koneet, taakat, työkalut, putoavat esineet) 

– osuma (ruhje, murtuma, haava, roska silmään) 

– rasitus (työasento, työtekniikka, nosto, venähdys, tärinä, vääntyminen) 

– sähkö- tai paineilmaisku.  
• Lisäksi listassa käydään läpi, mitä suojaimia tarvitaan vaaroilta 

suojautumiseen. 
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Käytämme aina henkilönsuojaimia 

• Työmaalla/tehtaassa on käytettävä 
henkilönsuojaimia. Näitä ovat esimerkiksi 
– kypärä  
– suojalasit  
– kuulonsuojaimet 
– huomiovaatetus 
– turva- ja suojajalkineet  
– suojakäsineet 
– turvavaljaat 
– muut olosuhteiden tai työn kulloinkin edellyttämät 

suojaimet! 
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Emme salli laiminlyöntejä  
työturvallisuudessa 
• Työturvallisuuden toteutuminen rakennustyömaalla/tehtaassa 

edellyttää päätoteuttajalta ja sen työnjohdolta/työnantajalta 
järjestelmällistä ja suunnitelmallista toimintaa työntekijöiden 
työturvallisuuteen ja työterveyteen vaikuttavissa asioissa.  

• Tässä tarkoituksessa jokaisen työnantajan on otettava huomioon 
seikat, jotka liittyvät  
– työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön 
– työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin. 

• Lähtökohtana on yrityksessä tehty linjaus periaatteista. Niiden pohjalta 
yrityksen 
– on laadittava työmaakäyttöön/tehtaisiin ohjeisto siitä, miten laiminlyönteihin 

tulee puuttua  
– informoitava turvallisuusperiaatteista tilaajaa/rakennuttajaa 
– vietävä työmaata koskevat turvallisuusperiaatteet myös 

aliurakkasopimuksiin. 
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Puutumme vaaratilanteisiin 
• Työnantajan haaste: miten motivoida työntekijät 

puuttumaan havaitsemiinsa vaaratilanteisiin? 
– Vaaratilanteisiin puuttumisessa esimiesten ja työnjohdon 

esimerkki on tärkeä. 
– Työntekijöiltä voidaan vaatia vain, jos esimiehet ovat 

sitoutuneet.   
– Jokaisen tulee puuttua ilmeisiin vaaratilanteisiin. 
– Avuksi on luotava malli toimintatavasta: 

• Yrityksessä käytetään esim. muistikorttia vaarojen ja 
turvallisuuspuutteiden havainnoinnissa.  

• Työmaan/tehtaan johto edellyttää työntekijöitä listaamaan ja 
ilmoittamaan havaitsemansa vaarat työnjohdolle, joka 

– korjauttaa välittömästi puutteet tai väärät menettelyt ja työtavat  
– käy määrävälein havaitut vaarat ja riskit lävitse työmailla/tehtaissa ja 

tiedottaa niistä (esim. ilmoitustaululla henkilöstötiloissa). 
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Toimimme vastuullisesti 

• Toimintamme on eettisesti kestävää. 
• Tekijöillämme on riittävä ammattitaito. 
• Hoidamme yhteiskunnalliset velvoitteemme ja 

huolehdimme, että kaikki urakoitsijamme hoitavat 
ne. 
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Jatkotoimet 

• Yhteisestä toimintamallista järjestetään tiedotustilaisuus, jossa 
mahdollisimman suuri joukko RT:n jäsenyrityksien toimitusjohtajia 
allekirjoittavat oman yrityksensä osalta johdon sitoumuksen   

• RT:n hallitus esittää, että kaikilla toimialoilla toimintamalli 
jalkautetaan jäsenistölle esim. järjestämällä toimialan yhteisiä 
turvallisuustapaamisia ja koulutustilaisuuksia 

• Toimintamalli ohjeistuksineen esitellään myös RT:n ja TRT:n 
edustajistolle syksyllä 2012 

• Toimintamalli pohjalta RT:n turvallisuusryhmä tekee tarvittavia koko 
toimialaa koskevia uusia ohjeistuksia ja linjauksia esim. tikkaista ja 
työpukeista 
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