Miten tästä eteenpäin?

Rakennusteollisuus RT ry
RT:n hallitus 11.10.2017
Lauri Kivekäs

Tapaturmataajuus 2015‐2017 kk‐tilasto
TRT + RTT + Infra / Vähintään yhden (1) päivän työkyvyttömyys
(tapaturmapäivä + vähintään yksi työkyvyttömyyspäivä)
Oma ja ulkopuolinen työvoima

Omat

30

Ulkop.

25
20

21,3
17,2

15
10
5
0

Talonrakennusteollisuus ry/JSu

6.10.2017

2

Tapaturmataajuus vuosiseurannan yhteenvedot
2011‐2017 kaikki toimialat
Taajuus
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Vähintään yhden (1) päivän työkyvyttömyys
(tapaturmapäivä + vähintään yksi työkyvyttömyyspäivä)
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Uusi Turvaryhmä
• Lähtenyt hyvin käyntiin. Kokoontumiset 3h/2kk.
• Ryhmä kasvanut uusilla yrityksillä. Raklilta pyydetty
edustajaa; RATEKO mukana. Kiinnostus suuri.
• Erittäin aktiivinen osanotto
• Hyvä henki alun lievän negatiivisuuden jälkeen
• Paljon ulkopuolisia alustuksia
• RT:n hallituksen evästykset vuodenvaihteessa
‐ Toimenpiteet konkreettisemmiksi
‐ Ideoita ja työkaluja tarvitaan
‐ Tiivis yhteys hallitukseen
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Toimintasuunnitelmaehdotus 2017‐20
• Nolla on mahdollinen
• Periaatteena avoimuus
‐ Pöytäkirjat netissä kaikkien nähtävillä ‐> Toteutettu
‐ Ei yrityssalaisuuksia: Kaikki tapaturma‐analyysit, parhaat
käytännöt, ohjeet, koulutusmateriaali yms. vapaasti kaikkien
käytettävissä ‐> Toteutettu
• Aliurakoitsijat kattavasti mukaan taajuuslaskentaan ja turvatyön
piiriin ‐> Ei edennyt, mutta tarve entistä suurempi
‐ Omaa työvoimaa Talossa 21% ja Infrassa 45%
‐ Kuolemanriski aliurakoitsijoilla nelinkertainen
• Kuukausittainen viesti raportointiin osallistuville ‐> Per 2kk
eJokassa blogi
• Pj raportoi RT:n hallitukselle ‐> Toteutettu
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Kehitetään konkreettisia työkaluja
Keskitytään riskien vähentämiseen
‐ ”Hyvien käytäntöjen opas” 218 kpl / 20v kuolemantapausten pohjalta
‐> Käynnistynyt Ratekon vetämänä nimellä ”Uusi työmaaperehdytys”.
Aikataulu 2017‐2019, bud 175 k€, josta Työsuojelurahasto 97 k€, Talo 60 k€
ja 6 pilottiyritystä 15 k€.
‐ Vaaratilanneilmoitukset kpl per 10 000 työtuntia uusi KPI; aktivointiin
toimintamalli. Jälkipyykistä ennaltaehkäisyyn. ‐> Toteutettu, mutta vain 20%
raportoi
‐ Koulutuksen kehittäminen konkreettisemmaksi / työkaluja tarjoavaksi
* ePerehdytys ‐> ”Hyvien käytäntöjen opas” –koulutus
‐> ePerehdytys julkaistu 4.9.2017
‐ UPA:n ja ulkoisten auditointien kehittäminen ‐> Keskusteltu RALAn kanssa
ulkoisista auditoinneista. UPAn edistämisestä keskusteltu.
‐ Aineistopankki RT:n nettisivuille
* Vakavista tapaturmista, vakavista vaaratilanteista ja hyvistä käytännöistä jokaiselta
1 kpl/kokous analyysikalvot kokouksiin ja nettiin ‐> Toteutettu
‐ Pienryhmätyöskentelyn kehittäminen ‐> Ei edennyt
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Turvallisuushavainnot ja vaaratilanneilmoitukset
‐ heinäkuu 2017
Turvallisuushavainnot ja vaaratilanneilmoitukset otettiin mukaan RT:n työturvallisuusmittaristoon helmikuusta 2017
alkaen. Tavoitteena on, että kaikilla työpaikoilla otetaan havainto‐ ja ilmoitusmenettely pysyväksi käytännöksi. Lisätietoja
vaaratilanneilmoituksista ja turvallisuushavainnoista löytyy osoitteesta:
http://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa‐alasta/Tyoturvallisuus/Oppaat‐ohjeet‐videot/Ohjeet1/Vaaratilanneilmoitukset/
•
•

Vähintään yhden ilmoituksen / havainnon kuukauden aikana rekisteröineiden %‐osuus vastaajista heinäkuu: 18 %
Ilmoituksia kuukauden aikana tehty / miljoona työtuntia, kaikkien vastanneiden keskiarvo
heinäkuu: 853 kpl
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Mitä muuta?
• Kaikki jäsenliikkeet mukaan raportointiin => Kampanja?
• Aliurakoitsijat laskennan piiriin!
• Painetta saatava Tilaajien/Rakennuttajien kautta. Raklille
ehdotettu urakoitsija‐ ja työmaakohtaista avointa
seurantaa. Vaatii painostusta.
• Tilaajan/Rakennuttajan laajasta turvallisuusvastuusta
tiedotettava. Yhteistyö Raklin, Kiinteistöliiton ja
Isännöintiliiton kanssa. Yhteisiä koulutuksia?
• Pienryhmätyöskentelyn edistäminen.
• Turvaryhmälle uusi puheenjohtaja helmikuun kokouksen
jälkeen
Rakennusteollisuus RT

11.10.2017

8

