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• Pk-sektorin saaminen mukaan turvallisuustyöhön on keskeinen tavoite, 
kun pyritään yhä parempaan turvallisuustasoon 
rakennusteollisuudessa. 

• Tällä alalla toimii tuhansia pieniä yrityksiä joko pääurakoitsijan tai 
aliurakoitsijan roolissa. 

• Myös turvallisuuteen liittyvät käytänteet voivat vaihdella suuresti 
riippuen siitä, miten urakoitsijat näkevät turvallisuuden merkityksen 
omalle liiketoiminnalleen.

• Koska urakoitsijoiden suhtautumisesta turvallisuuteen ei ole 
aikaisemmin tehty laajempaa kyselyä Suomessa, on tällainen kysely 
ajankohtainen ja tärkeä.

Miksi tehtiin?

10.6.2020 ©TYÖTERVEYSLAITOS 2



• Kyselyn päätavoitteena on selvittää miten pienet 
pääurakoitsijat ja aliurakoitsijat ajattelevat turvallisuudesta 
rakennusteollisuudessa. 

• Tavoitteena on myös saada mahdollisimman monet 
urakoitsijat vastaamaan kyselyyn. 

• Kyselystä saatua tulosta tullaan hyödyntämään urakoitsijoille 
suunnatussa turvallisuusopastuksessa ja uusien 
opastusmenetelmien kehittämisessä.

Mitä tavoiteltiin?
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Vastaajien perustiedot (N=124)
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• Vastaajien työkokemuksen mediaani 14 vuotta, keskiarvo 15 vuotta

• Vastaajista 93% miehiä

• Vastaajista esimiesasemassa 52%

• 93,5% vastasi kyselyyn omalla äidinkielellään

• 35% kokenut työtapaturman

• 66% vastaajista sanoo, että tapaus käsiteltiin työpaikalla

• 58% joutunut vaaratilanteeseen työmaalla

• 77% suorittanut rakennusalan ammattikoulutuksen tai kurssin

• Enemmistö suorittanut ePerehdytyksen työsuojeluorganisaatiossa



Vastaajien perustiedot (N=124)
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Osa 1(a): Turvallisuuden arvostus yleisesti
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Osa 1(b): Turvallisuuden arvostus yleisesti



• Vastausten perusteella työturvallisuus on 
työpaikoilla tärkeää ja se on avoin puheenaihe

• Perehdytykseen ollaan tyytyväisiä tai tosi 
tyytyväisiä ; parannettavaa siis on hieman

• Selvä enemmistö vastaajista miettii 
työtehtäviään etukäteen ja keskustelee niistä 
työkavereiden kanssa

• Yleisesti ottaen sekä työnjohtajat että työtoverit 
puuttuvat asiaan jos näkevät vaarallista 
työntekoa.

• Vastaajille näyttää olevan myös oikein hyvin 
selvillä, miten viedä asia eteenpäin, jos havaitsee 
työturvallisuusriskin työmaalla.

Osa 1: Yhteenveto – Turvallisuuden arvostus yleisesti
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• Turvattomaan toimintaan puuttuminen

(19+6 = 25%)

• Työnjohtajien aktiivisempi osallistuminen

työmaalla tehtäviin

turvallisuuskierroksiin (15+8 = 23%)

• Suojalasien käytön hankaluus (23+5 = 

28%)

• Keskustelu ennen työmaalle menoa

päivän aikana tehtävistä töistä

työnjohtajan kanssa (20+5 = 25%)

Huomiota tulisi kiinnittää myös näihin

asioihin:



Kehitettävää
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Osa 2 (a): Päätoteuttajan turvallisuusvaatimukset
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Osa 2 (b): Päätoteuttajan turvallisuusvaatimukset (jatkuu…)



• Lähes kaikki vastaajat kokevat, että 
päätoteuttaja kannustaa turvalliseen 
työskentelyyn.

• Vastausten perusteella on toki parannettavan 
varaa, mutta kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, 
että päätoteuttajat toimivat aktiivisesti 
työturvallisuuden ylläpitämiseksi ja 
kehittämiseksi.

• Erityisen hyvältä vaikuttaa se miten 
työntekijät ovat perehtyneet 
turvallisuusvaatimuksiin, ja vain muutama 
kyselyyn vastaaja jatkaa työtä vaikka kokisi 
sen vaaralliseksi.

• Suurin osa kokee että aikaa on riittävästi 
työn tekemiseen turvallisesti.

Osa 2: Päätoteuttajan turvallisuusvaatimukset -
Yhteenveto
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• Eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen (27+5 

= 32%)

• Tiedonkulku eri urakoitsijoiden välillä (38+6 = 44%)

• Hiekoituksen ja valaistuksen järjestäminen työmaalle

(17+3 = 20%)

• Kulkuteiden turvallisuus (15+6 = 21%)

• Osallistuminen turvallisuussuunnitelman tekemiseen

(20+11 = 31%)

• Pääurakoitsijan turvallisuusvaatimukset (13+7 = 

20%)

• Työlle asetetut aikatauluvaatimukset ja turvallisuus

(23+18 = 41%)

• Työlle asetetut aikatauluvaatimukset ja työn laatu

(27+12 = 39%)

Huomiota tulisi kiinnittää myös näihin

asioihin (kielteiset vastaukset):



Kehitettävää
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+++ + +
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Osa 3 (a): Oman työn osaaminen - ammattiosaaminen
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Osa 3 (b): Oman työn osaaminen - ammattiosaaminen



• Lähes jokainen vastaaja kokee, että 
omaavansa ammattitaidon, joka vastaa työn 
vaatimuksiin. 

• Lähes yhtä moni viihtyy ammatissaan.

• Vaikka kyselyn toisen osan perusteella kiire ei 
ole työturvallisuuden kannalta iso ongelma, 
niin kolmannessa osassa 72% vastaajista on 
sitä mieltä, että kiire aiheuttaa vaaratilanteita 
työssä.

Osa 3: Oman työn osaaminen - ammattiosaaminen -
Yhteenveto
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• Yöunen pituus, lepo (19+3 = 21%)

• Kokemus ePerehdytys kurssin antamasta lisätiedosta

turvallisesta työskentelystä. (22+15 = 37%)

• Tiedon tarve omaan työhön liittyvistä

turvallisuusasioista. (23+5 = 28%)

• Tietoisuus telineiden ja pukkien aiheuttamista

tapaturmavaaroista. (28+10 = 38%)

• Kokemus korkealla työskentelyn aiheuttamasta

tapaturmavaarasta. (41+23 = 64%)

• Kokemus kiireen aiheuttamasta tapaturmavaarasta

työssä. (40+32 = 72%)

• Kokemus työn johdon osallistumisesta riittävästi

työn ohjamiseen. (16+2 = 18%)

Huomiota tulisi kiinnittää myös näihin

asioihin:



Kehitettävää
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+++ + +
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Osa 4: Ongelmanratkaisu ja yhteistyö rakennustyömailla



• Vastausten perusteella tilanne on hyvä 
tämän osalta.

• Toisaalta, kielihaasteet ja puutteellinen 
ohjeistus nousevat esiin.

Osa 4: Ongelmanratkaisu ja yhteistyö
rakennustyömailla - Yhteenveto
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• Yhteisen kielen puute vaikeuttaa yhteistyötä

eri kansallisuuksia edustavien

työntekijöiden välillä. (53+25 = 78%)

• Puutteellinen ohjeistus aihauttaa

ongelmatilanteita. (49+32 = 81%)

Huomiota tulisi kiinnittää myös näihin

asioihin:



Kehitettävää
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+++ + +

4. Ongelmanratkaisu

ja yhteistyö

rakennustyömailla

Ongelmatilan-

teissa tehdään

yhteistyötä

työmaalla
Työnjohtaja

auttaa

ongelmati-

lanteissa

Yhteistyö

työntekijöiden

välillä sujuu hyvin

ongelmatinateissa
Yhteistyötä

tehdään

kansallisuudesta

riippumatta

Yhteisen kielen puute 

vaikeuttaa yhteistyötä eri 

kansallisuuksia 

edustavien 

työntekijöiden välillä

Puutteellinen 

ohjeistus aihauttaa 

ongelmatilanteita



10.6.2020 ©TYÖTERVEYSLAITOS 21

Osa 5: Johtaminen (myös itsensä johtaminen)



• Vastausten perusteella työnjohtajat ja 
työntekijät suunnittelevat päivän 
työtehtävät suurin piirtein yhtä usein 
yhdessä ja erikseen.

• Vastausten perusteella moni joutuu 
kuitenkin tekemään hätiköityjä päätöksiä 
kiireessä, joten suunnittelussa on 
parantamisen varaa.

Osa 5: Johtaminen (myös itsensä johtaminen)
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• Päivän töitä ei suunnitella yhdessä työnjohtajan

kanssa. (19+5 = 24%)

• Toivomus, että työnjohtaja ei ohjaisi työtä

aktiivisemmin. (48+23 = 71%)

• Toivomus, että työnjohtaja antaa palautetta tehdystä

työstä. (49+32 = 81%)

• Kiireessä tehdään hätiköityjä päätöksiä. (28+10 = 

30%)

• Kokemus siitä, että työmaalla joudutaan ottamaan

enemmän vastuuta kuin pitäisi. (36+11 = 37%)

• Kokemus työn tekemisestä riskirajoilla. (24+5 = 

29%)

Huomiota tulisi kiinnittää myös näihin

asioihin:



Kehitettävää
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+++ + +

5. Johtaminen (myös

itsensä johtaminen)

Työnjohtaja ohjaa

työn suunnittelua

riittävästi

Tiedetään kenen

puoleen kääntyä

ongelmatilan-

teissa

Työmaalta löytyy

aina joku, jolla

on riittävästi

päätösvaltaa

Päivän töitä ei

suunnitella

yhdessä

työnjohtajan

kanssa

Toivomus, että

työnjohtaja ei

ohjaisi työtä

aktiivisemmin.

Kiireessä

tehdään

hätiköityjä

päätöksiä

Kokemus siitä, että

työmaalla joudutaan

ottamaan enemmän

vastuuta kuin pitäisiKokemus työn

tekemisestä

riskirajoilla

Toivomus, että

työnjohtaja antaa

palautetta tehdystä

työstä



10.6.2020 ©TYÖTERVEYSLAITOS 24

Osa 6: Kommunikaatio ja viestintä



• Vastausten perusteella muutoksista ilmoitetaan 
nopeasti ja työntekijät saavat hyvin sanansa 
kuuluviin.

• 31% vastaajista on sitä mieltä, että viestit 
menevät huonosti perille työmaalla.

• Lisäksi on ilmeisesti aika paljon erimielisyyttä 
siitä, ratkotaanko tilanteita oletusten vai 
todellisen tiedon perusteella.

Osa 6: Kommunikaatio ja viestintä -
Yhteenveto
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• Ilmoittaminen työhön tulevista nuutoksista

työpäivän aikana. (19+2 =21%)

• Työhön liittyvien viestien perillemeno muille

työntekijöille työmaalla. (27+4 =31%)

• Riittävä aika ja tilanteet työmaata koskevien

asioiden käsittelyyn yhdessä. (23+6 =29%)

• Tilanteiden ratkominen oletusten eikä todellisen

tiedon perusteella. (37+7 =44%)

Huomiota tulisi kiinnittää myös näihin

asioihin:



Kehitettävää
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+++ + +
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Yhteenveto kyselystä – kuusi
keskeistä kehitettävää asiaa
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• Turvattomaan toimintaan puuttuminen

• Tiedonkulku eri urakoitsijoiden välillä

• Kokemus kiireen aiheuttamasta
tapaturmavaarasta työssä

• Yhteisen kielen puute vaikeuttaa yhteistyötä

• Toivomus, että työnjohtaja antaa palautetta
tehdystä työstä

• Riittävä aika ja tilanteet työmaata
koskevien asioiden käsittelyyn yhdessä


