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Acta Univ. Oul. C 801, 2021
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Abstract
In order to improve occupational safety and prevent accidents at work, continuous measures must
be taken to improve or maintain the safety level achieved. A company’s management plays a
special role in safety work. Their commitment and attitude are crucial for the development of a
good safety culture. The goal of the integrated management of health, safety, environment and
quality (HSEQ) is to achieve holistic responsibility in the company’s operations. The HSEQ
Assessment Procedure developed in Finland verifies the HSEQ performance of suppliers to buyer
companies.

The aim of this dissertation was to examine, through case studies, how corporate responsibility
could be developed to improve safety in particular, but also environmental responsibility and
quality management. The sub-studies examined factors related to accidents at work on the basis
of investigation reports, staff perceptions of the management’s safety attitudes through a survey
and supplier companies’ HSEQ improvement needs from the assessment database, as well as the
HSEQ Assessment Procedure through a comprehensive review.

Common factors can be found in investigations of similar accidents at work, and by examining
them, parallels can be found in accidents. These can be used to support safety management in
various industries and more broadly. In safety work, the attitudes of the management play a key
role. The management should serve as an example and work in interaction with other staff. The
results show that the HSEQ Assessment Procedure is a viable method for assessing and developing
suppliers’ HSEQ capabilities. The approach has shown its strength and adaptability in various
challenges affecting business operations and with increasingly stricter sustainability requirements.
The challenges related to the method need to be assessed continuously to ensure its viability.

Keywords: accident at work, integrated management, responsibility, safety culture,
safety management, supplier assessment, sustainability





Jounila, Henri, Integroidulla HSEQ-johtamisella kokonaisvaltaista yritysvastuulli-
suutta. Tapaustutkimuksia yritysten työturvallisuuden ja HSEQ:n kehittämisestä
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta
Acta Univ. Oul. C 801, 2021
Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Tiivistelmä
Työturvallisuuden parantamiseksi ja työtapaturmien torjumiseksi on jatkuvasti tehtävä toimenpi-
teitä, jotta saavutettu taso säilytetään tai sitä kyetään parantamaan. Työturvallisuustyössä erityi-
nen rooli on yrityksen johdolla, jonka sitoutuminen ja asenne vaikuttavat ratkaisevasti hyvän tur-
vallisuuskulttuurin kehittymiseen. Työterveyden (H), työturvallisuuden (S), ympäristön (E) ja
laadun (Q) integroidun johtamisen tavoitteena on saavuttaa kokonaisvaltaista vastuullisuutta yri-
tyksen toiminnoissa. Suomessa kehitetty HSEQ-toimittaja-arviointi todentaa tilaajayrityksille
heidän toimittajiensa HSEQ-suorituskyvyn.

Väitöstutkimuksen tavoitteena oli tapaustutkimusten kautta tutkia, miten yritysvastuullisuut-
ta voisi kehittää niin, että erityisesti työturvallisuus mutta myös ympäristövastuullisuus ja laa-
dunhallinta paranisivat. Osatutkimuksissa tutkittiin työtapaturmiin liittyviä tekijöitä tutkintara-
porttien pohjalta, henkilöstön käsityksiä johdon työturvallisuusasenteista kyselytutkimuksella,
toimittajayritysten HSEQ-kehityskohteita arviointitietokannasta sekä HSEQ-arviointimenettelyä
kokonaisvaltaisen tarkastelun kautta.

Samankaltaisten työtapaturmien tutkinnoista on löydettävissä yhteisiä tekijöitä, joita tarkaste-
lemalla onnettomuuksista voidaan löytää yhtenevyyksiä. Näitä on mahdollista hyödyntää työtur-
vallisuusjohtamisen tukena vastaavilla toimialoilla ja laajemminkin. Työturvallisuustyössä joh-
don asenteilla on ensisijaisen tärkeä rooli. Johdon tulee toimia esimerkkinä ja vuorovaikutukses-
sa muun henkilöstön kanssa. Tulosten mukaan HSEQ-toimittaja-arviointi on toimiva menettely-
tapa toimittajien HSEQ-kyvykkyyden arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Vastuullisuuskysymysten
tiukentuessa ja erilaisissa yritystoimintaan vaikuttavissa haasteissa menettelytapa on osoittanut
vahvuutensa ja muutoskykyisyytensä. Elinvoimaisuuden takaamiseksi menettelytapaan liittyviä
haasteita tulee jatkuvasti arvioida.

Asiasanat: integroitu johtaminen, kestävä kehitys, toimittaja-arviointi,
turvallisuusjohtaminen, turvallisuuskulttuuri, työtapaturma, vastuullisuus
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Lyhenteet ja määritelmät 

Lyhenteet 

CSR Corporate Social Responsibility 

EFQM European Foundation for Quality Management 

EU Euroopan unioni 

HSEQ Health, Safety, Environment, Quality 

PDCA Plan, Do, Check, Act 

TQM Total Quality Management 

YK Yhdistyneet kansakunnat 

Määritelmät 

Tämän tutkimuksen avainkäsitteet määriteltyinä siinä muodossa kuin niitä on tässä 

tutkimuksessa käytetty 

Co-creation eli yhteiskehittäminen: organisaation ja sen sidosryhmien yhteistä 

toimintaa järjestelmien, palvelujen ja tuotteiden kehittämiseksi ja lisäarvon 

luomiseksi sekä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi (Kim, Trimi, Hong, & Lim, 

2020; Ramaswamy, 2011) 

HSEQ-toimittaja-arviointi: tilaajalähtöinen toimittaja-arviointi, jossa 

toimittajayritysten työterveys-, työturvallisuus-, ympäristö- ja laatutoimintaa 

arvioidaan sovitun menettelyn mukaisesti (HSEQ, 2021) 

Kestävä kehitys: ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden 

huomioon ottava toiminta, joiden taustatavoitteena on YK:n kestävän kehityksen 

toimintaohjelma ja erityisesti sen pääsisällön 17 tavoitetta (WCED, 1987) 

Onnettomuus: tapahtuma, jonka seurauksena aiheutuu tahattomia vahinkoja tai 

loukkaantuminen (Harms-Ringdahl, 2013)  

Riski: onnettomuuksien todennäköisyyden tai esiintymistaajuuden ja niiden 

seurausten yhdistelmä (Kjellén, & Albrechtsen, 2017) 

Turvallisuus: yksin tai etuliitteenä käytettynä pääpaino tässä työssä on 

työturvallisuudessa, mutta se voi sisältää myös muita kokonaisturvallisuuden osa-

alueita; ks. työturvallisuus 

Työturvallisuus: ”työympäristön tila työntekijän turvallisuuden ja terveyden 

kannalta” (Työsuojelusanasto, 2006, s. 30). Käytetään yksin tai etuliitteenä, kun 

halutaan korostaa nimenomaan työturvallisuutta; ks. turvallisuus 
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Vaara: energian lähde, joka voi johtaa henkilö-, ympäristö- ja 

materiaalivahinkoihin (Kjellén, & Albrechtsen, 2017) sekä mainehaittaan (Turunen, 

Väyrynen, & Lehtinen, 2015; Väyrynen ym., 2015) 

Vastuullisuus: toteutetaan hyvän yrityskansalaisen ja erityisesti kestävän 

kehityksen periaatteita kaikessa toiminnassa jatkuvan parantamisen ajatuksella 
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toimijoiden kanssa ja erityisesti tutkimustiimin jäsenten kesken. Artikkelien III ja 

IV tutkimustyö on tehty tutkijatiimin kesken osin yhdessä, osin työtä jakaen, ja 

ensimmäisiä tuloksia julkaistiin opinnäytetöissä. Artikkelin III väittelijä on 

kirjoittanut kokonaisuudessaan pääosin itsenäisesti. Muut kirjoittajat ovat antaneet 

kommentteja ja täydennysehdotuksia artikkelin parantamiseksi. Artikkeliin IV 

liittyen väittelijä on ollut mukana valmistelemassa ja toteuttamassa tutkimusta sekä 

vastannut osaltaan artikkelikokonaisuudesta suurimman erityisvastuualueen 

ollessa toimittajien HSEQ-kehityskohteisiin liittyvä osuus. Artikkelin V 

tutkimustyötä on tehty tiimityönä väittelijän pääpainon ollessa tuloksissa, joiden 

pääsisällöt on esitetty kuvioiden ja taulukoiden kautta. Artikkeliin VI liittyvää 

tutkimus- ja kirjoitustyötä on tehty tiimityönä osin yhdessä kokoontuen, osin työtä 

jakaen. Väittelijä on tutkinut kirjallisuutta omalta tutkimusalueeltaan ja tehnyt 

tutkimusta HSEQ-tietokantaan pohjautuen sekä osallistunut haastatteluiden 

tekemiseen, tulosten analysointiin ja näistä kirjoittamiseen niin tuloksissa kuin 
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Euroopan unionin tilastotoimisto Eurostatin mukaan EU:n jäsenvaltioissa kirjattiin 

vuonna 2018 noin 2,5 miljoonaa vähintään neljän päivän poissaoloon johtanutta 

työpaikkatapaturmaa ja lähes 3600 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa 

(Eurostat, 2020a, 2020b). Työpaikkatapaturmista aiheutuu suuria kustannuksia 

yksittäisille ihmisille, yrityksille, muille organisaatioille sekä yhteiskunnalle 

(European Agency for Safety and Health at Work, 2019). Erilaisten suorien 

kustannusten lisäksi tapaturmat aiheuttavat vaikeammin mitattavia epäsuoria 

kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä. Työtapaturmien kustannusten 

arvioimiseksi on tehty useita tutkimuksia, joissa kustannuksia on tarkasteltu 

vaihtelevin sisällöin (Reiman, Räisänen, Väyrynen, & Autio, 2019; Rikhardsson, 

2004). EU:n jäsenvaltioissa työperäisten onnettomuuksien ja sairauksien 

aiheuttamiksi kuluiksi on arvioitu ainakin 476 miljardia euroa vuodessa, ja summa 

vastaa 3,3 prosenttia jäsenvaltioiden bruttokansantuotteesta (European Agency for 

Safety and Health at Work, 2017). Vuonna 2018 Suomessa sattui palkansaajille yli 

22 000 työmatkatapaturmaa ja yli 102 000 työpaikkatapaturmaa, joista vähintään 

neljän päivän poissaolon aiheuttaneita oli vajaa 36 000 (Suomen virallinen tilasto 

[SVT], 2018). Työpaikalla sattuneita kuolemantapauksia oli samana vuonna 14 ja 

työmatkalla sattuneita 11 (SVT, 2018). Työpaikalla sattuneiden tapaturmien ja 

kuolemantapausten määrät ovat Suomessa laskeneet pitkällä aikavälillä. 

Työtapaturmien ehkäisemiseksi (Artikkeli I) ja työntekijöiden työkyvyn 

turvaamiseksi yritysten on tehtävä monenlaisia työturvallisuuden edistämis- ja 

kehittämistoimia, joihin myös työturvallisuuslaki (TyöturvL 738/2002) Suomessa 

velvoittaa. Näihin toimiin vastataan turvallisuusjohtamisella, jonka yhtenä 

päämääränä on hyvän turvallisuuskulttuurin pitkäjänteinen kehittäminen ja 

edistäminen organisaatiossa. Turvallisuusjohtaminen lähtee ylimmästä johdosta, 

joka antaa resurssit turvallisuustyölle ja osoittaa asenteellaan turvallisuustyön 

merkityksen (Artikkeli II). Keinoja ja menetelmiä turvallisuuden edistämistyöhön 

on saatavilla runsaasti, mutta olennainen asia yksittäisessä organisaatiossa on 

löytää juuri kyseiseen organisaatioon sopivat menettelytavat. Erinomaiseen 

turvallisuuskulttuuriin pääsemiseksi tarvitaan jatkuvaa parantamista; paikalleen ei 

voi jäädä, vaan vuosien saatossa tarvitaan jatkuvasti uusia menettelytapoja, jotta 

saavutettu hyvä taso säilyy tai siitä päästään entistä paremmalle tasolle. Jatkuvaa 



16 

parantamista tavoittelee myös turvallisuuden johtamisen ja hallinnan perustaksi 

kansainvälisen standardisoimisliiton ISO:n julkaisema uusi työterveys- 

ja -turvallisuusjohtamisen standardi ISO 45001, jonka mukainen toiminta edistää 

myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Suomen Standardisoimisliitto SFS, 

2019; United Nations, 2015). Työturvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin 

kehittämiseen liittyvän riskipohjaisen ajattelutavan on todettu siirtyvän muillekin 

kestävän kehityksen osa-alueille (Nawaz, Linke, & Koҫ, 2019). Työturvallisuuden 

kehittämisellä on siten myös laajempi merkitys osana yritysten kokonaisvaltaista 

yritysvastuullisuuden kehittämistyötä. 

Työterveyden ja työturvallisuuden johtaminen ja hallinta voidaan integroida 

yhteen esimerkiksi ympäristö- ja laadunhallinnan kanssa (Wilkinson, & Dale, 

1999). Tähän tähtää myös ISO:n yhtenäiseen viitekehykseen julkaisemat näiden 

aihealueiden hallintajärjestelmästandardit ISO 45001, ISO 14001 ja ISO 9001, 

joiden kaikkien perustana on jatkuvaan parantamiseen ohjaava PDCA-malli (Plan, 

Do, Check, Act). Yhtenäisen rakenteen tavoitteena on hyödyttää organisaatioita, 

joilla on käytössään useita hallintajärjestelmästandardeja (Suomen 

Standardisoimisliitto SFS, 2015a, 2015b, 2018). Integroidun johtamisjärjestelmän 

tavoitteena on pitkäjänteinen kehittyminen kaikilla HSEQ-osa-alueilla (Health, 

Safety, Environment, Quality), mikä osaltaan tukee organisaatioiden kestävän 

kehityksen hallintaa. 

Organisaatiot tarvitsevat päivittäiseen HSEQ-johtamiseen monia eri 

menetelmiä kehittyäkseen erinomaiseksi. Työturvallisuuskorttijärjestelmä 

(Väyrynen, Hoikkala, Ketola, & Latva-Ranta, 2008) on teollisuudessa ja 

rakentamisessa yksi käytetyimmistä menettelytavoista työturvallisuuden 

perusteiden hallitsemiseksi yksilötasolla, vaikkakin yhtenäisten perustaitojen 

hallinta edistää samalla yhteisellä työmaalla työskentelevien turvallisuutta ja työn 

tekemisen laatua myös kokonaisvaltaisesti ympäristöturvallisuutta unohtamatta. 

Toinen hyvä esimerkki on turvallisuushavainto- tai läheltä piti -tilannejärjestelmä, 

jonka onnistuneella toteutuksella yrityksellä on mahdollisuus saavuttaa 

pitkäjänteistä kehittymistä turvallisuudessa ja siten päästä jatkuvan 

turvallisuuskulttuurin kehittymisen polulle (Cambraia, Saurin, & Formoso, 2010; 

Gnoni, & Saleh, 2017; van der Schaaf, 1995). Yritykselle on myös edullisempaa 

oppia sattuneiden läheltä piti -tapausten kautta kuin toteutuneista onnettomuuksista 

(Gnoni, & Saleh, 2017). Integroitu havaintojärjestelmä voi sisältää myös 

ympäristö- ja laatuhavainto-osiot, niin kuin useissa nykyaikaisissa digitaalisissa 

sovelluksissa on jo toteutettu. Turvallisuushavaintojärjestelmään kirjataan tiedot 

tapahtumasta, minkä jälkeen suoritetaan tutkinta sekä päätetään ja toteutetaan 
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korjaavat toimenpiteet (Kjellén, & Albrechtsen, 2017). Vastaavaan tapaan 

yrityksessä sattuneet työtapaturmat kirjataan järjestelmään, tutkitaan ja tutkinnan 

pohjalta päätetään korjaavat toimenpiteet vastaavien tapaturmien ehkäisemiseksi 

kaikkialla organisaatiossa. Vakavissa tapauksissa yrityksen oma tutkinta ei riitä, 

vaan mukaan tulee myös aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, poliisi ja 

etenkin kuolemantapauksissa mahdollisesti Tapaturmavakuutuskeskuksen [TVK] 

(2020b) perustama tutkintaryhmä, jonka toiminnan tuloksena syntyvän raportoinnin 

ensisijaisena tavoitteena on vastaavien tapaturmien torjunta (Artikkeli I).  

Yrityksen omien työntekijöiden lisäksi teollisuusyrityksissä työskentelee 

lukuisten muiden yritysten työntekijöitä joko vakituisesti tai väliaikaisesti, ja he 

kaikki muodostavat näin yhteisen työpaikan. Tällöin esimerkiksi 

turvallisuushavaintojen ja työtapaturmien kirjaamiskäytännöissä tulee huomioida 

kaikki alueella toimivat yritykset. Alueen turvallisuusjohtaminen saa uuden 

ulottuvuuden, kun omien työntekijöiden lisäksi on huolehdittava useiden yritysten 

ja heidän työntekijöidensä työturvallisuudesta. Suomessa kehitetty 

työturvallisuuspainotteinen HSEQ-toimittaja-arviointi on hyvä esimerkki 

menettelytavasta, jolla pyritään arvioimaan, kehittämään ja hallitsemaan yhteiselle 

työpaikalle tulevien toimittajayritysten HSEQ-toimintaa (Artikkelit III–VI). 

HSEQ-arviointimenettelyn taustalla on prosessiteollisuuden, kunnossapidon ja 

energia-alan tilaajayritysten muodostama klusteri, jonka ohjausryhmässä ovat 

mukana myös arviointien pääarvioijana toimiva Kiwa Inspecta sekä tutkimus- ja 

kehittämiskumppanina Oulun yliopisto. Ohjausryhmän tehtäviin kuuluu 

arviointitoiminnan valvonta, suunnittelu ja kehittäminen (HSEQ, 2021), joita 

toteutetaan osapuolten välisellä yhteistyöllä. Ohjausryhmä kokoontuu 

säännöllisesti neljännesvuosittaisiin tapaamisiin, ja niiden lisäksi perustetaan 

tarvittaessa erityiskysymyksiin perehtyviä työryhmiä. HSEQ-arviointitoiminnan 

tavoitteena on toimittajayritysten jatkuvan kehittämisen lisäksi työtoiminnan ja 

HSEQ-asioiden parempi sujuvuus tilaajien ja toimittajien välillä tilaajayritysten 

omissa toimipisteissä. 

Yritysten vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen tähtäävässä toiminnassa 

tavoitteena on sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristönhallintaan liittyvien 

asioiden huomioonottaminen ja jatkuva kehittäminen kaikessa toiminnassa 

(Baumgartner, & Rauter, 2017; Dahlsrud, 2008; Dyllick, & Muff, 2016). HSEQ-

toimittaja-arviointi on yksi keino, jolla suuret tilaajayritykset voivat toteuttaa 

osaltaan vastuullisuuteen tähtäävää toimintaa. Arviointi voi olla yksi osa laajempaa 

integroitua johtamisjärjestelmää, johon on sisällytetty kaikki HSEQ-osa-alueet. 
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Integroitu johtamisjärjestelmä tarjoaa yrityksille yhden kokonaisvaltaisen 

ratkaisun kestävän kehityksen hallintaan (Gianni, Gotzamani, & Tsiotras, 2017). 

HSEQ-arvioinnin rakentamisessa ja kehittämisessä on hyödynnetty laajaa 

yhteistyötä; mukana on ollut lukuisia tilaaja- ja toimittajayrityksiä sekä tutkimus- 

ja koulutusorganisaationa Oulun yliopisto. Alkuvaiheessa mukana olivat 

asiantuntijoina myös Laatukeskus ja POHTO (HSEQ, 2021). Taustalla on 

pitkäaikaista tutkimustyötä Oulun yliopiston ja yritysten välillä (Väyrynen, 

Koivupalo, & Latva-Ranta, 2012). Erilaiset kehittämistyössä sovelletut 

yhteistyömallit ovat osoittaneet, että yhteistyöllä päästään usein 

tarkoituksenmukaiseen lopputulokseen (Kim, Trimi, Hong, & Lim, 2020; Romero, 

& Molina 2011), vaikka haasteitakin niissä on (Bougrain, & Haudeville, 2002). 

Toimittajien HSEQ-arviointi on esimerkki hyvän ja pitkäaikaisen yhteistyön 

onnistumisesta. HSEQ-arviointi on jatkuvasti yhteistyössä kehittyvä malli, jossa 

myös arviointi tehdään yhteistyössä riippumattoman pääarvioijan vetämänä 

(Artikkelit III–VI). HSEQ-klusteritoiminnan yksi ainutlaatuisuutta lisäävä seikka 

on, että myös kilpailevilla tilaajayrityksillä on mahdollisuus tehdä yhteistyötä 

toimittajien kehittämiseksi. HSEQ-arviointitoiminta ei kuitenkaan rajoita 

kilpailulainsäädännön tarkoittamaa avointa kilpailua (HSEQ, 2021). 

HSEQ-arviointiprosessi lähtee liikkeelle tilaaja- tai toimittajayrityksen 

aloitteesta. Järjestelmään rekisteröinnin jälkeen toimittajan tulee tehdä itsearviointi, 

jonka tulokset tallentuvat järjestelmään. Tämän jälkeen sovitaan noin työpäivän 

mittaisesta arviointitilaisuudesta, johon osallistuvat toimittajayrityksen edustajien 

lisäksi pääarvioija ja tilaajayritysten arvioijat. Kysymykset, joita on nykyisin 41, 

ovat samat molemmissa arvioinneissa. Jokainen kysymys sisältää neliportaisen 

asteikon, joka on kumulatiivinen, eli edeltävien kohtien vaatimusten pitää myös 

täyttyä arvioidun tason lisäksi. Arviointi perustuu yleensä kirjallisiin 

dokumentteihin. Mikäli yrityksen toiminnassa havaitaan poikkeamia, niihin 

vaaditaan korjaavia toimenpiteitä ennen kuin lopullinen arviointitulos voidaan 

kirjata järjestelmään. Lisäksi voidaan kirjata erilaisia kehityskohteita yrityksen 

toiminnan kehittämiseksi (Artikkelit III–IV). HSEQ-arviointi uusitaan noin 

kolmen vuoden välein, jolloin nähdään arviointituloksen kehityssuunnan lisäksi 

toiminnan kehittyminen arvioiduissa HSEQ-kysymyksissä. Näin toimittajilla on 

mahdollisuus päästä jatkuvan parantamisen polulle HSEQ-arvioinnin, 

tilaajayritysten ja pääarvioijan tukemana. 
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1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuskokonaisuuden lähtökohtana ovat osatutkimuksissa esitetyt 

esimerkkitapaukset, joiden kautta haetaan vastausta tutkimuskysymyksiin sekä 

tutkimusongelmaan, joka on seuraava: 

Yritysvastuullisuuden merkitys teollisuusyrityksille ja niiden sidosryhmille on 

jatkuvasti vahvistunut. Miten yritysvastuullisuutta voisi kehittää niin, että 

erityisesti työturvallisuus, mutta myös ympäristövastuullisuus ja 

laadunhallinta paranisivat? 

Tutkimusongelmaan vastataan neljällä tutkimuskysymyksellä: 

1. Minkälaisia työturvallisuusjohtamiseen ja turvallisuuskulttuuriin liittyviä 

tekijöitä tapaturmista on tunnistettavissa? 

2. Millaisia käsityksiä henkilöstöllä on liittyen johdon työturvallisuusasenteisiin? 

3. Mitkä ovat teollisuuden toimittajayritysten yleisimmät kehityskohteet liittyen 

työterveyteen ja -turvallisuuteen, ympäristövastuullisuuteen ja 

laadunhallintaan? 

4. Millaisia vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia HSEQ-

arviointimenettelyyn liittyy tilaajien ja toimittajien kannalta? 

Tutkimuskokonaisuus on esitetty Kuviossa 1. Osatutkimusten taustalla on erilaisia 

tutkimus- ja kehittämisyhteistyömuotoja, joiden tukemana tutkimusta on tehty. 

Erityisesti HSEQ-arviointimenettelyssä korostuu vahvasti yhteistyön ja 

yhteiskehittämisen merkitys. Tutkijan yli kymmenen vuoden omakohtaisella 

kokemuksella HSEQ-arviointimenettelystä ja sen kehittämisestä on ollut 

merkittävä rooli tämän tutkimustyön tekemisessä. Tutkimuskokonaisuuden on 

lähtökohdiltaan työturvallisuuspainotteinen, mutta mukana on vahvasti myös 

kokonaisvaltaisempi vastuullisuusnäkökulma erityisesti HSEQ-

arviointimenettelyn myötä. 

Kaksi ensimmäistä tutkimuskysymystä liittyvät työturvallisuuteen (Artikkelit 

I ja II). Niiden tarkoituksena on tuoda tapaustutkimusten kautta tutkimustietoa 

työturvallisuusjohtamisen tueksi. Tutkimusongelmaan liittyen laajempana 

tavoitteena on integroida työturvallisuuden kehittäminen osaksi kokonaisvaltaista 

yritysvastuullisuuden kehittämistä. Artikkelit III–VI liittyvät aiemmin esiteltyyn 

toimittajien HSEQ-arviointimenettelyyn, johon on integroitu työturvallisuuden 

lisäksi ympäristövastuullisuus ja laatukysymykset. Tutkimuskysymykseen kolme 

vastataan artikkeleilla III ja IV, joissa tarkastellaan toimittajien yleisimpiä HSEQ-
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kehittämisalueita. Neljännessä tutkimuskysymyksessä on laajempi näkökulma 

koskien HSEQ-arviointimenettelyä. Siihen liittyen tarkastellaan HSEQ-

arviointimenettelyn vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia 

kokonaisvaltaisesti sekä tilaajien että toimittajien kannalta huomioiden koko 

väitöskirjakokonaisuus (Artikkelit III–VI). Tutkimusongelmaan liittyen tavoitteena 

on kytkeä jatkuvasti kehittyvä integroitu HSEQ-arviointimenettely osaksi yritysten 

kokonaisvaltaista kestävän kehityksen hallintaa. Tapaustutkimuksena väitöstyön 

tulokset rajautuvat käsiteltyihin esimerkkitapauksiin, mutta teoriataustan sekä 

tutkimuksen laajan pohdinnan kautta tutkimuskokonaisuuteen on tuotu 

monipuolista syvyyttä ja yleistettävyyttä. 

 

Kuvio 1. Katkoviivoin merkityllä alueella on esitetty artikkelien muodostama 

väitöskirjakokonaisuus. Yhdessä kehittämällä ja jatkuvasti parantamalla saavutetaan 

erinomaisuutta muun muassa turvallisuus- ja HSEQ-johtamisessa sekä 

vastuullisuudessa. 
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1.3 Tieteenfilosofiset lähtökohdat 

Tieteellisessä tutkimustyössä eteen tulee epistemologisia, ontologisia ja eettisiä 

kysymyksiä, joita tutkijat joutuvat väistämättä pohtimaan tutkijauransa aikana. 

Epistemologia on oleellinen seikka tieteenfilosofiassa, ja siksi sen merkityksen 

ymmärtäminen on tutkijoille tärkeää (Anttila, 2006). Epistemologiaa kutsutaan 

myös tietoteoriaksi, joka tarkoittaa teoriaa tiedon alkuperästä ja pätevyydestä 

(Anttila, 2006). Epistemologisessa tarkastelussa eteen tulee kysymys, mitä tietoa 

pidetään hyväksyttävänä tieteenalalla (Bryman, & Bell, 2007) ja millä perusteilla 

asioista jotakin tiedetään (Anttila, 2006). Lancasterin (2005) mukaan 

epistemologista lähestymistapaa, joka järjestää ja selittää tietoa teorioiden 

muodossa, käyttävät monet yhteiskuntatieteiden tutkimukset. 

Positivismi on luonnontieteellinen filosofinen tutkimuslähestymistapa, jonka 

ajatuksena on, että vain havaittavissa olevien ilmiöiden kautta voidaan saada 

luotettavaa dataa, joka usein on määrällistä ja tilastollisin menetelmin 

analysoitavaa (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Brymanin ja Bellin (2007) 

mukaan positivismille vastakohtainen lähestymistapa on interpretivismi. Siinä 

tutkijan on tärkeää ymmärtää ihmisten välisiä eroja sosiaalisina toimijoina, jolloin 

tässä lähestymistavassa korostuu enemmän ihmisten kanssa toimiminen kuin 

esimerkiksi koneiden ja tietokoneiden tutkiminen (Saunders ym., 2009). Taustalla 

on myös fenomenologista traditiota, miten aistimme maailmaa ympärillämme, sekä 

symbolista interaktionismia, miten prosessoimme jatkuvasti ympärillämme olevaa 

sosiaalista maailmaa (Saunders ym., 2009). Näin ollen tämä tutkimus voidaan 

tulkita luonteeltaan lähemmäksi interpretivismia. 

Ontologia eli olemassaolon oppi on käsitys tutkittavasta todellisuudesta, ja sen 

voidaan ajatella koostuvan kaikesta olemassa olevasta (Anttila, 2006). Tarkastelun 

kohteeksi nousee kysymys, miten tutkija olettaa maailman toimivan ja millaisiin 

käsityksiin hän on sitoutunut (Saunders ym., 2009). Sosiaalisen ontologian 

kysymyksissä tarkastelun kohteena on sosiaalisten kokonaisuuksien luonne 

(Bryman, & Bell, 2007). Ontologia antaa vastauksen kysymykseen, onko 

todellisuus objektiivinen eli riippumaton ihmisen tietämyksestä, tuntemuksista ja 

aisteista vai subjektiivinen, jolloin ihmisen tuntemukset muodostavat heidän 

ymmärryksensä todellisuudesta (Harisalo, 2008). Tämän tutkimuskokonaisuuden 

voidaan tulkita olevan lähempänä subjektiivista todellisuutta. 

Luonnontieteissä paljon käytetyssä deduktiivisessa tutkimuksessa keskiössä on 

teorioiden tai hypoteesien kehittäminen, joita testataan empirian kautta (Lancaster, 

2005). Induktiivisessa tutkimuksessa, jota käsillä oleva tutkimuskin edustaa, tutkija 
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kehittää teoriaa ja hypoteeseja todellisen maailman empiiristen havaintojen kautta 

(Lancaster, 2005). Lancasterin (2005) mukaan induktiivisen tutkimuksen 

vahvuutena on joustavuus ja se soveltuu erityisen hyvin ihmisten käyttäytymisen 

tutkimiseen organisaatiossa. Tiivistäen voidaan todeta, että deduktiivisessa 

lähestymistavassa teoria ohjaa tutkimusta, kun taas induktiivisessa 

lähestymistavassa teoria on tutkimuksen tulos (Bryman, & Bell, 2007). Toisaalta 

voidaan kiteyttäen todeta, että tämä väitöstutkimuskokonaisuus on 

aineistolähtöinen ja empiriaan pohjautuva ja sen tavoitteena on laajentaa ja 

syventää aikaisempaa tietoa tapaustutkimusten kautta. 
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2 Teoreettinen viitekehys  

2.1 Työturvallisuusjohtaminen ja turvallisuuskulttuuri 

Suomi on Euroopan unionin jäsenmaa, minkä vuoksi EU-direktiivit määrittävät sen 

runsasta työsuojeluun liittyvää lainsäädäntöä. Työturvallisuuden keskeisin laki 

Suomessa on työturvallisuuslaki, jota sovelletaan lähes kaikkeen työhön. 

Työturvallisuuslain tarkoituksena on turvata työntekijöiden työkyky sekä 

ennaltaehkäistä työtapaturmia ja muita fyysisen ja henkisen terveyden haittoja 

(TyöturvL 1:1 §). Työturvallisuuslaki ei suoraan käytä turvallisuusjohtamisen 

käsitettä, mutta laki on vahvasti kirjoitettu turvallisuusjohtamisen ajatukselle 

(Mertanen, 2010). Esimerkiksi kahdeksannen pykälän mukaan työnantajan tulee 

suunnitella, valita ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet työolosuhteiden 

parantamiseksi, yhdeksännen pykälän mukaan työnantajalla tulee olla työsuojelun 

toimintaohjelma, joka sisältää työolojen kehittämistarpeet, ja kymmenennen 

pykälän mukaan työn vaarojen selvittäminen ja arviointi on tehtävä riittävällä 

järjestelmällisyydellä. Näiden kaikkien toteuttaminen perustuu työturvallisuuden 

johtamiseen käytetyistä käsitteistä riippumatta. 

Työturvallisuusjohtamiseen liittyviä merkittäviä termejä ovat muun muassa 

vaara ja riski. Kjellén ja Albrechtsen (2017) määrittelevät vaaran (hazard) energian 

lähteenä, joka voi johtaa henkilö-, ympäristö- tai materiaalivahinkoihin ja riskin 

(risk) lyhyesti onnettomuuksien todennäköisyyden ja niiden seurausten 

yhdistelmänä. Jälkimmäisen he ilmaisevat tarkemmin: ”Risk is an expression of the 

likelihood and consequences of future losses due to a release of hazards” (s. 340). 

Riskejä analysoitaessa haetaan vastausta kolmeen kysymykseen: mitä voi tapahtua 

eli mennä pieleen, millä todennäköisyydellä se tapahtuu ja mitkä ovat seuraukset 

(Kaplan, & Garrick, 1981). Järjestelmällinen vaarojen tunnistaminen ja riskien 

arviointi ovat työturvallisuusjohtamisen perusedellytyksiä ja ne sisältyvät myös 

työturvallisuusjohtamisen standardiin. Kansainvälisestä ISO-standardista 

suomeksi käännetty SFS-ISO 45001 -standardi on nimetty työterveys- ja 

työturvallisuusjärjestelmät -standardiksi, mutta siitä käytetään myös nimitystä 

työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi (Suomen Standardisoimisliitto 

SFS, 2018, 2019). Johtamisella katsotaan standardissa olevan merkittävä rooli 

onnistuneen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän käyttöönotossa ja 

toteutuksessa. 
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Kirjallisuudessa ja muutoinkin käytetään yleisesti termiä 

turvallisuusjohtaminen, jolla voidaan tarkoittaa joko työturvallisuusjohtamista, tai 

siihen voidaan sisällyttää myös laajempi yritysturvallisuuden kokonaisuus, jolloin 

siihen katsotaan kuuluvaksi muutakin turvallisuutta, kuten ympäristö-, tieto-, 

pelastus- ja kiinteistöturvallisuus (esim. Elinkeinoelämän keskusliitto, 2020; 

Tervonen, Haapasalo, & Niemelä, 2009). Työsuojeluhallinto (2010) määrittelee 

turvallisuusjohtamisen olevan kokonaisvaltaista turvallisuuden hallintaa, joka 

sisältää menetelmien, toimintatapojen ja ihmisten johtamisen, ja tavoitteena on 

jatkuva turvallisuuden ja terveyden edistäminen. Simolan (2005) mukaan käsitteitä 

turvallisuusjohtaminen, turvallisuuden johtaminen ja turvallisuuden hallinta 

käytetään yleisesti toistensa synonyymeina, mutta Simola on päätynyt kuitenkin 

itse käyttämään tutkimuksessaan turvallisuuden johtamisen käsitettä. Britannian 

työterveys- ja turvallisuusviranomainen nostaa työterveyden ja turvallisuuden 

johtamisesta käytännön tasolla esiin muun muassa näkyvän johtamisen, aiheesta 

puhumisen, merkittävimpien riskien tiedostamisen ja hallinnan, tehtyjen päätösten 

terveys- ja turvallisuusvaikutusten tunnistamisen sekä johdon kyvyn ottaa vastaan 

raportoitua työterveys- ja turvallisuusinformaatiota (Health and Safety Executive, 

2013). 

Työturvallisuusjohtamisen yksi päämäärä on hyvän turvallisuuskulttuurin 

edistäminen yrityksen kaikissa toiminnoissa. Turvallisuuskulttuuri-käsitteelle ei 

ole täysin yksiselitteistä määritelmää, mutta yleisesti turvallisuuskulttuuri voidaan 

nähdä yhdeksi erityisosaksi organisaatiokulttuuria (Zwetsloot, van Middelaar, & 

van der Beek, 2020; Morrow, Koves, & Barnes 2014). Scheinin (2010), yhden 

merkittävimmän alan tutkijan, organisaatiokulttuurin määrittelyssä nousee esiin 

syvälle juurtuneet tiedostamattomat perusolettamukset, joita ryhmässä 

(organisaatiossa) jaetaan. Guldenmund (2000) avaa organisaatiokulttuurin 

käsitteen konkreettisen yksinkertaisesti: ”tapa, jolla me teemme asioita täällä”. 

Turvallisuuskulttuuri on selvästi käytetympi muoto suomen kielessä kuin 

työturvallisuuskulttuuri, vaikka painopiste olisikin kokonaisturvallisuuden sijaan 

työturvallisuudessa. Turvallisuuskulttuuri-käsitteen juuret juontavat Tšernobylin 

ydinvoimalaonnettomuuteen (Cooper, 2000; European Agency for Safety and 

Health at Work, 2011; Pidgeon, 1991; Reiman, & Rollenhagen, 2014; Zwetsloot 

ym., 2020), jonka jälkeen Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) ohessa 

toimiva turvallisuuden erityisasiantuntijaryhmä (International Nuclear Safety 

Advisory Group) korosti turvallisuuskulttuurin määritelmässään organisaatioiden 

ja yksilöiden merkittävää roolia turvallisuuskysymyksissä: 
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”Safety culture is that assembly of characteristics and attitudes in organizations 

and individuals which establishes that, as an overriding priority, nuclear plant 

safety issues receive the attention warranted by their significance.” 

(International Nuclear Safety Advisory Group, 1991, s. 4) 

Turvallisuuskulttuuri on kuitenkin vuosikymmenten aikana kirjallisuudessa 

määritelty monin eri tavoin riippuen tutkijoista ja tutkimusalasta (Antonsen, 2009; 

European Agency for Safety and Health at Work, 2011; Guldenmund, 2000). 

Reiman ja Rollenhagen (2014) havaitsivat tutkimuksessaan ihmisten 

käyttäytymisen, arvojen, asenteiden ja uskomusten nousevan tyypillisesti esille, 

kun tarkastellaan turvallisuuskulttuurin käsitettä. Monet tutkimukset korostavat 

erityisesti turvallisuusasenteiden merkitystä turvallisuuskulttuurille (esim. Cheyne, 

Oliver, Tomás, & Cox, 2002; Cox, & Cox, 1991; Guldenmund, 2000; Harvey, 

Bolam, Gregory, & Erdos, 2001; Pidgeon, 1991). Huonot turvallisuusasenteet ja 

heikko turvallisuuskulttuuri ovat olleet usein työtapaturmien syntymisen taustalla 

(Bamel, Pandey, & Gupta 2020; Clarke, 2006; Gillen, Baltz, Gassel, Kirsch, & 

Vaccaro, 2002; Reason, 1998; Zohar, 2000). Tosin Morrowin ym. (2014) 

tutkimuksessa turvallisuuskulttuuri ja onnettomuuksien määrä eivät merkittävästi 

korreloineet keskenään, ja samansuuntaisia tuloksia löytyy muistakin tutkimuksista 

(Clarke, 2006). Reason (2000) toteaa korkeiden onnettomuustilastojen yleisesti 

indikoivan huonoa turvallisuuden tilaa organisaatiossa, mutta matalat luvut eivät 

välttämättä tarkoita turvallisuuden olevan hyvällä tasolla. Reasonin (1995) mukaan 

onnettomuuksien perimmäiset syyt ovat johdettavissa piileviin vikoihin ja 

organisaatiotason ongelmiin. Organisatorisilla onnettomuuksilla tarkoitetaan 

onnettomuuksia, joiden seuraukset ovat usein katastrofaalisia, niiden taustalta 

löytyy monia syytekijöitä ja lukuisia työntekijöitä organisaation eri tasoilta, ja 

onnettomuuksiin liittyy monimutkainen moderni teknologia, jota on esimerkiksi 

ydinvoimaloissa ja kemiantehtaissa (Reason, 1997). Organisatoriset 

onnettomuudet ovat seurausta heikosta turvallisuuskulttuurista (Reason, 1998; 

Wang, & Sun, 2012). 

Turvallisuuskulttuurin edistäminen on organisaatioille erityisen tärkeää, sillä 

sen seurauksena työntekijät oppivat riskiin perustuvaa ajattelua kaikilla tasoilla, 

mikä myös edistää riskienhallinnan toteuttamista ja kehittämistä (Nawaz ym., 

2019). Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällistä toimintaa riskien 

pienentämiseksi ja poistamiseksi, minkä seurauksena organisaation toiminnan 

jatkuvuus ja henkilöstön turvallisuus varmistetaan (Työsuojeluhallinto, 2010). 

Leka ja Cox (2010) toteavat riskienhallinnan olevan riskien pienentämiseen ja 
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torjuntaan sovellettua organisatorista ongelman ratkaisua, jonka kriittinen piirre on 

päätöksen teko. Riskienhallintaan velvoittavaa lainsäädäntöä on Suomessa kirjattu 

muun muassa työturvallisuuslakiin, jossa kehotetaan työnantajaa riittävän 

järjestelmällisesti selvittämään ja tunnistamaan työhön liittyvät vaara- ja haittatekijät 

sekä poistamaan ne, ja jos se ei ole mahdollista, arvioimaan niiden vaikutuksen 

työntekijöihin (TyöturvL 10:1 §). Kansalliseen lainsäädäntöön nämä riskienhallinnan 

periaatteet on johdettu EU-lainsäädännön kautta (Leka, & Cox, 2010).  

Erityinen rooli hyvän työturvallisuuden toteuttamisessa ja hyvän 

turvallisuuskulttuurin luomisessa on johdon ja esimiesten sitoutumisella ja 

asennoitumisella turvallisuusasioita kohtaan (European Agency for Safety and 

Health at Work, 2010; Lingard, Zhang, & Oswald, 2019; Zhang, Chen, Fu, Yan, & 

Kim, 2016). Ylimmän johdon tulee näkyvästi ja toistuvasti osoittaa turvallisuuden 

tärkeys omalla sitoutumisellaan turvallisuuteen organisaation kaikissa toiminnoissa 

(Health and Safety Executive, 2005). Ylimmän johdon lisäksi myös keskijohdolla 

on merkittävä rooli työturvallisuustyössä (Zwetsloot ym., 2013). Johdon 

turvallisuusasenteilla on taipumus näkyä myös työntekijöiden asenteissa (Rundmo, 

& Hale, 2003; Zhang ym., 2016). Hyvällä turvallisuusjohtamisella on näin 

merkittävä rooli niin työpaikkaonnettomuuksien vähentämisessä kuin myös 

työntekijöiden turvallisuusasenteisiin vaikuttamisessa ja lopulta koko 

organisaation turvallisuuskulttuurin kehittymisessä (Bamel ym. 2020; Lu, & Yang, 

2010; Rundmo, & Hale, 2003). 

Panostaminen hyvään työturvallisuusjohtamiseen ja turvallisuuskulttuurin 

kehittämiseen on yritykselle myös tuottavaa (Reiman ym., 2019). Mikäli 

tapaturmamäärät ja niihin liittyvät kustannukset ovat yrityksessä jo alhaisella 

tasolla, onnettomuuksien hallintaan tarvitaan uusia toimintatapoja, koska 

kustannukset eivät tällaisessa tilanteessa enää ole avainroolissa (Forteza, Carretero-

Gómez, & Sesé, 2017). Työtapaturmien kokonaiskustannusten laskeminen on 

yleisesti ollut hyvin haasteellista erilaisten epäsuorien kustannusten vuoksi, minkä 

seurauksena tapaturmien aiheuttamat kustannukset arvioidaan monesti liian 

pieniksi (Gavious, Mizrahi, Shani, & Minchuk, 2009; Jallon, Imbeau, & de 

Marcellis-Warin 2011; Rikhardsson, 2004).  

2.2 Integroitu HSEQ-johtaminen 

Työturvallisuusjohtaminen ei ole muusta johtamisesta irrallista toimintaa, vaan sen 

voidaan katsoa kuuluvan osaksi normaalia organisaation johtamista ja 

liiketoimintaa (European Agency for Safety and Health at Work, 2010). 
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Työturvallisuus voidaan nähdä tehokkaana johtamisen työkaluna, jonka kautta 

tähdätään erinomaisuuteen organisaation kaikissa toiminnoissa, ja ihmiset ovat 

työturvallisuustyön tärkein osa (Mottel, Long, & Morrison, 1995, siteerattu 

teoksessa Wu, Lin, & Shiau, 2010). Tuotantolaitoksissa vastuu työturvallisuudesta 

on linjajohdolla (Kjellén, & Albrechtsen, 2017), jolloin työturvallisuuden 

toteuttamiseen ja kehittämiseen liittyvät asiat on hoidettava osana laitoksen 

kokonaisjohtamista, vaikka suurissa organisaatioissa turvallisuustoiminnoille on 

voitu määritellä myös omaa johtoa. Kokonaisvaltaiseen johtamiseen tähtääviä 

menettelytapoja on tunnettu vuosikymmenten ajan. Yksi tunnetuimmista on TQM, 

kokonaisvaltainen laadunhallinta, joka pohjautuu prosessien jatkuvaan 

parantamiseen pitkällä aikavälillä sekä ylimmän johdon määrittelemään selkeään 

strategiseen suuntaan (Dale, 2003). Toinen kokonaisvaltainen menettelytapa on 

EFQM Excellence, jota voidaan hyödyntää erinomaisuuden jatkuvan parantamisen 

viitekehyksenä yhdessä muiden johtamistyökalujen kanssa (Laatukeskus, 2012). 

Mallin uusin versio EFQM2020 painottaa edelleen asiakkaan ensisijaisuutta, 

pitkäjänteisyyttä ja sidosryhmäkeskeisyyttä sekä ymmärrystä syy-seuraussuhteista 

organisaation tekemisen ja toiminnan tulosten välillä (Laatukeskus, 2020). 

Tutkimuksissa on havaittu, että turvallisuuteen panostamalla voidaan saavuttaa 

samalla myös sekä taloudellisia että ympäristöön liittyviä etuja (Nawaz ym., 2019). 

Tämä yhteys on hyvä tunnistaa, kun tarkastellaan integroitua johtamista ja 

johtamisjärjestelmää, joissa työterveyden ja työturvallisuuden johtaminen ja 

kehittäminen on integroitu ympäristöasioiden ja laadun kanssa kokonaisuudeksi 

(Koivupalo, 2019; Labodová, 2004; Simola, 2005; Wilkinson, & Dale, 1999, 2001; 

Zeng, Xie, Tam, & Shen, 2011). Integroitu johtamisjärjestelmä voi sisältää 

muitakin osa-alueita, kuten yritysten sosiaaliseen vastuullisuuteen (Asif, Searcy, 

Zutshi, & Fisscher, 2013; Jørgensen, Remmen, & Mellado, 2006) tai toimitusketjun 

hallintaan liittyviä asioita, mutta tässä yhteydessä tarkastellaan kolmen ensin 

mainitun muodostamaa kokonaisuutta. Integroidun johtamisjärjestelmän 

käyttöönoton perusajatuksena tulee olla organisaation tarpeisiin vastaaminen 

yksinkertaisimmalla ja tehokkaimmalla tavalla (European Agency for Safety and 

Health at Work, 2010). Integraation avulla organisaatiot voivat luoda systemaattisia 

ja standardoituja toimintatapoja edellä mainittujen asioiden välillä (Bernardo, 

Casadesus, Karapetrovic, & Heras, 2009; Kauppila, Härkönen, & Väyrynen, 2015). 

Standardeissa integraatio näkyy siten, että kansainvälinen 

standardisoimisjärjestö ISO on yhtenäistänyt hallintajärjestelmästandardit 

yhteiseen viitekehykseen. Työterveyden ja -turvallisuuden standardi ISO 45001, 

ympäristöjärjestelmästandardi ISO 14001 ja laadunhallinnan standardi ISO 9001 
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ovat rakenteeltaan, avaintermistöltään ja määritelmiltään yhteneviä. Tämä 

helpottaa standardien implementointia ja rinnakkaista käyttöä organisaatioiden 

johtamisjärjestelmissä. Kaikkien näiden kolmen standardin perustana on PDCA-

malli (plan, do, check, act), joka tähtää suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin 

kautta toimiin jatkuvan parantamisen ylläpitämiseksi (Suomen 

Standardisoimisliitto SFS, 2015a, 2015b, 2018, 2020). 

Integroitu hallintajärjestelmä on kokonaisuutena muutakin kuin standardien 

yhtenäisen rakenteen hyödyntämistä. Jørgensen ym. (2006) toteavat, että 

integraation edellytyksenä on geneeristen prosessien ja tehtävien ymmärtäminen 

PDCA-mallin sisällä ja mahdollisia hyötyjä tulee sisäisestä koordinaatiosta ja 

kompromissien vähenemisestä. Mikäli integraatiossa päästään vielä 

edistyneemmälle tasolle, organisaatioon luodaan oppimiskulttuuri ja sidosryhmien 

osallistumista hyödynnetään (Jørgensen ym. 2006). Ramosin, Afonson ja 

Rodriguesin (2020) mukaan integroitu työterveyden ja -turvallisuuden, ympäristön 

ja laadun hallintajärjestelmä mahdollistaa sen, että organisaatio voi saavuttaa 

tehokkaasti tuloksia riskien vähentämisessä ja tuottavuuden lisäämisessä, mutta 

työterveys- ja työturvallisuusriskien hallinnan integroinnin onnistumiseen 

vaikuttavat sekä tekniset että inhimilliset näkökohdat. Nunhesin, Barbosan ja de 

Oliveiran (2017) tutkimuksessa integroitujen hallintajärjestelmien hyötyinä nähtiin 

sisäisen kommunikaation ja toimintojen tehokkuuden paraneminen, ketterämpi 

päätöksenteko, lisääntynyt prosessien luotettavuus sekä parempi tuotteiden laatu. 

Haasteina heidän tutkimuksessaan oli integraatioprosessin kompleksisuus ja 

implementointivaiheeseen käytetyt suuret henkilö- ja rahoitusresurssit. EFQM 

Excellence -mallin hyödyntäminen itsearviointityökaluna ja kehittämisessä voi 

auttaa implementointivaiheessa (Garengo, & Biazzo, 2013; Kauppila ym., 2015; 

Manzanera ym., 2014). Zeng ym. (2011) totesivat integroinnin eduiksi vähentyneen 

paperityön, alentuneet hallintakustannukset, sisäisen hallinnon kompleksisuuden 

vähenemisen, yksinkertaisemman sertifiointiprosessin sekä jatkuvan parantamisen 

helpottumisen. Domingues, Sampaio ja Arezes (2017) tarkastelivat lukuisia 

integroituja johtamisjärjestelmiä koskevia tutkimuksia ja toivat esille muun muassa 

integraation hyötyjä ja integraatioprosessin. He totesivat tutkimuksessaan, että 

johtamisjärjestelmien integraatio ei jäänyt pelkästään dokumenttien rakenteen 

tasolle, vaan että monet yritykset kertoivat myös johtamisen menettelytapojen 

integraatiosta. Kahta tai useampaa hallintajärjestelmästandardia käyttävän 

yrityksen päätettäväksi lopulta jää, millä tasolla integraatio toteutetaan: jääkö 

itsenäisesti hallittavia osia jonkun standardin osalta vai viedäänkö integraatio 
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mahdollisimman pitkälle niin, että voidaan puhua selvästi yhdestä 

johtamisjärjestelmästä (Bernardo ym. 2009). 

Työterveys ja työturvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioiden tai osan näistä 

integroinnista on käytössä useita eri kirjainyhdistelmiä (Kauppila ym. 2015). 

Kirjaimet muodostuvat englanninkielisistä sanoista Health, Safety, Environment ja 

Quality, ja niiden järjestyksen määrittää yleisesti ne kirjaimet, joita halutaan 

painottaa. Työterveys- ja työturvallisuuspainotteisia yhdistelmiä ovat muun muassa 

HSE (Colombo, Golzio, & Bianchi, 2019; Duijm, Fiévez, Gerbec, Hauptmanns, & 

Konstandinidou, 2008; Høivik, Moen, Mearns, & Haukelid, 2009), SHEQ (Hansen, 

2006; Reniers, 2010; Woolley, Goode, Salmon, & Read, 2020) ja HSEQ (Kauppila 

ym., 2015; Koivupalo, Junno, & Väyrynen, 2015; Love, & Matthews, 2020). 

Esimerkiksi kirjainyhdistelmä HSEQ on tullut tunnetuksi alan tutkijoiden lisäksi 

monissa organisaatioissa (esim. Air Liquide, 2017; Normet, 2020), konsultoinnissa 

(Ramboll, 2020) sekä HSEQ-toimintoja yhdistävissä ja tukevissa digitaalisissa 

sovelluksissa, jotka kattavat usein myös standardien ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 

45001 sisällön. 

2.3 Vastuullisuudella kestävämpää yritystoimintaa 

Kestävä kehitys jaetaan yleisesti ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen 

kestävyyteen (Bansal, 2005; Ehnert, Harry, & Zink, 2014; Macagno, 2013; Salonen, 

2010; World Commission on Environment and Development [WCED], 1987). 

Toisaalta jako voidaan tehdä EU:n tapaan kestävän kehityksen tavoitteina, jolloin 

ne ovat ympäristön suojeleminen, taloudellinen hyvinvointi ja sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus ja yhteenkuuluvuus (Council of the European Union, 2006; 

Eurostat, 2016). Maailman teräsjärjestö on jo pitkään mitannut ja raportoinut 

jäsentensä kestävän kehityksen suorituskykyä ympäristöllisillä, taloudellisilla ja 

sosiaalisilla suorituskykymittareilla (World Steel Association, 2019). Ekologisen, 

taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmat liittyvät toisiinsa ja menevät 

osin päällekkäin, joten olennaista on kunkin tilanteen kokonaisuuden arvioiminen, 

tasapainoisen suhteen toteutuminen (Salonen, 2010) sekä synergioiden 

hyödyntäminen ja lopulta toivottujen tulosten aikaansaaminen (Griggs ym., 2014). 

Abstraktilla tasolla kuvataan usein kaikkien kolmen näkökulman yhtäläistä 

hyötymistä toisistaan, mutta kun siirrytään yritystason tarkasteluun, taloudellisen 

kestävyyden painoarvo nousee usein muiden edelle, vaikka muidenkin näkökulmien 

painoarvoa on pyritty aikojen saatossa korostamaan tarkastelijasta riippuen (Ehnert 
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ym., 2014). Bansal (2005) toteaa jokaisen kolmen näkökulman olevan välttämätön, 

ja jos joku niistä jää huomiotta, taloudellinen kehitys ei ole kestävää. 

Monet tutkimukset (esim. Baumgartner, & Ebner, 2010; Hummels, & Argyrou, 

2021; van Marrewijk, 2003) siteeraavat Brundtlandin komission (WCED, 1987) 

yleisesti hyväksyttyä ja uraauurtavaa kestävän kehityksen määritelmää, vaikkakin 

kestävän kehityksen määrittelyssä on monien muiden käsitteiden tapaan suurta 

hajontaa (Lankoski, 2016). WCED:n (1987) määritelmän mukaan kestävän 

kehityksen mukainen toiminta täyttää ihmiskunnan nykyiset tarpeet vaarantamatta 

tulevien sukupolvien tarpeita. Hummels ja Argyrou (2021) täsmentävät aiempia 

määritelmiä korostaen planeettamme ympäristöllisiä rajoja; jos niitä ei kunnioiteta, 

liiketoiminta ei voi täyttää kestävän kehityksen mukaisia edellytyksiä. Viime 

vuosien sään ääri-ilmiöiden, valtamerien happamoitumisen, ekosysteemien 

häviämisen ja muiden vastaavien ympäristömuutosten lisääntymisen vuoksi Griggs 

ym. (2013) muokkasivat kestävän kehityksen määrittelyä siten, että kehityksen tulee 

täyttää ihmiskunnan nykyiset tarpeet vaarantamatta maapallon elämää ylläpitävää 

järjestelmää, josta nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvointi on riippuvainen.  

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 sisältää 17 laajaa 

tavoitetta, jotka on jaettu useisiin alatavoitteisiin (United Nations, 2015). 

Tavoitteisiin sisältyy aiemmin mainittuun kolmijakoon liittyen muun muassa 

ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin varmistaminen, ympäristön suojeleminen ja 

ilmastonmuutoksen hidastaminen, kestävän talouskasvun ja tuottavuuden 

edistäminen sekä lisäksi edellä esitettyihin liittyen kestävän teollistumisen, 

innovaatioiden ja tieteellisen tutkimuksen edistäminen. Suomessa Agenda 

2030 -toimintaohjelman toimeenpanosta ja seurannasta vastaa hallitus, joka on 

valmistellut Suomen maaraportin viimeksi vuonna 2020 (Valtioneuvoston kanslia, 

2020). 

Monissa yhteyksissä käytetään myös käsitteitä yhteiskuntavastuu tai yrityksen 

yhteiskuntavastuu. Yhteiskuntavastuuksi (social responsibility) on nimetty SFS-

ISO 26000 -standardi, jolla viitataan kaikkien organisaatioiden vastuuseen 

kestävän kehityksen edistämisestä (Suomen Standardisoimisliitto SFS, 2010). 

Monille tutumpi käsite on kuitenkin yrityksen yhteiskuntavastuu ja sen 

englanninkielinen termi Corporate Social Responsibility (CSR) lyhenteineen, 

koska aiemmin yhteiskuntavastuun keskiössä olivat pääasiassa liikeyritykset 

(Suomen Standardisoimisliitto SFS, 2010). Lisäksi käytössä on myös lyhyempi 

käännös yritysvastuu. Monet käsitteet aiheuttavat sekaannusta niin käytännössä 

kuin tieteenkin tekemisessä. Lisäksi käsitteiden itsensä, kuten CSR:n, määrittelyssä 

on vakiintumattomuutta niin yritys- kuin akateemisellakin tasolla (Dahlsrud, 2008). 
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Van Marrewijkin (2003) mukaan CSR liittyi alkujaan sosiaalisiin kysymyksiin 

ja kestävä kehitys ympäristökysymyksiin. Nykyisin käsitteitä CSR ja kestävä 

kehitys käytetään usein niiden alkuperäisestä tarkoituksesta poiketen toistensa 

synonyymeinä (Ebner, & Baumgartner, 2006; van Marrewijk, 2003). Ebner ja 

Baumgartner (2006) toteavat CSR:ää käytettävän myös sateenvarjoterminä 

kestävän kehityksen kysymyksille. Heidän mielestään CSR:ää tulisi käyttää 

kestävän kehityksen sosiaalisena osa-alueena, koska CSR:ssä korostuvat yrityksen 

vastuullisuus osana yhteiskuntaa ja yhteistoiminta sidosryhmien kanssa. Pienenä 

mutta oleellisena erona van Marrewijk (2003) näkee CSR:n liittymisen ihmisten ja 

organisaatioiden kanssakäymiseen liittyviin asioihin, kun taas yrityksen kestävä 

kehitys liittyy toimintaperiaatteisiin. Macagno (2013) korostaa CSR:n sisältävän 

sosiaalisten kysymysten lisäksi ympäristöasioita ja näkee CSR:n yrityksen 

panoksena kestävään kehitykseen. Ympäristöasiat liittävät vahvasti mukaan myös 

Montero, Araque ja Rey (2009) sekä Koskela (2014), jolla on mukana myös 

talousasiat. Dahlsrud (2008) tarkasteli lukuisia CSR:n määritelmiä ja totesi lopulta 

niiden sisällön olevan suhteellisen yhteneviä. Tutkimuksen perusteella hän 

muodosti viisi määritelmien sisältöön perustuvaa dimensiota: sosiaalinen, 

ympäristö, taloudellinen, sidosryhmä ja vapaaehtoisuus. Nämä luovat pohjaa 

CSR:n oikealle tulkinnalle. 

Standardi SFS-ISO 26000 kattaa kestävään kehitykseen liittyviä näkökulmia 

sisältäen myös muun muassa ihmisoikeuksiin, sukupuolten tasa-arvoon ja 

lapsityövoimaan liittyvät kysymykset. Euroopan komission (2011) yritysten 

yhteiskuntavastuuta koskevassa strategiassa yrityksen yhteiskuntavastuun 

määrittelyyn on liitetty sosiaalisten, ekologisten ja taloudellisten näkökulmien 

lisäksi myös sitoutuminen yrityksen sidosryhmiin, jolloin reagointi muuttuviin 

toimintaedellytyksiin nopeutuu. Carrolin (1999) mukaan yritysvastuulla on pitkä 

historia ainakin 1950-luvulle saakka, ja sen vahvuus on liike-elämän ja 

yhteiskunnan suhteista nousevien merkittävimpien huolenaiheiden käsitteleminen. 

Yritysten yhteiskuntavastuullisuuden positiiviset vaikutukset kilpailukykyyn 

pitkällä tähtäimellä ovat hyvin tiedossa, mutta lyhyellä tähtäimellä asia ei 

välttämättä aina näin ole, jolloin poliittista ohjausta kannustimien kautta tulisi 

hyödyntää esimerkiksi EU-tasolla (Euroopan komissio, 2011). 

Kestävää kehitystä (sustainable development) tarkastellaan usein Brundtlandin 

raporttiin viitaten maailmanlaajuisella makrotasolla, jolloin puhutaan muun 

muassa köyhyyden poistamisesta, resurssien tasapuolisemmasta jaosta ihmisten ja 

kansakuntien välillä, ympäristön kestävyyden huomioimisesta sekä kestävän 

talouskasvun mahdollistamisesta (WCED, 1987). Mikro- eli yritystasolla kestävä 
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kehitys (corporate sustainability) sisältää samat aiemmin mainitut kolme 

näkökulmaa: taloudellinen, ekologinen (tai ympäristö) ja sosiaalinen 

(Baumgartener, & Ebner, 2010; Johnson, & Schaltegger, 2016). Yrityksen tulee 

sisällyttää kestävä kehitys yritysstrategiaansa ja tiedottaa siitä niin sisäisesti kuin 

organisaation ulkopuolellekin (Amini, & Bienstock, 2014). Yrityksen kestävän 

kehityksen strategiassa tarkastellaan kaikkia kolmea näkökulmaa sekä niiden 

vaikutuksia ja suhteita toisiinsa (Baumgartener, & Ebner, 2010). Tulkiten muun 

muassa Dow Jones Sustainabilty Indexiä, Lontoon pörssin FTSE4Good Index 

Seriesiä ja GRI-standardeja Baumgartner ja Ebner (2010) avaavat osaltaan ja 

Dyllick ja Hockerts (2002) täydentävät, mitä nämä kolme näkökulmaa sisältävät: 

– Taloudelliseen kestävyyteen sisältyvät yleiset näkökohdat, joissa hyvien 

tulosten kautta saavutetaan myös hyvä ja kestävä taloudellinen tulos omistajille 

vaarantamatta vakavaraisuutta: innovaatiot ja teknologia, yhteistyö, tiedon 

hallinta, prosessit, hankinnat sekä kestävän kehityksen raportointi. 

– Ekologista kestävyyttä tarkastellaan ja mitataan ympäristövaikutuksilla, 

vaikkakin strategiassa tulee painottaa seikkoja, jotka aiheuttavat näitä 

vaikutuksia: luonnonvarojen käyttö huomioiden niiden kasvu ja 

kierrätysmahdollisuudet (esim. puu, kala, maissi, öljy), päästöt ilmaan, veteen 

ja maaperään luonnon kestokyvyn mukaan, jätteet, biodiversiteetti sekä 

tuotteen ympäristövaikutukset. 

– Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluvat hyvä hallintotapa (corporate governance), 

motivaatio ja kannustimet, työterveys ja -turvallisuus, taidot ja työntekijöiden 

kehittäminen, eettinen käyttäytyminen ja ihmisoikeudet, hyvä 

yrityskansalaisuus, sidosryhmien hyväksyntä yrityksen motivaatioille ja 

arvoille sekä kiistanalaisen toiminnan, korruption ja kartellien poissulkeminen. 

Yritysten tulee soveltaa kestävän kehityksen mukaisia periaatteita tuotteissaan, 

politiikassaan ja käytännöissään (Bansal, 2005). Eweje (2011) toteaa, että 

yrityksillä on halu osoittaa kestävän kehityksen olevan tärkeä osa heidän 

politiikkaansa ja näyttää sitoutumistaan erilaisten hankkeiden kautta. Kestävän 

kehityksen mukainen toiminta on kilpailukykyä vahvistava tekijä yritykselle, jos se 

kykenee tunnistamaan kestävään kehitykseen liittyvät mahdollisuudet oikealla 

tavalla (Baumgartner, 2014; Nidumolu, Prahalad, & Rangaswami, 2009). Yritysten 

pitäisikin nähdä kestävä kehitys liiketoimintamahdollisuutena, jota tulee tavoitella 

(Carpenter & White, 2004). Siinä auttavat kestävän kehityksen hallintaan ja 

toiminnan valvontaan viimeisten vuosikymmenien aikana kehitetyt lukuisat 
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työkalut, jotka ovat saaneet laajan hyväksynnän yritysten ja muiden 

organisaatioiden keskuudessa (Robèrt ym., 2002). 

Kestävään yritystoimintaan voidaan liittää myös hyvä hallintotapa, jonka 

tarkoituksena on auttaa rakentamaan luottamuksen, avoimuuden ja vastuullisuuden 

ilmapiiriä yrityksen johdon ja sidosryhmien, erityisesti osakkeenomistajien välille 

ja näin mahdollistamaan pitkän tähtäimen investoinnit sekä vastuullinen 

liiketoiminta yhteiskunnassa (Arvopaperimarkkinayhdistys, 2021; Organisation 

for Economic Co-operation and Development [OECD], 2015). Yrityksen 

ydinarvona tuloksen maksimoinnin sijaan tai osakkeenomistajien arvonluonnin 

lisäksi voisi Rodriguezin, Ricartin ja Sanchezin (2002) mukaan olla arvonluominen 

koko yhteiskunnalle pysyvällä ja kestävän kehityksen mukaisella tavalla 

sidosryhmät huomioiden. Grayn (2006) mukaan muita arvoja voisivat olla 

kunnioitus, luottamus, ilma, vesi, turvallisuus, luonto jne. Yritysten kestävän 

kehityksen polkua hidastavat kuitenkin usein lyhytjänteisesti orientoituneet 

rahoitusmarkkinat ja paine omistaja-arvon jatkuvasta kasvattamisesta, kun taas 

kestävän kehityksen strategiat vaativat pitemmän aikavälin perspektiivin (Dyllick, 

& Hockerts, 2002; Dyllick, & Muff, 2016). Siksi kestävän kehityksen mukainen 

toiminta vaatii sekä lyhyen että pitkän tähtäimen suunnitelmia, jotta taloudellisen 

pääoman lisäksi ekologista ja sosiaalista pääomaa voidaan hallita (Dyllick, & 

Hockerts, 2002). Yritykset voivat itsekin ajatella kestävään kehitykseen liittyvien 

toimien tuovan vain lisää kustannuksia ja välittömien taloudellisten hyötyjen 

jäävän saavuttamattomiin (Nidumolu ym., 2009). Usein pienissä ja keskisuurissa 

yrityksissä ei nähdä kestävän kehityksen taloudellisia hyötyjä, joten kannustinta 

toimintaan ei siten ole (Johnson, & Schaltegger, 2016). Lisäksi tietoisuus kestävään 

kehitykseen liittyvistä asioista on puutteellista, asiantuntemusta ei ole riittävästi ja 

raha- ja työntekijäresursseja on liian vähän (Johnson, & Schaltegger, 2016). 

Hart ja Milstein (2003) kuitenkin osoittavat, että sopivien strategioiden ja 

käytäntöjen kautta voidaan vastata niin globaaleihin kestävän kehityksen 

haasteisiin kuin osakkeenomistajien tarpeisiinkin. Tässä mielessä he nostavat esiin 

puhtaaseen teknologiaan liittyviä yrityksiä (mm. DuPont), joihin lukeutuvat myös 

kansainväliset öljyjätit, jotka suuntaavat investointejaan uusiutuviin teknologioihin 

(BP, Shell), sekä autonvalmistajat, jotka suunnittelevat muun muassa hybridiautoja 

(Toyota, Honda). Kestävän kehityksen periaatteiden kautta voidaan saavuttaa uutta 

inspiraatiota yrityksen innovaatiotoiminnan tueksi (Amini, & Bienstock, 2014). 

Kestävän kehityksen – mitä kaikkea se sitten tarkoittaakaan kunkin ihmisen tai 

organisaation tulkitsemana – edistämiseksi on tehty paljon, mutta valtavasti 

tekemistä on vielä edessä (Hart, & Milstein, 2003; Horne, Recker, Michelfelder, 
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Jay, & Kratzer, 2020; Sachs, Schmidt-Traub, Kroll, Durand-Delacre, & Teksoz, 

2017). Esimerkiksi Saksassa, tarkasteltaessa kestävän kehityksen 17 tavoitetta 

(United Nations, 2015), selvää edistystä on saavutettu muun muassa köyhyyden 

vähentämisessä, koulutuksen parantamisessa ja innovaatioiden edistämisessä, kun 

taas vastuullisen kulutuksen ja tuotannon, ilmastoasioiden ja vedenalaisen elämän 

parantamisessa suuria haasteita on edessä edelleen (Horne ym., 2020; Sachs ym., 

2017). Sachsin ym. (2017) mukaan Suomessa haasteita on edelleen vastuullisessa 

kuluttamisessa, ilmastotoimissa ja maanpäälliseen elämään (vrt. vedenalainen 

elämä; ks. Valtioneuvoston kanslia, 2021) liittyvissä asioissa, kuten 

biodiversiteetissä. Köyhissä maissa vanhat haasteet, kuten äärimmäinen köyhyys, 

välttämättömän infran heikkous ja ympäristön tilan monenlainen heikkeneminen, 

ovat edelleen pysyneet samoina, ja maat tarvitsisivat monipuolista apua ongelmien 

ratkaisemiseksi (Sachs ym., 2017). 

Suurimpien globaalien yritysten (S&P 500) osalta erilaiset kestävän kehityksen 

mukaiset liiketoimintamallit ovat kasvattaneet merkitystään ajan kuluessa, mutta 

nämä yritykset ovat kuitenkin omaksuneet selvästi paremmin ympäristön kuin 

yhteiskunnalliseen tai organisatoriseen kestävyyteen liittyvät asiat (Ritala, Huotari, 

Bocken, Albareda, & Puumalainen, 2018). Suuret yritykset kyllä tunnistavat 

yksittäisten yritysten välittömien toimien tärkeän roolin kestävämmän talouden 

rakentamisessa, mutta muutoksen tärkeimpänä ajurina toimivat kuitenkin 

liiketaloudelliset seikat (Lacy, & Hayward, 2011). Pieniltä ja keskisuurilta 

yrityksiltä odotetaan myös ennakoivaa kestävän kehityksen periaatteiden 

huomioonottamista (Shields, & Shelleman, 2015). Markkinoille tulevat uudet 

toimijat kykenevät todennäköisemmin hyödyntämään paremmin kestävän 

kehityksen mukaisia mahdollisuuksia kuin markkinoilla vakiintuneet yritykset, 

joilta voi puuttua kunnianhimoa kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan 

(Hockerts, & Wüstenhagen, 2010). Yritykset raportoivat kestävän kehityksen 

mukaista toimintaansa ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten suoritteidensa 

mukaan ja vaativat raportointia nykyisin myös toimitusketjuunsa kuuluvilta, usein 

pieniltä tai keskisuurilta yrityksiltä (Shields, & Shelleman, 2015).    

Yritysten edistyminen kestävän kehityksen mukaisessa toiminnassa on ollut 

hidasta, minkä vuoksi yritykset tarvitsevat konkreettisempaa ohjausta toimiakseen 

strategisesti ja suoriutuakseen hyvin kestävän kehityksen periaatteiden mukaan 

(Baumgartner, & Rauter, 2017). Baumgartner ja Korhonen (2010) ehdottavat 

kestävän kehityksen edistämiseksi strategista ajattelua ja sen sisällyttämistä 

yleisesti kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Strategista kehitystyötä 

odotetaan yhä useammin myös pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä (Shields, & 
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Shelleman, 2015). Kestävän kehityksen integrointi strategiaan on erityisen tärkeää, 

kun tavoitteena on luoda liiketoiminnalle lisäarvoa (Baumgartner, & Rauter, 2017). 

2.4 Innovaatioita yhdessä kehittämällä 

Kestävän kehityksen mukaiseen talouskehitykseen siirtyminen vaatii tiede-, 

teknologia- ja innovaatiointensiivistä lähestymistapaa, jossa on huomioitu YK:n 

kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet yhdessä erilaisten poliittisten lähtökohtien 

kanssa (Walsh, Murphy, & Horan, 2020). Innovaatiotoiminnassa yksi 

ratkaisevimmista tekijöistä on yhteistyön onnistuminen eri toimijoiden välillä 

(Bougrain, & Haudeville, 2002; Catalá-Pérez, Rask, & de-Miguel-Molina, 2020; 

Kobarg, Stumpf-Wollersheim, & Welpe, 2019; Shi, Wu, & Fu, 2020). Yhteistyön 

kannalta merkittäviä asioita ovat toimijoiden välisten suhteiden dynaaminen luonne, 

mukana olevien toimijoiden ominaisuudet sekä yhteistyötyökalujen suunnittelu 

(Catalá-Pérez ym., 2020). Innovaatiotoimintaan on luotu erilaisia yhteistyötä 

kuvaavia malleja, joita on tutkittu paljon useissa eri maissa. 

Yksi yhteistyömalliviitekehys on alueellisia innovaatiokeskittymiä kuvaava 

kolmoiskierremalli eli Triple Helix, jolla analysoidaan yliopiston, elinkeinoelämän 

ja julkisen hallinnon välisten suhteiden alkuperää ja kehittymistä (Lahtonen, & 

Tokila, 2014). Etzkowitzin ja Zhoun (2018) mukaan Triple Helix on universaali 

viitekehys alueellisen innovaatioekosysteemin ja kestävän taloudellisen kehityksen 

ylläpitämiseen. Malliin on ehdotettu muitakin ulottuvuuksia, kuten työvoima tai 

riskipääoma, mutta niiden katsotaan heikentävän mallin luovaa dynamiikkaa 

(Etzkowitz, & Zhou, 2006). Etzkowitzin ja Zhoun (2006) mukaan kestävän 

kehityksen kysymysten liittäminen innovaatioiden dynamiikan ymmärtämiseen tuo 

kuitenkin uuden ja tarpeellisen ulottuvuuden Triple Helix -malliin. Kestävän 

kehityksen periaatteiden kautta on mahdollista vahvistaa innovaatiotoimintaa 

(Amini, & Bienstock, 2014). Triple Helix -mallin kautta on havaittu, että 

lisääntyvässä määrin tietopohjaan tukeutuvassa yhteiskunnassa yliopistojen rooli 

innovaatiotoiminnassa on kasvanut (Etzkowitz, & Zhou, 2006; Lahtonen, & Tokila, 

2014), mikä on seurausta yliopistojen mukautumiskykyisyydestä (Lahtonen, & 

Tokila, 2014). Triple Helix -mallin mukaisesti yliopistot toimivat yrittäjyyden ja 

teknologian sekä kriittisen tutkimuksen lähteenä (Etzkowitz, & Zhou, 2018). 

Co-creation eli yhteiskehittäminen on organisaation ja sen sidosryhmien 

yhteistä toimintaa lisäarvon luomiseksi ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi 

(Kim ym., 2020). Päämääränä on luoda hyötyä kaikille osapuolille oman 

hyötymisen ohella ja pitää yhteiskehittämisen ekosysteemi elinvoimaisena 
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(Ramaswamy, & Gouillart, 2010). Galvagnon ja Dallin (2014) mukaan 

yhteiskehittäminen on arvon luomista ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien 

kehittämistä yritysten ja asiakkaiden vuorovaikutuksen kautta. Useimmiten 

yhteiskehittäminen liittyy innovaatioprosessiin, jossa voidaan yhdessä luoda, 

arvioida ja kehittää uusia tuoteideoita, konsepteja tai virtuaalisia prototyyppejä 

(Kohler, Fueller, Matzler, Stieger, & Füller, 2011). Yhteiskehittämistä tehdään 

useimmiten internetiä hyödyntäen erilaisilla alustoilla teknologisten laitteiden 

kautta (Kim ym., 2020; Ramaswamy, & Gouillart, 2010; Zwass, 2010). 

Yhteiskehittämisessä olennaista on (1) dialogia, johon sisältyy halu olla 

toiminnassa mukana, (2) pääsy tietoihin esimerkiksi yhteiskäyttöisen alustan 

välityksellä, (3) riskihyöty, jossa pitkäaikainen yhteistyö voi tuottaa myös 

hyväksyttyjä tappioita, ja (4) läpinäkyvyys (Kim ym., 2020; Prahalad, & 

Ramaswamy, 2004). 

Frow, Nenonen, Payne ja Storbacka (2015) havaitsivat, että yrityksillä ei aina 

ole selkeää prosessia yhteiskehittämisen mahdollisuuksien tunnistamiseksi, kaikkia 

sidosryhmiä ei huomioida ja käytännöt ovat hyvin kapea-alaisia. 

Yhteiskehittämistä voidaan tarkastella johdon lisäksi myös kuluttajien tai muiden 

sidosryhmien näkökulmasta (Ind, & Coates, 2013). Nykyisin aktiiviset, hyvän 

tietopohjan omaavat ja verkostoituneet kuluttajat ovat jatkuvasti 

merkittävämmässä roolissa arvon ja uusien kilpailuetujen luonnissa yhdessä 

yrityksen kanssa (Prahalad, & Ramaswamy, 2004). Siten käyttäjien sisällyttäminen 

innovaatioprosessiin on erityisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa uuden tuotteen 

menestys markkinoilla (Hoffmann, 2007; Zogaj, & Bretschneider, 2012). 

Palvelutuotannossa asiakkaan voidaan katsoa olevan arvon luoja eli yhteiskehittäjä 

yhdessä toimittajan kanssa, jolloin heidän välisen suhteen kehittämisessä 

olennaista on vuorovaikutus (Payne, Storbacka, & Frow, 2008), joka on dynaamista, 

kontekstuaalista ja uutta kehittävää (Ramaswamy, 2011). Yhteiskehittämisessä 

vuorovaikutus on monipuolista jatkuvan dialogin, luokse pääsyn, läpinäkyvyyden 

ja visualisoinnin kautta, mikä helpottaa myös riskien arvioimista (Ramaswamy, 

2011). Aiemmin kuluttajat nähtiin perinteisesti arvonluontiprosessissa yrityksen 

ulkopuolella oleviksi ja arvon luomisen nähtiin tapahtuvan yrityksen sisällä sen 

oman toiminnan kautta (Prahalad, & Ramaswamy, 2004). Nykyisin erilaiset alustat 

sitouttavat ja helpottavat vuorovaikutusta kuluttajien kanssa, jolloin arvonluonti 

muodostuu molemminpuoliseksi ja tuottavaksi sekä mielekkäitä kokemuksia 

synnyttäväksi (Ramaswamy, 2011). 

Yhteiskehittäminen on liitetty myös kestävään kehitykseen, ja tuloksena on 

ollut esimerkiksi ympäristöä säästäviä tuotteita ja informaatioteknologiaa (Lee, 
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Olson, & Trimi, 2012). Yhteistoiminnallisissa tuotekehitysprosesseissa on 

mahdollista tunnistaa kestävän kehityksen mukaisten innovaatioiden käyttöönottoa 

edistäviä tai uhkaavia tekijöitä (Hoffmann, 2007). Haasteena puolestaan on ollut, 

että yhteiskehittämisen prosessit eivät ole kohdistuneet koko arvoketjuun, jolloin 

sidosryhmien integrointi ja siten kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen 

ovat jääneet vähäisiksi (Arnold, 2017).  

Säilyttääkseen kilpailukykynsä suurten yritysten pitäisi luoda 

innovaatioyhteistyötä arvoketjussaan partnereidensa kanssa (Kim ym., 2020). 

Erilaisilla organisaatioiden välisillä strategisilla verkostoilla on mahdollista saada 

innovaatiotoimintaan lisäarvoa riskien jakamisen ja osaamisen integroinnin kautta 

(Romero, & Molina, 2011). Yhteiskehittämisessä merkittävää etua saavutetaan 

myös yrityksen ja sen sidosryhmien resurssien integroinnin myötä (Frow ym., 

2015). Yhteiskehittämisen avulla esimerkiksi pienet ja keskisuuret toimittajat 

voivat parantaa strategista toimintaansa ja liiketoiminnallista suorituskykyään 

(Kim ym., 2020). Yhteiskehittämistä on toteutettu myös yritysten ja yliopistojen 

välillä. Tällöin tavoitteena on ollut saattaa tutkijoita ja yrityksiä yhteen verkostojen 

luomiseksi sekä pohtimaan kaikkia osapuolia kiinnostavia yhdessä käsiteltäviä 

asioita, ongelmia ja niiden ratkaisuja (Hautamäki, 2018). Tarkoituksena on, että 

yhdessä kehittämisen periaatteiden mukaisesti kaikki osapuolet hyötyvät ja ovat 

jakamassa ja vastaanottamassa tietoa turvallisessa ja avoimessa ympäristössä 

(Hautamäki, 2018). Yliopisto–yritys-yhteistyön alkuvaiheessa yrityksen 

innovaatiotehokkuus voi laskea, mutta sitoutumisen syventyessä hyötyjä on 

mahdollista saada (Shi ym., 2020). Yliopistojen yhdeksi tehtäväksi on esitetty 

kestävän kehityksen edistämistä yhteiskehittämisen keinoin, ja 

yhteistyökumppaneina toimisivat Triple Helix -tyyppisesti julkinen hallinto ja 

teollisuus, mutta myös kansalaisyhteiskunta (Trencher, Yarime, McCormick, Doll, 

& Kraines, 2014). Catalá-Pérez ym. (2020) tutkivat suomalaista yliopistojen ja 

teollisuuden välille luotua innovaatioalustaa eli niin sanottua Demola-mallia ja 

havaitsivat Demola-mallin toiminnan keskeisiä tekijöitä olevan kunkin osallistujan 

organisaatiokulttuuri ja yhteistyön institutionaalinen rakenne. Demola-mallia on 

hyödynnetty yhteiskehittämisessä useissa eri maissa sekä lukuisissa suomalaisissa 

korkeakouluissa, jotka ovat olleet muutosjoustavia mallia kohdanneissa haasteissa 

(Catalá-Pérez ym., 2020). Suomessa yhteiskehittämistä on edistänyt muun muassa 

Business Finland tarjoamalla rahoitusmahdollisuutta tutkimusorganisaatioiden ja 

yritysten käyttöön kansainvälisen liiketoimintapotentiaalin omaavan idean 

kehittämiseksi (Business Finland, 2020). 
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3 Tutkimusaineisto ja menetelmät 

Tämä väitöskirjakokonaisuus pohjautuu tapaustutkimuksiin (case study). Yin 

(2014) toteaa tapaustutkimuksen olevan empiiristä nykyajan ilmiöiden syvällistä ja 

todellisen kontekstin tutkimusta. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2007) 

mukaan tapaustutkimuksessa toiminnan merkitystä pyritään ymmärtämään 

tulkinnan kautta. Intensiivitapaustutkimuksessa tutkija syventää jonkin todellisen 

ympäristön ymmärrystään ja etsii selityksiä ja tulkintoja tapaukselle (Cunningham, 

1997). Tapaustutkimuksessa voidaan tarkastella yhtä tapausta tai useampia 

tapauksia (Järvinen & Järvinen, 2004), joiden määrä tulee Dulin ja Hakin (2008) 

mukaan olla kuitenkin pieni. Hirsjärvi ym. (2007) tarkentavat, että 

tapaustutkimuksessa tarkastellaan yksityiskohtaisesti ja syvällisesti yksittäistä 

tapausta tai toisiinsa suhteessa olevaa tapausten joukkoa. Tyypillisinä piirteinä 

tapaustutkimukselle he mainitsevat, että tutkimuksen kohde voi olla yksilö, ryhmä 

tai yhteisö, yksittäistapausta tutkitaan luonnollisessa ympäristössään ja aineiston 

keruussa hyödynnetään useita menetelmiä, kuten havainnointia, haastatteluja ja 

dokumenttitutkimusta. Myös Yin (2011) toteaa, että tapaustutkimukseen voidaan 

yhdistää tilanteesta riippuen useita tutkimusmenetelmiä, kuten survey-tutkimusta 

kyselyn muodossa. Tapaustutkimus voidaan toteuttaa niin kvalitatiivisesti kuin 

kvantitatiivisestikin (Hirsjärvi ym., 2007; Järvinen & Järvinen, 2004). 

Tapaustutkimukseen sisältyy tutkimuksen suunnittelu, datan keräys ja analysointi 

sekä tulosten raportointi (Yin, 2011). Edellä esitettyjä tapaustutkimukseen liitettyjä 

olennaisia ominaispiirteitä voidaan tunnistaa seuraavissa luvuissa (3.1–3.4) 

esitetyissä tapausten aineisto- ja menetelmäkuvauksissa. 

Taulukkoon 1 on koottu lukukohtaisesti kunkin tutkimusaineiston liittyvyys 

tutkimuskysymyksiin. Tutkimusongelman työturvallisuuspainotukseen vastataan 

erityisesti Artikkeleilla I ja II aineistoineen. Lisäksi HSEQ-toimittaja-arviointi on 

lähtökohdiltaan työturvallisuuspainotteinen, mutta ympäristövastuullisuus ja 

laadunhallinta ovat siinä vahvasti mukana (Artikkelit III–VI aineistoineen). 

Kokonaisuutena tässä tutkimuksessa hyödynnetyt aineistot tukevat 

kokonaisvaltaista yritysvastuullisuuden kehittämistä ja vastaavat siten omalta 

osaltaan tutkimusongelmaan. 
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Taulukko 1. Kuhunkin tutkimuskysymykseen kohdistuvat aineistot. 

Aineistot  Tutkimuskysymys 

3.1 TOT-tutkintaraportit (Artikkeli I) 

 

1 Minkälaisia työturvallisuusjohtamiseen ja turvallisuuskulttuuriin 

liittyviä tekijöitä tapaturmista on tunnistettavissa? 

3.2 Työturvallisuuskyselytutkimus 

(Artikkeli II) 

2 Millaisia käsityksiä henkilöstöllä on liittyen johdon 

työturvallisuusasenteisiin? 

3.3 Toimittajien HSEQ-arviointeihin 

kirjatut havainnot (Artikkelit III–IV) 

3 Mitkä ovat teollisuuden toimittajayritysten yleisimmät 

kehityskohteet liittyen työterveyteen ja -turvallisuuteen, 

ympäristövastuullisuuteen ja laadunhallintaan? 

3.4 Artikkelien III–VI sisältö, muu 

HSEQ-tieto, tutkijan kokemus ja tulkinta 

4 Millaisia vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia 

HSEQ-arviointimenettelyyn liittyy tilaajien ja toimittajien 

kannalta? 

3.1 Sisällönanalyysi vakavista työtapaturmista 

Tutkimuksessa (Artikkeli I) tarkasteltiin syvällisesti neljää 

Tapaturmavakuutuskeskuksen johdolla tutkittua kuolemaan johtanutta 

työpaikkatapaturmaa, jotka valittiin niiden samankaltaisten työkohteiden ja 

työtehtävien perusteella. Kaikki onnettomuudet sattuivat vaarallisten aineiden 

maantiekuljetuksiin tarkoitettujen säiliöiden huolto- ja pesutöiden yhteydessä. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella, minkälaisia työturvallisuusjohtamiseen 

ja turvallisuuskulttuuriin liittyviä tekijöitä tapauksista on löydettävissä. 

Tutkimuksessa sovellettiin sisällönanalyysia (Tuomi, & Sarajärvi, 2018) seuraavan 

menettelytavan mukaisesti: 1) aineiston eli kuolemantapausraporttien (TOT-

raportit) haku, 2) raporttien syvällinen läpikäynti (sisältöjen pääpiirteisiin tutustuttu 

jo aiemmin), 3a) tekstin alustava koodaus (sanat, käsitteet, lauseet) ja 

luokitteluyksikköjen luominen, 3b) lopullinen koodaus ja luokittelu 

sekä 4) johtopäätökset. 

Tapaukset ja niistä koostetut TOT-tutkintaraportit ovat julkisesti saatavilla 

Tapaturmavakuutuskeskuksen (2020a) TOTTI-järjestelmän kautta. Tässä 

tutkimuksessa tapaukset on koodattu numeroin alla olevan luettelon mukaisesti. 

Raportin perässä on kyseisen vuoden juokseva tapausnumero ja sen perässä 

vuosiluku. 

1. TOT-raportti 4/11 (TVK, 2011b) 

2. YTOT-raportti 4/08 (TVK, 2008) 

3. TOT-raportti 13/96 (TVK, 1996) 

4. TOT-raportti 1/93 (TVK, 1993) 
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TOT-raportti 4/11 on niin sanottu teematutkintaraportti, jossa tarkastellaan kaikkia 

neljää kuolemantapausta yhdessä. Teematutkintaraportin liitteenä on kyseisen 

vuoden kuolemantapaustutkinta. Yhdistetyn teematutkintaraportin taustalla on 

yliopiston, Tapaturmavakuutuskeskuksen ja yritysten välinen yhteistyö. 

Tutkintaraporttien pohjalta muodostetut luokat esitellään tulososiossa luvussa 4.1. 

Osa luokista määriteltiin tapauksista taustatietoa antaviksi perustiedoiksi, jotka on 

esitetty liitteessä 1. 

3.2 Kyselytutkimus työturvallisuuden kehittämiseksi 

Tässä osatutkimuksessa (Artikkeli II) haettiin kyselytutkimuksella yrityksen 

henkilöstöltä kehitysideoita työturvallisuuden parantamiseksi. Kyselytutkimus 

liittyi laajaan monivaiheiseen työturvallisuustutkimukseen (Väyrynen ym., 2015), 

jonka tavoitteena oli saada uutta tietoa VR Groupin työntekijöiden ja esimiesten 

työturvallisuusasenteista. Tutkimuksen taustalla oli aktiivinen ja vuorovaikutteinen 

yhteistyö VR Groupin kanssa. Tämä osatutkimus keskittyi kyselytutkimuksen 

avoimeen kysymykseen: Kerro ideasi VR:n työturvallisuuden parantamiseksi 

(koskien esim. ohjeita, koulutusta, viestintää, työtapoja jne.). 

Tutkimusryhmä ja yrityksen edustajat muodostivat kyselylomakkeen 

kirjallisuuden, tutkimusryhmän kokemuksen ja yrityksen aiempien 

henkilöstökyselyjen pohjalta. Ennen varsinaisen kyselytutkimuksen suorittamista 

tehtiin pilottitutkimus (n = 34) lomakkeen testaamiseksi ja mahdollisia 

parannustarpeita varten. Lopullisessa lomakkeessa oli 71 kvantitatiivista 

kysymystä ja yksi kvalitatiivinen kysymys. Kysely lähetettiin koko VR Groupin 

henkilöstölle (n = 9404) sähköpostilinkkinä Webropoliin tai kirjepostin kautta 

riippuen muun muassa henkilön työsähköpostin käytöstä. Sähköpostilla lähetettiin 

muutamia muistutuksia Webropol-kyselyn saaneille. Koko kyselyyn vastasi 

yhteensä 3042 työntekijää, jolloin vastausprosentiksi muodostui 32,3. 

Vastaajajoukko on esitelty tarkemmin Artikkelissa II. Vastaajista yhteensä 1087 

vastasi avoimeen kysymykseen. Annetut vastaukset luokiteltiin aihealueittain 37 

teemaan tarkempaa tarkastelua varten.  

Tässä osatutkimuksessa tarkastellaan lähemmin johdon esimerkkinä olemiseen 

ja johdon asenteisiin liittyviä vastauksia, joita oli yhteensä 131. Näistä 75 oli 

työntekijöiden ja 54 muiden antamia. Ryhmään muut kuuluivat asiantuntijat ja eri 

johtotasoilla työskentelevät. Loput eivät olleet merkinneet työtehtäväänsä. 

Tavoitteena oli tutkia syvällisemmin, millaisia käsityksiä henkilöstöllä on liittyen 

johdon työturvallisuusasenteisiin. Kyseessä olevaan teemaan annetut 131 vastausta 
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ryhmiteltiin kategorioihin soveltamalla avoimen koodauksen menettelytapaa 

(Järvinen, & Järvinen, 2004; Strauss, & Corbin, 1990). Vastaukset luettiin rivi 

riviltä tarkkaan ja samalla muodostettiin alustavia kategorioita, joita myöhemmässä 

vaiheessa tarvittaessa muokattiin ja täsmennettiin lopulliseen muotoon 

kokonaisuuden hahmottumisen kautta. Tulokset esitellään tulososion luvussa 4.2. 

3.3 Toimittajayritysten HSEQ-kehityskohteiden kategorisointi 

Tutkimuksessa (Artikkelit III ja IV) tarkasteltiin toimittajayritysten HSEQ-

arviointeihin kirjattuja laadullisia havaintoja. Tutkimuksessa käytettiin 

havaintonimitystä sekä kirjatuille poikkeamille että kehityskohteille. Ensin 

mainitut edellyttävät arvioinnin jälkeen välittömiä toimenpiteitä ennen kuin 

arviointitulos voidaan lopullisesti hyväksyä, ja jälkimmäiset ovat 

vapaaehtoisempia toimittajien HSEQ-suorituskyvyn parantamiseen tähtääviä 

toimenpiteitä. Tutkimukseen otettiin mukaan tutkimushetkellä uusimpia arviointeja 

vuosilta 2015–2017, ja niitä oli yhteensä 48. Valintaperusteena oli myös se, että 

arviointikriteerit olivat näissä HSEQ-arvioinneissa samat ja ne edustivat 

tutkimushetkellä uusinta päivitystä kriteeristöstä. Tavoitteena oli tutkia, mitkä ovat 

teollisuuden toimittajayritysten yleisimmät kehityskohteet liittyen työterveyteen 

ja -turvallisuuteen, ympäristövastuullisuuteen ja laadunhallintaan. 

Tutkimuksen suorittamiseksi havainnot koottiin yhteen taulukkoon HSEQ-

tietokannasta. Havaintoja oli lopulta yhteensä 456. Havaintoja läpikäymällä ja 

avoimen koodauksen menettelytapaa (Flick, 2009) soveltaen muodostettiin 

temaattisia kategorioita, joiden alle sopivat havainnot kirjattiin. Temaattisia 

kategorioita muodostui yhteensä 39, ja niiden pohjalta muodostettiin 

ensimmäisessä vaiheessa viisi pääteemaa (Artikkeli III). Nämä jalostuivat 

myöhemmin seitsemäksi pääteemaksi, joiden alle temaattiset kategoriat uudelleen 

ryhmiteltiin sisällön mukaan (Artikkeli IV). Muodostetut pääteemat olivat 

työturvallisuuden hallinta, ympäristö- ja kemikaaliturvallisuus, henkilöstöhallinta, 

sidosryhmien hallinta, toimittajasuhteiden hallinta, operatiivisen toiminnan hallinta 

sekä johtajuus, strategia ja toimintaperiaatteet. Viimeisessä vaiheessa tätä 

osatutkimusta varten kuhunkin pääteemaan sisältyneet kategoriat ryhmiteltiin 

HSEQ-osa-alueiden eli työterveyden ja -turvallisuuden, ympäristövastuullisuuden 

sekä laadunhallinnan alle. Lopuksi valittiin yli kymmenen havaintoa sisältäneet 

kategoriat kuvaamaan toimittajayritysten yleisimpiä kehityskohteita. Niiden 

sisältöjä on avattu tulososiossa luvussa 4.3. 
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3.4 SWOT-analyysi HSEQ-arviointimenettelystä 

Tässä osatutkimuksessa hyödynnettiin erityisesti artikkeleita III–VI, mutta myös 

koko väitöskirjakokonaisuuteen liittyvää HSEQ-tietoa sekä HSEQ-toimittaja-

arviointiin liittyvää tutkijan tulkintaa. Artikkelianalyysiin pohjautuen suoritettiin 

HSEQ-arviointimenettelyä tarkasteleva SWOT-analyysi (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats). Tutkimuksen tavoitteena oli saada vastaus 

tutkimuskysymykseen neljä: millaisia vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia 

ja uhkia HSEQ-arviointimenettelyyn liittyy tilaajien ja toimittajien kannalta? 

SWOT-analyysi on tehokas strategisen suunnittelun työkalu, joka soveltuu 

esimerkiksi projektin tavoitteiden analysointiin (Kubiak, & Benbow, 2016). 

Friendin ja Zehlen (2004) mukaan analyysi voidaan tehdä nopeasti ja sen tulisi olla 

yksinkertainen. Asiat tulisi listata lyhyesti ja tärkeysjärjestyksessä (Friend, & Zehle, 

2004). SWOT-analyysiä sovellettiin tässä tutkimuksessa siten, että HSEQ-

arviointimenettelyyn kuulumattomat kokonaan ulkopuoliset seikat rajattiin pois, 

sillä niitä ei ole tutkittu myöskään osa-artikkeleissa. Tällainen seikka voisi olla 

esimerkiksi lainsäädännön muuttuminen. SWOT-nelikentän yläosaan kirjattiin 

mahdollisuudet ja uhat ja alaosaan esille nousseita tulevaisuuden mahdollisuuksia 

ja uhkia (Suomen Riskienhallintayhdistys, 2020). Tärkeysjärjestyksen sijaan 

nelikenttään listatut asiat on ryhmitelty asiasisältöjen mukaan, ja nelikenttään 

pääsemisen valintaperusteena on tärkeys. 

SWOT-analyysi tehtiin erillisenä tilaajille ja toimittajille. Lisäksi 

analyysivaiheessa tehtiin avuksi myös kolmas SWOT-taulukko muun muassa 

kirjallisuuden, muun tiedon ja tutkijan tulkinnan pohjalta, jonka sisältö 

myöhemmän tulkinnan tuloksena jaettiin tilaajien ja toimittajien SWOT-

taulukkoihin. Lopulta kertyneitä yksityiskohtia oli niin paljon, että niitä jouduttiin 

yhdistelemään ja karsimaan useilla iteraatiokierroksilla. Tutkimus eteni vaiheittain 

seuraavasti: 

1. Aineiston läpikäynti SWOT-osa-alueet alustavasti eritellen ja löydösten 

kirjaaminen kolmeen taulukkoon: tilaajat, toimittajat ja alkuvaiheessa 

erittelemättömät tulokset. Mukaan otettiin tietoja hyvin laajalla skaalalla, jotta 

kaikki tarpeellinen saatiin analysoitavaksi. 

2. Tulosten tiivistäminen useilla iteraatiokierroksilla, joihin sisältyi 

päällekkäisten poistoa, samankaltaisten yhdistelyä ja ryhmittelyä, tekstin 

muokkaamista ja tutkijan tulkintaan perustuvaa karsintaa.  
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3. Tulosten lopullisen ryhmittelyn ja muotoilun suorittaminen 

yhteenvetotaulukoissa, joista laajuuden vuoksi tilaajien taulukko jaettiin 

lopuksi kahteen osaan. Taulukkoa täydennettiin edellisiä kohtia soveltaen 

tutkimusprosessin loppuun saakka. Tulokset esitellään tulososion luvussa 4.4. 
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4 Tulokset 

4.1 Työturvallisuusjohtamisen kehittämiskohteet 

Tutkintaraporttien pohjalta muodostetut luokat ja kunkin luokan sisällöt on esitetty 

liitteessä 2 tapauksittain (muokattu Artikkelista I). Liitteen 2 pohjalta havaitaan, 

että henkilösuojainten käytössä oli selviä puutteita. Kahdella työntekijällä neljästä 

oli hengityksensuojain, toisella käytössä ja toisella ajoneuvossa, jotka molemmat 

olivat vääränlaisia kyseiseen työhön. Yhdellä työntekijällä ei ollut ollenkaan 

saatavilla hengityksensuojainta. 

Työntekijät olivat saaneet vaihtelevasti koulutusta, perehdytystä ja ohjeistusta, 

mutta yhdessä tapauksessa yhtiöllä ei ollut mitään kirjallisia ohjeita säiliöön 

menosta, mittauksista säiliössä ja turvallisuustoimenpiteistä kyseisessä tehtävässä. 

Kahdessa tapauksessa oli teknisiä ongelmia työnteossa; toisessa viallinen venttiili 

säiliön pohjalla ja toisessa mahdollisesti vika pesuveden poistopumpussa. Työn 

valvontaan liittyen tehtiin havaintoja, joiden mukaan valvontaa ei ollut lainkaan tai 

se oli riittämätöntä. Lisäksi yhdessä tapauksessa tehdastyöntekijä valvoi työtä 

valvomosta käsin ja toisessa toinen henkilö ei varmistanut työtä säiliön 

ulkopuolella. 

Erilaista virheellistä toimintaa työnteossa havaittiin hengityksensuojainten 

käytössä, kuten edellä todettiin, sekä pesupaikan valinnassa. Yhdessä tapauksessa 

tehtiin useita virheitä, koska mitään riskiä työtehtävässä ei tunnistettu: säiliötä ei 

tuuletettu eikä mitattu eikä toinen henkilö valvonut eikä varmistanut työtä säiliön 

ulkopuolella. Todellisuudessa säiliössä oli hapen puute. Sen lisäksi, että työnteossa 

käytettiin väärää hengityksensuojainta, myös pelastustyöhön valittiin väärä 

hengityksensuojain. Tämä tehtiin jopa kaksi kertaa peräkkäin, kun kaksi muuta 

työntekijää yrittivät vuoron perään pelastaa työkaveriaan säiliöstä. Molemmat 

menettivät tajuntansa säiliön sisällä, mutta selvisivät kuitenkin lopulta hengissä 

pelastustöiden ansiosta. Lisäksi muiden työntekijöiden toimintaan liittyen yhdessä 

tapauksessa ei ollut muita henkilöitä tapahtumapaikalla, toisessa työntekijät 

poistuivat paikalta haistaessaan vahvan raakatärpätin hajun ja kolmannessa 

valvomotyöntekijä oli nähnyt kuljettajan laskeutuvan säiliöön ja meni tarkastamaan 

tilannetta, kun kuljettaja ei palannut takaisin. 

Eri työnantajien väliseen toimintaan liittyen kahdessa havaittiin puutteita. 

Toisessa tapauksessa asiaan liittyvät yritykset eivät olleet tarkasti sopineet lastin 

purusta ja säiliöiden pesusta eivätkä valvonnasta ja vastuista. Toiseen tapaukseen 
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liittyen kokenut kuljettaja ei saanut tilaajan työntekijältä tietoa lastin purussa 

käytetystä typestä eikä sitä ollut merkitty myöskään rahtikirjaan tai säiliön kanteen. 

Siten pesuyrityksen työntekijäkään ei saanut tietoa. 

4.2 Turvallisuuskulttuurin kehittäminen 

Johdon esimerkkiin ja turvallisuusasenteisiin liittyvistä 131 kehitysideasta 

(Artikkeli II) ryhmiteltiin edelleen seuraavat täsmennetyt kategoriat, jotka 

kuvaavat muutostarvetta johdon turvallisuusasenteissa ja ylipäätään 

turvallisuuskulttuurissa. Tämän jälkeen kategoriat käsitellään 

yksityiskohtaisemmin ja henkilöstön käsityksiä tuodaan esille tarkemmin. 

1. johdon esimerkki ja turvallisuusasenteiden muutos 

2. työturvallisuuskulttuurin ja työilmapiirin kehittäminen 

3. yhteistyön ja keskusteluyhteyden parantaminen 

4. työturvallisuushavaintojen ja tapaturmatilanteiden käsittelyyn kehittävämpi 

ote 

5. työturvallisuuden parantaminen erilaisilla täsmäkoulutuksilla ja 

perehdytyksillä sekä turvallisuusohjeiden toimivuuden kehittäminen 

6. turvallisuudesta ei tingitä kiireessä, ja kiireen tunteen vähentäminen 

7. turvallisuusasioiden painottaminen tulosajattelun sijaan 

Useat vastaajat totesivat johdon esimerkin ja turvallisuusasenteiden olevan 

ensisijaisen tärkeää turvallisuuden edistämisessä. Johdon tulee toimia ohjeiden 

mukaan ja näyttää positiivinen suhtautuminen työturvallisuuteen käyttäytymisensä 

kautta. Monet vastaajat kaipasivat turvallisuusasenteisiin muutosta yleisesti, mutta 

joissakin vastauksissa oli painotettu erityisesti esimiesten tai johdon 

asennemuutoksen tarvetta. Toinen korostunut asia oli johdon puuttuminen 

rikkeisiin alhaisella kynnyksellä, mikä edistää hyvää turvallisuuskulttuuria 

organisaatiossa. 

”Nopeampi ja systemaattisempi reagointi, esimiesten asenne kaikilla tasoilla, 

reagoidaan, ohjataan sekä tuetaan lipsumatta” 

”Esimerkin voimalla työturvallisuuden perusasioita saatettava koko 

organisaation tietoon. Eli johtajat ja päälliköt toimivat ja käyttäytyvät kuten 

ohjeet edellyttävät ja antavat samalla myönteisen esimerkin alaisilleen ja 

työkavereilleen sekä koko organisaatioon” 
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”…Asenne ja esimerkki lähtee esimiehistä ja turvallisen työskentelyn 

mahdollistaa ylin johto, joka antaa tarvittavat pelimerkit työturvalliseen 

päivittäiseen johtamiseen. Työturvallisuusrikkeisiin pitää puuttua välittömästi, 

jotta vaaralliset toimintatavat saadaan kitkettyä pois ja täten muokata 

työskentelykulttuuriamme kohti 0-tapaturmaa…” 

Työturvallisuuskulttuurin ja työilmapiirin kehittämiseen kaivattiin jämäkämpää 

otetta. Työturvallisuusasioita tulisi entisestään korostaa ja jättää puheita 

taloudellisesta tuloksesta enemmän taka-alalle. Työntekijöiden hyvinvointiin, 

sosiaalisiin taitoihin ja henkiseen työsuojeluun kaivattiin lisää panostusta.  

”Työturvallisuudessa on todellisuudessa kyse turvallisuuteen painottuvan 

työkulttuurin luomisesta ja hyvän, välittävän, työilmapiirin aikaansaamisesta” 

”Ilmapiiri pitää saada enemmän sellaiseksi, että jokapäiväisissä arkirutiineissa 

yksilö toimii turvallisella tavalla” 

Useat vastaajat kaipasivat parempaa yhteistyötä ja keskusteluyhteyttä 

työntekijöiden ja johdon välille. Työntekijöitä tulisi kuunnella ja paremmalla 

yhteistyöllä turvallisuuskin paranisi. Kokeneitten työntekijöiden osaamista tulisi 

myös hyödyntää turvallisuuden edistämiseksi. 

”Mielestäni pitäisi kuunnella enemmän työtä tekeviä ja kattavasti. Asioista 

päättävät voisivat ihan pidemmän aikaa tutustua mitä kentällä tapahtuu” 

”Henkilöstön huomioiminen jokaisessa työyhteisössä johtajasta alimpaan 

työntekijään saakka ja pitäminen saman arvoisena työntekijänä” 

”Ei vähätellä työturvallisuutta työjohdon puolelta. Enemmän yhteistyötä.” 

Vastaajat toivoivat työpaikalleen sellaista kulttuuria, jossa uskaltaisi kertoa 

työturvallisuushavainnoista ilman, että niitä vähätellään tai palaute niistä on 

negatiivista. Lisäksi toivottiin, että tehdyistä työturvallisuushavainnoista olisi 

paremmin tietoa saatavilla, niiden käsittelystä tulisi palautetta ja havaintoihin 

perustuvia parannuksia myös oikeasti tehtäisiin. Työtapaturmatilanteissa tai 

muissa tapahtumissa syyllistämisen kulttuurista pitäisi päästä, jotta tapahtumista 

uskaltaisi kertoa. 

”Toivoisin, että työturvallisuuteen liittyvät puutteet ja ideat otettaisiin todesta. 

Nyt katoavat jonnekin (rahan puute?)” 
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”Poikkeama/työturvahavaintojen teko helpommaksi ja ehdottomasti palaute 

niistä aina laatijalle” 

”Jos jotain sattuu, pitäisi myös johdon olla oikeasti kiinnostunut työntekijän 

tilanteesta, eikä vain etsiä syyllistä” 

Työturvallisuuden edistämiseksi eri henkilöstöryhmien, myös esimiesten ja 

johtajien, tulisi saada koulutusta. Perehdytykseen kaivattiin myös parannuksia 

samoin kuin ohjeiden laatimiseen. Ohjeiden sisällön tulisi olla käytäntöön sopivaa, 

ja esimerkiksi suojaimia käyttöönotettaessa olisi hyvä kertoa, miksi näin toimitaan.  

”On edelleen esimiehiä, jotka eivät todella ymmärrä työturvallisuuden 

merkitystä kaikesta koulutuksesta huolimatta” 

”Asennekoulutus esimiehille sekä työntekijöille” 

”Suurin osa turvallisuusohjeista on ok, mutta osa ohjeista on tehty 

kirjoituspöydän takana, eivätkä ne aina suoraan sovellu käytäntöön” 

Hyvin monet vastaajat kokivat kiireen lisääntyneen työssään ja katsoivat myös 

turvallisuuden kärsivän kiireen vuoksi. Tehdyt toimenpiteet työn tehostamiseksi 

ovat monien mielestä olleet syynä kiireeseen. Työn tekemiseen tulee antaa 

riittävästi aikaa, jotta työ kyetään tekemään turvallisesti ja työhyvinvointi 

säilytetään. Kiire ei saa koskaan mennä turvallisuuden edelle. 

”Kiireen lisääntyminen on omassa työssäni selvästi lisännyt riskin ottoa. 

Yleensä tilanteen huomaa vasta jälkeenpäin, koska kiireessä ei ehdi eritellä 

kaikkia toiminnan riskejä” 

”Kiireessä työtapojen perehdyttäminen ja kaikenlaisen hiljaisen tiedon 

siirtäminen on vaikeaa, kun ns. yhteistä kahvipöytäaikaa ei enää ole” 

”Työturvallisuus on jatkuvaa asennekasvatusta, eikä sitä saa hetkeksikään 

unohtaa. Pienikin johdon/esimiesten viesti siitä, että kiire voittaa 

työturvallisuuden romuttaa vuosien hyvää kehitystä pitkälle tulevaisuuteen” 

Useat vastaajat kokivat, että taloudellinen ajattelu on jo mennyt tai on menossa 

työturvallisuuden edelle. Säästöjen saaminen näkyy jo uusissa ohjeissakin. 

Säästöjen ja tehostamisen sijaan tulisi keskittyä työturvallisuuteen.  

”Nykyisenlainen ’liiallinen’ taloudellinen ajattelu vie vääjäämättä kohti 

heikentyvää työturvallisuutta” 
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”Ylemmän johdon ratkaisut pyrkivät tuottavuuden kasvuun eikä 

työturvallisuuteen” 

4.3 Toimittajayritysten HSEQ-kehityskohteet 

Toimittajayritysten yleisimmiksi HSEQ-kehityskohteiksi valittiin kategoriat, joihin 

tuli yli kymmenen havaintoa (Artikkelit III ja IV). Tällaisia kategorioita muodostui 

yhteensä 16. Taulukkoon 2 on ryhmitelty HSEQ-osa-alueittain nämä kategoriat 

havaintomäärineen ja sen jälkeen tuloksia on esitetty tarkemmin saman jaottelun 

mukaisesti luvuissa 4.3.1–4.3.3. 

Taulukko 2. Toimittajien yleisimmät HSEQ-kehityskohteet havaintomäärineen (n > 10), 

(Artikkelit III ja IV). 

HSEQ-kehityskohteet kategorioineen n 

Työterveys ja -turvallisuus (HS)  

Vaaratilanteiden ja tapaturmien käsittely 17 

Perehdyttäminen 17 

Työvälineet ja tilat 17 

Työturvallisuuskoulutus 13 

HS(EQ)-havainnot 11 

Ympäristövastuullisuus (E)  

Ympäristöasiat 20 

Kemikaalit 14 

Laadunhallinta (Q)  

Mittareiden ja tunnuslukujen käyttö 45 

Asiakastyytyväisyys ja asiakaspalaute 33 

Prosessien kuvaaminen 23 

Toimintaperiaatteet ja politiikat 22 

Liiketoimintasuunnitelma ja pitkän tähtäimen suunnittelu 15 

Palaverit, käsiteltävät asiat ja johdon toiminta 15 

Toimittajavalinta 15 

Rekisterien kehittäminen 13 

Toimittajien vastuullisuuden varmistaminen 11 

4.3.1 Työterveys ja -turvallisuus 

Vaaratilanteiden ja tapaturmien käsittelyprosessia tulisi parantaa. Etenkin 

vaaratilanteiden kirjaaminen ja niiden käsittely on aloitettava niissä yrityksissä, 

joissa se vielä on tekemättä. Tehdyistä toimenpiteistä tarvitaan tieto kaikille 
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osapuolille. Tapaturmien tutkintaan tulee olla vakiintunut malli, jonka mukaan 

menetellään. 

”Laadittava prosessi, jonka mukaan tapaturmat ja vaaratilanteet kirjataan ja 

käsitellään työnantajan toimesta…” 

”Tehdään yrityksen oma tapaturman tutkintamalli, jossa määritellään koko 

prosessi muun muassa kuka tutkii, aikarajat, missä käsitellään tulokset ja 

seurataan korjaavien toimenpiteiden toteutumista” 

Kaikkien yritysten tulee laatia perehdytysohjelma ja täydentää ja päivittää sitä 

tarvittaessa. Perehdytys täytyy järjestää kaikille työntekijöille ja huomiota tulee 

kiinnittää muun muassa yleisimpiin työtehtäviin ja työn vaaroihin. Perehdytyksen 

suorittamisesta pitää olla dokumentoitu tieto olemassa. Lisäksi tulee olla käytäntö, 

jonka mukaan perehdytys kerrataan ja miten uudet asiat perehdytetään kaikille. 

”Suositellaan kerrattavaksi esimiehille, mitä perehdytyksistä talletetaan ja 

minne. Lisäksi suositellaan otettavaksi kuittaus perehdytettävältä henkilöltä 

tavalla tai toisella siitä, että hän on saanut perehdytyksen ja ymmärtänyt ohjeet” 

Muun muassa työvälineiden varastointiin täytyy kiinnittää huomiota. Ulkona 

varastoitaessa säilytysalue pitää olla selvillä, etteivät tavarat katoa lumen alle 

hallitsemattomasti. Työvälineiden tarkastusten ja huoltojen tulee olla selvillä. 

Samoin suojainten tarkastusten ja merkintöjen pitää olla selvillä ja ajan tasalla. 

Suojainten käyttötarve eri tiloissa ja tilanteissa tulee olla kaikkien tiedossa. 

”Tiloihin tulee merkitä eri alueet ja niillä käytettävät suojaimet siten, että on 

helposti havaittavissa ja tunnistettavissa eri alueilla käytettävät suojavälineet. 

Koneisiin tulee kiinnittää yksilöidyt ohjekyltit mm. suojaimista” 

Työturvallisuuden lisäkoulutuksella johto ja esimiehet voivat lisätä ja päivittää 

osaamistaan. Markkinoilla olevan viiden päivän työsuojelun peruskurssin sisällön 

tasoinen koulutus on hyvä lähtökohta. Erikoisalojen työntekijät on koulutettava 

tarvittaviin osaamisalueisiin, kuten korkealla työskentelyyn. 

HSEQ-havaintoja tulee kerätä riittävästi ja niiden kirjaamiseksi ja 

käsittelemiseksi on oltava oikeanlaiset menettelytavat. Havaintoaineistoa tulee 

tarkastella ja hyödyntää yrityksen toiminnan kehittämisessä. 

”Tulisi määritellä, mikä on poikkeama. Tämän jälkeen tulisi sopia menettely, 

jolla henkilöstö kirjaa havainnot, mieluiten ympäristö, laatu- ja 
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turvallisuushavainnot samalla menettelyllä. Havaintojen käsittelyyn, 

analysointiin ja hyödyntämiseen tulisi myös määritellä toimintatapa” 

4.3.2 Ympäristövastuullisuus 

Ympäristöasioihin liittyen selkein kehittämiskohde useimmilla oli ottaa käyttöön 

systemaattinen ympäristövaikutusten kartoitus sekä haitallisten 

ympäristövaikutusten pienentämisen suunnitelma ja sen käyttöönotto. Mikäli 

ympäristöpoikkeamia havaitaan, niihin tehtyjen parannustoimenpiteiden 

vaikutusta tulee seurata. Ympäristöasioiden hallinta ylipäätään tulisi aloittaa 

suunnitelmallisesti. Lisäksi energian säästötoimiin tulee olla omat ohjeistukset.  

”Ei ympäristövaikutusten kartoitusta dokumentoituna. Ei tapauskohtaista 

suunnitelmaa toimista haitallisten ympäristövaikutusten pienentämiseksi” 

Kemikaalien osalta yksi eniten esille nousseista kehittämiskohteista oli käytössä 

olevien kemikaalien luettelointi ja käyttöturvallisuustiedotteiden hankinta. Näiden 

ajan tasalla pitämiseen tulee olla sovittu menettelytapa. Kemikaalivarastojen 

kunnossapitämiseen tulee kiinnittää huomiota samoin kuin erilaisten kemikaalien 

säilytysratkaisuihin. 

”Kemikaalidokumenttien ja varaston päivitys ja kartoitus (vanhoja 

dokumentteja, sekainen kemikaalivarasto)” 

4.3.3 Laadunhallinta 

Selvästi suurimman kategorian koko tutkimuksessa muodosti mittareiden ja 

tunnuslukujen käyttö. Erityisesti mittareiden seuranta ylintä johtoa myöten oli 

usein puutteellista ja suunnittelematonta. Tähän liittyi myös mittareiden seurannan 

kautta tuleva ohjaus toimintaan. Lisäksi mittareiden ilmoittamista tuloksista tulee 

tiedottaa. Joissakin tapauksissa joitakin mittareita puuttui kokonaan, mutta 

vähintäänkin erilaisia puutteita oli muun muassa ympäristö-, tapaturma-, 

sairauspoissaolo- ja turvallisuushavaintomittareissa sekä toimitusten 

täsmällisyyteen ja erilaisiin asiakasrajapintoihin, kuten reklamaatioihin ja 

tyytyväisyyteen, liittyvissä mittareissa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota myös 

ennakoiviin mittareihin. 

”Tapaturmataajuutta mitataan ja seurataan, mutta ennakoivia mittareita ei voitu 

todentaa. Vaaratilanne- ja turvallisuushavaintoja ei ole tilastoitu. 
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Ympäristöpuolella suositellaan luotavaksi hukkaa määritteleviä mittareita, 

joka kannustaa lajitteluun” 

”Mittareita ei hyödynnetä johtamisessa. Yrityksen tulisi tehostaa johtamistapaa, 

jossa keskeisten tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti ja 

mittareiden näkymästä muodostetaan trendiä (suuntaa, johon kehitys osoittaa). 

Muutoksen perusteella pitäisi sitten pystyä tekemään myös korjausliikkeitä” 

Toiseksi suurimman kategorian muodostivat asiakastyytyväisyys ja asiakaspalaute. 

Asiakastyytyväisyyttä tulee seurata esimerkiksi mittareiden avulla tai järjestämällä 

asiakastapaamisia, joissa käydään tyytyväisyyskeskustelu. Keskustelun tulokset on 

hyvä kirjata, jotta onnistumista voidaan seurata. Asiakaspalautteita tulee 

systemaattisesti kerätä, dokumentoida ja käsitellä. Asiakaspalautteen 

määritteleminen on tärkeää, jotta esimerkiksi reklamaatiot voidaan eritellä niistä. 

Asiakaspalautteita tulisi tarkastella säännöllisesti johdon palavereissa ja niistä 

pitäisi viestiä myös henkilöstölle. 

”Lopetuspalaveriin kannattaisi laittaa kysely pakollisena. Suositellaan 

säännöllistä asiakastapaamista, johon käyntisuunnitelma. Tässä olisi yksi kohta 

tyytyväisyyskeskustelulle” 

”Suositellaan lisättäväksi systemaattisia menettelyjä 

onnistumisten/epäonnistumisten arviointiin ja dokumentointiin 

asiakasrajapinnassa” 

Prosessien kuvaamiseen liittyen esille nousi keskeisten ydinprosessien kuvaaminen 

uimaratatekniikalla. Siinä kunkin tehtäväroolin muodostamalla radalla on esitetty 

roolille kuuluvat askeleet prosessissa. Yhden keskeisen prosessin kuvaus on hyvä 

alku ja osoittaa kyvykkyyttä asiassa. Prosessikuvauksista tulee ilmetä muun muassa 

vastuut ja vastuiden siirtymisen rajapinnat ja myös HSEQ-asiat pitäisi huomioida. 

Useita havaintoja oli kirjattu tilaus-toimitusprosessin laatimiseen liittyen. 

”Suositellaan, että organisaatio laatii yksinkertaisen prosessikuvauksen, jossa 

asiat etenevät aikajärjestyksessä, vastuun siirtymisen rajapinnat käyvät ilmi 

samoin se, miten pääprosessit toimivat ja mitä kirjauksia työn edetessä syntyy” 

Toimintaperiaatteet ja politiikat tulee kirjata ottaen huomioon myös HSEQ-asiat. 

Näiden viestiminen ja avaaminen henkilöstölle sekä tiedottaminen laajemminkin 

sidosryhmille on suositeltavaa. Pitkän tähtäimen suunnitteluun tulee kiinnittää 

huomiota ja saattaa se käyntiin, mikäli se ei ole kunnolla päässyt alulle. 

Liiketoimintasuunnitelma tulee laatia ja dokumentoida sekä tarvittaessa päivittää. 
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Johdon tulee tavata säännöllisesti ja kokouksiin laaditaan selkeä asialista sisältäen 

muun muassa liiketoiminnan kannalta tärkeimpiä asioita sekä HSEQ-asioita. 

Kokouksista laaditaan muistio, johon on kirjattu muun muassa päätökset sekä 

toimenpiteiden vaatimat vastuuhenkilöt ja aikataulu. Näiden tiedottamisesta 

henkilöstölle tulee sopia. 

”Suositellaan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvää koulutusta, jotta pitkän 

tähtäimen suunnittelu saataisiin oikein käyntiin ja että se palvelisi 

liiketoimintaa ja jatkuvuutta” 

”Suositellaan johtoryhmälle kattavaa agendaa (turvallisuus, asiakkaat, 

henkilöstö, talous, toiminnan kehittäminen) sekä sovittua menettelyä asioiden 

kirjaamiseksi, viestimiseksi ja päätösten etenemisen seuraamiseksi” 

Toimittajien valinnassa valintakriteereiden pitää olla todennettavissa ja 

valintaprosessin tulee olla systemaattista. Valituista toimittajista tehdään luettelo ja 

heidän toimituskykyään seurataan onnistumiset ja epäonnistumiset dokumentoiden. 

Oman henkilöstön pätevyyksistä, koulutuksista ja perehdytyksistä pitäisi olla 

muodostettuna rekisteri, johon voidaan kirjata myös toimittajien toimituskyvyn 

seurantaa. Toimittajien vastuullisuuden varmistamiseksi nousi esille lähinnä 

huomion kiinnittäminen ympäristövastuullisuuteen, mutta myös eettisen ohjeiston 

(Supplier Code of Conduct) hyödyntämistä suositeltiin. 

”Laadittava hyväksyttyjen toimittajien luettelo. Luetteloon myös arviointi 

toimittajien HSEQ-kyvykkyydestä (voi olla oma arvio). Seurattava esim. 

kerran vuodessa” 

4.4 HSEQ-arviointimenettelyn vahvuudet, heikkoudet, 

mahdollisuudet ja uhat 

4.4.1 SWOT-analyysi toimittajayritysten näkökulmasta 

Taulukkoon 3 on listattu HSEQ-arviointimenettelyn SWOT-osa-alueet toimittajien 

näkökulmasta (Artikkelit III–VI). HSEQ-arviointiin liittyen tunnistettiin useita 

vahvuuksia, jotka tukevat menettelytavan soveltuvuutta toimittaja-arviointiin. 

Arvioinnin avulla kyetään selvittämään toimittajan HSEQ-suorituskyky 

realistisesti ja sen lisäksi voidaan tunnistaa kehityskohteita, joihin reagoimalla 

arviointitulokset paranevat. Arvioinnin myötä esimerkiksi HSEQ-osaaminen ja 

toimittajan suorituskyky kohenevat, jolloin toimintakin tehostuu. Pääarvioija takaa 
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arvioinnin riippumattomuuden sekä tulosten vertailukelpoisuuden, ja arviointiin 

osallistuvat tilaajien edustajat tuovat myönteistä asiakaslähtöisyyttä. 

Heikkouksien osalta on havaittu joitain epäilyjä pisteiden antamasta oikeasta 

kuvasta toimittajan HSEQ-suorituskykyyn nähden sekä pääarvioijan vaikutuksista 

arviointiin. Pienille yrityksille koko arviointimenettelyn läpikäynti voi käydä 

suhteellisen raskaaksi. Mikäli HSEQ-arvioinnin merkitys toimittajavalinnassa 

koetaan epäselväksi, toimittajien motivaatio arviointimenettelyä kohtaan voi kärsiä. 

Taulukko 3. HSEQ-arviointimenettelyn SWOT-analyysi toimittajien näkökulmasta 

(Artikkelit III–VI). 

Vahvuudet Heikkoudet 

- HSEQ-suorituskyvyn tarkistuspiste - Arvioinnin liian vähäinen vaikutus ostoprosessiin 

- Tarkistuspiste tilaajan ja toimittajan väliselle 

jatkuvalle yhteistyölle ja kehitysprosessille 

- Motivaatio heikkenee, kun ei riittävää vaikutusta 

toimittajavalintaan 

- Pisteet antavat realistisen kuvan toiminnasta - Pienille yrityksille maksujen suuruus 

- Tunnistetaan konkreettisia kehityskohteita 

- Kehitystoimilla vaikutusta pisteiden nousuun 

- Pienille yrityksille valmistautuminen arviointiin ja 

arviointitilaisuus työläitä 

- Avaa sisäistä keskustelua HSEQ-kehitystarpeista 

- Itsearviointi itsenäisen kehittämispolun avaajana 

- Aivan kaikki eivät ole vakuuttuneita, että pisteet 

antavat oikean kuvan HSEQ-suorituskyvystä 

- Keskustelu kehittämiskohteista pääarvioijan ja 

tilaajien kanssa arviointilaisuudessa 

- Aivan kaikki eivät ole vakuuttuneita, että 

pääarvioijan asiantuntemus riittää ko. toimialalle 

- Jatkuvan parantamisen mahdollistaja  

- Ulkopuolinen pääarvioija varmistaa 

yhdenmukaisuuden ja vertailukelpoisuuden 

 

- Tilaajayritysten mukanaolo luo asiakas-

lähtöisyyttä 

 

- Yksi arviointi käy useammalle tilaajalle  

- Parantaa asemaa tilaajan suuntaan  

- Antaa kuvan, miten tilaajan alueella tulee 

operoida 

 

- Parantaa HSEQ-osaamista ja suorituskykyä  

- Ennaltaehkäisee riskejä  

- Edistää dokumentointia ja suunnitelmallisuutta  

- Luo järjestelmällisyyttä ja tehokkuutta toimintaan 

sekä parantaa kannattavuutta 

 

- HSEQ-suorituskyvyn osoittaminen 

markkinoinnissa 

 

- Lisää kiinnostusta kestävään kehitykseen  
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Taulukko 3. (jatkuu) 

Mahdollisuudet Uhat 

- Toimittajan markkina-aseman paraneminen - Epäilykset pisteitä kohtaan kasvavat 

- Asema toimittajavalinnassa vahvistuu - Pääarvioijien toiminnan yhtenevyys heikkenee 

- Järjestelmällinen ja pitkäaikainen yhteistyö 

tilaajien kanssa; arviointi kehitysprosessin 

tarkistuspisteenä 

- HSEQ:n hyötyjä ei nähdä ja motivaatio prosessiin 

heikkenee 

- Arviointiprosessin työläys pienille yrityksille 

- Suhteiden vahvistaminen ostajien kanssa - Tilaajien mukanaolo arvioinneissa vähenee 

- Vaikutukset ostoprosessiin läpinäkyvämmiksi 

- Kasvattaa arvioinnin roolia polkuna kohti 

turvallisuus-, ympäristö- ja laatuauditointia 

- Arviointi jää mekaaniseksi suoritukseksi ja 

kehittämistoimet jäävät tekemättä 

- Viestiminen HSEQ:sta osana vastuullisuus-

toimintaa 

 

- Arviointia voi hyödyntää omissa 

toimittajavalinnoissa 

 

- Tilaajien läsnäolon hyödyntäminen liiketoiminnan 

kehittämisessä 

 

HSEQ-arviointimenettelyyn liittyen tunnistettiin useita mahdollisuuksia. Mikäli 

tuloksia hyödynnettäisiin enemmän toimittajavalinnassa, hyvän arviointituloksen 

saanut toimittaja voisi kohentaa asemaansa valinnassa. Arviointi voisi olla myös 

selkeämmin järjestelmällisen yhteistyön ja kehittämisen yksi osa ja tarkistuspiste. 

Arvioinnin yhtenä päämääränä voisi olla turvallisuus-, ympäristö- ja 

laatuauditoinnin toteuttaminen. Kokonaisuutena ajatellen vastuullisuusteeman 

parempi näkyvyys toisi positiivista virettä sidosryhmien suuntaan. 

HSEQ-arviointimenettelyn uhkia ovat muun muassa pisteiden koetun 

realistisuuden ja pääarvioijien laadun heikkeneminen sekä arviointiprosessin 

työläys etenkin pienille yrityksille. Lisäksi on olemassa mahdollisuus, että arviointi 

jää vain kertaluonteiseksi suoritukseksi ja kehittäminen unohdetaan. 

4.4.2 SWOT-analyysi tilaajien näkökulmasta 

Taulukossa 4 on esitetty SWOT-analyysi tilaajien näkökulmasta (Artikkelit III–VI). 

HSEQ-toimittaja-arvioinnin vahvuutena klusteritoiminta mukaan lukien on 

tilaajien keskinäinen sekä siihen liitettynä ulkopuolisen arvioijan välinen yhteistyö, 

jota tukee tutkimus- ja kehittämiskumppanina yliopisto. HSEQ-arvioinnin 

tuloksena saadaan kokonaisvaltainen kuva toimittajan HSEQ-kyvykkyydestä sekä 

mahdolliset poikkeamat ja kehityskohteet esiin parannustoimenpiteitä varten. 

Arvioinnin välityksellä tilaajien HSEQ-vaatimustaso tulee paremmin arviointiin 
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osallistuneiden toimittajayritysten tietoon. Lisäksi työturvallisuuden ja muiden 

osa-alueiden riskejä kyetään ennaltaehkäisemään. HSEQ-arviointimenettelyn 

tukemana kustannushyötyjä voidaan saavuttaa resurssi- ja ajansäästön lisäksi 

mahdollisten häiriöiden ja tapaturmien alenemisen sekä laadun paranemisen kautta. 

Arvioinnin selvimpänä heikkoutena on sen tulosten vähäinen hyödyntäminen 

muutoin kuin toimittajien kehittämisessä. 

Arvioinnin tulevaisuuden mahdollisuutena on sen käytön laajentaminen 

ulkomaisiin yrityksiin. Itsearvioinnin käyttöä erityisesti pienten toimittajien 

HSEQ-kehittämisen polun avaajana voisi pyrkiä lisäämään. 

Ympäristövastuullisuusvaatimusten kasvaessa tulee pysyä valppaana, että 

vaatimukset kehittyvät ajan mukana. Tämä koskee muitakin osa-alueita, ja 

laajemmin tarkastellen vastuullisuusteeman parempi näkyvyys voisi olla yksi 

pääsuuntaus HSEQ-sidosryhmäviestinnässä. Klusteriyhteistyön ja erityisesti 

yhteisten tapaamisten jatkuva kehittäminen on syytä pitää mielessä. Eräänlaisena 

taustauhkana HSEQ-toiminnassa on toimittajien epäonnistumisten mahdolliset 

kalliit seuraukset laitteiden rikkoutuessa, tuotannon keskeytyessä, 

ympäristötuhoissa ja työntekijöiden loukkaantuessa. Tästäkin syystä mutta 

muutenkin HSEQ-arvioinnin jatkuvaa sisällöllistä kehittämistä ei tule unohtaa. 

HSEQ-arvioinnin tulosten kohtuullisen vähäinen käyttö toimittajavalinnoissa voi 

aiheuttaa motivaation heikkenemistä sekä vastustusta arviointimenettelyä kohtaan. 
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Taulukko 4. HSEQ-arviointimenettelyn SWOT-analyysi tilaajien näkökulmasta 

(Artikkelit III–VI). 

Vahvuudet Heikkoudet 

- Yhteistyössä kehitetään ja arvioidaan toimittajia - Kaikkia toimittajia ei voida arvioida 

- Kokonaisvaltainen kuva toimittajan HSEQ-

suorituskyvystä 

- Tulosten hyödyntäminen osittain vähäistä ja 

satunnaista 

- Sekä strategisen että operatiivisen toiminnan 

tarkastelu 

- Tulosten hyödyntämistapa vaihtelee tilaaja-

yrityksissä 

- Nykysisältö kunnossa, mutta jatkuvan kehittämisen 

periaate 

- HSEQ-arvioinnin hyödyntäminen 

ostoprosessissa toteutuu vain osalla 

- Konkreettisten kehityskohteiden ja poikkeaminen 

tunnistaminen sekä poikkeamiin välitön vastaaminen 

- Ei yhteistä päätöstä toimittajavaatimuksille tai 

arvioitujen toimittajien määrille 

- Painotus työturvallisuudessa, jonka paranemisella 

kustannukset alenevat ja toiminta on laadukkaampaa 

- Sisäisen tiedonkulun haasteet; HSEQ-arviointiin 

osallistuneella tieto, muille tieto ei kulje 

- Tilaajien osoittama kiinnostus HSEQ-asioissa 

vahvistaa toimittajien kiinnostusta 

- Pääosin hankinnan henkilöt hyödyntävät; jonkin 

verran käyttö/kunnossapito 

- Mukanaolo arvioinnissa mahdollistaa tilaajien 

tarpeiden kommunikoinnin toimittajille 

- Osa yritysvastuullisuutta, mutta näkyykö 

riittävästi 

- Arviointiprosessi ja klusteriyhteistyö mahdollistavat 

hyvien käytäntöjen jakamisen osallistujien kesken 

 

- Ennaltaehkäisee tilaajan HSEQ-riskejä ja on osa 

riskienhallintastrategiaa 

 

- Varmistaa yhteisiin pelisääntöihin sitoutumisen  

- Kalliita häiriöitä voidaan vähentää ennakoivasti  

- Vastuullisuuteen liittyvien riskien vähentäminen  

- Klusterityö lisää arviointien määrää, kun yksi arviointi 

sopii kaikille 

 

- Yhteistyö säästää resursseja ja kustannuksia  

- Tilaajan ja toimittajan yhteistyö lisää luottamusta  

- Ulkopuolinen auditoija parempi auttamaan toimittajan 

kehittämisessä 

 

- Ulkopuolinen auditoija ja operaattori varmistavat 

yhdenmukaisuuden ja vertailukelpoisuuden 

 

- Itsearviointi varsinaisen arvioinnin taustalla 

mahdollistaa näiden vertailun arviointitilaisuudessa 

 

- Uusinta-arvioinnit mahdollistavat kehittymisen 

seurannan ja ongelmakohteiden löytymisen 

 

- Mahdollisuus hyödyntää hankintaprosessissa tai 

yhteistyösopimuksia uusittaessa 

 

- Luo kilpailukykyä toimittajille  

- Yhteiset klusteritapaamiset: toiminnan kehittäminen, 

verkostoituminen, yliopistoyhteistyö 
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Taulukko 4. (jatkuu) 

Mahdollisuudet Uhat 

- Arviointien tekeminen myös ulkomaisille yrityksille - Arviointi ei kehity ajan mukana 

- Erityisesti ympäristövastuullisuuden kehittäminen 

vaatimusten kasvaessa 

- Arviointikysymysten huono painottuminen 

HSEQ-osa-alueille 

- Tilaajien turvallisuustasovaatimus määrittelee 

toimittajien turvallisuustoimintaa 

- Epäonnistuminen HSEQ-asioissa voi olla 

kriittistä 

- Toimittajien itsenäinen pyrkimys arviointiprosessiin 

viestinnän keinoin 

- Toimittajat eivät arvosta työturvallisuutta niin 

korkealle kuin tilaajat 

- Suunnitelmallisuus, millaiset toimittajat arvioidaan 

- Itsearvioinnin mahdollisuudet toimittajan 

kehityspolun avaajana 

- Tilaajien sitoutuminen arviointeihin, ja tulosten 

konkreettinen hyödyntäminen 

toimittajavalinnassa 

- Auditointitulosten integrointi tilaajan omiin 

järjestelmiin tiedonkulun helpottamiseksi 

- Toimittajien motivaation kadotessa tuloksia ei 

saavuteta 

- Laajempi ja yhtenäisempi käyttö 

hankintaprosessissa 

- Mikäli toimittajien kehittämiseen ei investoida, 

kestävään kehitykseen liittyvät riskit toteutuvat 

- Klusteritapaamisten kehittäminen - Klusterin taantumisen tai laajenemisen haasteet 

- Arvioinnin tavoitteiden ja hyötyjen konkreettisempi 

esille tuonti toimittajien motivaation parantamiseksi 

- Tietoturvahaasteet 

- Toimittajatapaamisten ja messujen laajempi 

hyödyntäminen 

 

- HSEQ:n ja vastuullisuuden selkeämpi linkittäminen 

toisiinsa 

 

- Laajan HSEQ-tietokannan parempi hyödyntäminen  

- Teknologian ja ohjelmistojen kehittymisen 

hyödyntäminen 

 

4.5 Tulosten yhteenveto 

Yritysten työturvallisuustyön tueksi tarvitaan jatkuvaa tutkimus- ja kehittämistyötä. 

Sattuneiden tapaturmien tutkinnan kautta yritykset voivat oppia ja estää uusien 

vastaavien vaaratilanteiden ja tapaturmien syntymistä. Laajemmalla tarkastelulla 

tapaturmista voi löytää yhteisiä tekijöitä, jotka paljastavat kyseisen yrityksen 

työturvallisuuden heikot kohdat, kuten tässä tutkimuksessa (Artikkeli I) 

esimerkiksi yritysten välisen yhteistyön, työn valvonnan, työntekijöiden toiminnan 

ja hengityksensuojainten käytön puutteet. Erilaisten työturvallisuustutkimusten, 

kuten kyselyjen avulla voidaan tutkia yritysten työturvallisuuden tilaa ja 

kehittämistarpeita. Artikkelin II aineiston pohjalta havaittiin, että muutostarvetta on 

erityisesti johdon esimerkkinä toimimisessa ja turvallisuusasenteissa sekä johdon 

ja työntekijöiden yhteistyön parantamisessa. Lisäksi toivottiin 
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työturvallisuuskulttuurin ja työilmapiirin kehittämistä sekä turvallisuusasioiden 

painottamisen tärkeyttä. 

Yrityksen oman työn ja työturvallisuuden kehittämisen lisäksi tärkeää on 

huomioida myös yrityksen alueella työtä tekevät toimittajayritykset. HSEQ-

toimittaja-arvioinnin avulla toimittajilla on mahdollisuus kehittää niiden omaa 

työterveys- ja työturvallisuusosaamistaan sekä lisäksi ympäristövastuullisuutta ja 

laadunhallintaa. Tukena tässä työssä heillä on arviointiin osallistuvat 

tilaajayritykset. Kehitystyötä tukevat arvioinnin tuloksena saatavat kirjaukset 

kehityskohteista, jotka tuovat konkretiaa kehittämistyöhön (Artikkelit III–IV). 

Tulosten mukaan (Artikkelit III–VI) HSEQ-toimittaja-arvioinnilla on todettu 

olevan monenlaisia hyötyjä molemmille osapuolille, mutta jatkuvalle 

kehittämistyölle on tarvetta tulevaisuudessakin. 

Yritysvastuullisuuden kehittämisessä yrityksen työturvallisuudella on 

merkityksellinen rooli erityisesti työntekijöiden kannalta. Työntekijät ovat 

yritykselle tärkeä voimavara ja heidän terveyttä ja turvallisuutta on syytä suojella 

ja edistää käytettävissä olevilla keinoilla. Työturvallisuuden kehittäminen yhdessä 

ympäristö- ja laatuasioiden kanssa luo vahvan pohjan yritysvastuullisuuden 

jatkuvalle kehittämiselle kaikilla näillä osa-alueilla. HSEQ-toimittaja-arviointi 

ennaltaehkäisee niin tilaajien kuin toimittajienkin HSEQ-riskejä ja on siten osa 

riskienhallintastrategiaa ja kokonaisvaltaista yritysvastuullisuuden hallintaa. 

Samalla säästetään resursseja ja kustannuksia sekä parannetaan kilpailukykyä. 
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5 Pohdinta 

5.1 Työturvallisuusjohtamisen kehittäminen vakavien 

onnettomuuksien analysoinnin kautta 

Turvallisuuden tutkimuksen yksi päätavoite on estää kuolemantapausten, 

lievempien loukkaantumisten sekä ympäristövahinkojen syntyminen, kuten 

Reason (2000) on todennut. Tapaturmatutkinnassa tätä päämäärää voidaan lähteä 

tavoittelemaan etsimällä työtapaturmaan johtaneita tekijöitä ja pohtimalla 

vastaavien työtapaturmien torjuntakeinoja. Tavoitteena on oppia tapahtumista ja 

parantaa jatkuvasti työolosuhteita (Kjellén, & Albrechtsen, 2017). 

Tämän väitöskirjan osatutkimuksessa (Artikkeli I) tarkasteltiin vakavia 

työtapaturmia TOT-tapaturmatutkintaraportteihin perehtyen. Raporttien pohjalta 

muodostettiin luokkia erityisesti työturvallisuusjohtamiseen ja 

turvallisuuskulttuuriin liittyvistä tekijöistä. Tuloksissa (liite 2) esitettyjä luokkia 

sisältöineen on mahdollista hyödyntää muun muassa turvallisuusjohtamisen tukena 

vaarallisia aineita kuljettavissa yrityksissä, yleensä säiliötyötä tekevissä yrityksissä 

ja laajemminkin työturvallisuustyössä, vaikkakin Lindin ja Kivistö-Rahnaston 

(2008) mukaan onnettomuustietoja käytetään todellisuudessa harvoin. 

Tutkimuksessa käytetty sisällönanalyysiin (Tuomi, & Sarajärvi, 2018) pohjautuva 

tutkimusmenetelmä vaikuttaa sopivan hyvin tämänkaltaiseen tarkasteluun. Mikäli 

tapauksia olisi enemmän, kuten tikastapaturmiin liittyvässä teematutkinnassa 

(TVK, 2011a) tai kuljettajien tekemiin huoltotoimenpiteisiin liittyen (Reiman, 

2021) on ollut, tuloksista voisi paremmin löytyä onnettomuuksiin johtaneita 

yhteisiä tekijöitä ja samankaltaisuuksia.  

Tuloksista on selvästi havaittavissa, että henkilönsuojainten, erityisesti 

hengityksensuojainten käytössä ja valinnassa on ollut vakavia puutteita. Vastaavan 

kaltaisia hengityksensuojaimiin liittyviä ongelmia on havaittu muissakin 

tutkimuksissa jo vuosien ajan (Doney ym., 2005; Kolahi ym., 2018; Suruda, 

Milliken, Stephenson, & Sesek, 2003). Mikäli yrityksissä tällaisia ongelmia vielä 

kohdataan, on tarpeen selvittää, mistä puutteet johtuvat, ja korostaa sovittuja ja 

oikeita toimintatapoja työssä. Mahdollisia syitä voivat olla esimerkiksi opittu väärä 

työtapa, oikeiden suojainten puute tai suojainten käytön tai yhteiskäytön 

hankaluudet erilaisissa olosuhteissa. 

Toinen esille nouseva havainto on työn valvonnan puutteet. Kuljettajat 

työskentelevät usein yksin, ja yksittäisen kuljettajan työn valvominen jatkuvasti on 
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mahdotonta (Murphy, Huang, Robertson, Jeffries, & Dainoff, 2018; Reiman, 2021; 

Reiman, Forsman, Målqvist, Parmsund, & Lindahl Norberg, 2018), mutta 

esimerkiksi lastauksen, purun ja purun jälkeisten toimenpiteiden valvontaa on 

mahdollista järjestää myös teknisillä apuvälineillä, mikäli esimerkiksi 

tehdasalueella ei ole avustavaa henkilökuntaa. Yleisellä tasolla työnantajan tulee 

kuitenkin riittävästi valvoa suoritettavaa työtä, jotta turvallisesta työn teosta voidaan 

varmistua. Tähän velvoittaa myös työturvallisuuslaki (2:8.4 §), jonka mukaan 

työnantajan tulee jatkuvasti tarkkailla työympäristöä ja käytettyjen työtapojen 

turvallisuutta sekä yleisesti työyhteisön tilaa. Niin valvonnan kuin muidenkin työtä 

koskevien asioiden osalta eri organisaatioiden tulee tarkasti sopia työhön liittyvien 

vastuiden ja velvollisuuksien jakamisesta eri organisaatioiden kesken. 

Artikkelissa I on esitetty kattava listaus vastaavanlaisten 

säiliötyöonnettomuuksien ehkäisemiseksi. Tulokset ovat hyödynnettävissä muun 

muassa alan opetuksen ja yritysten perehdytys- ja koulutustilaisuuksien lisäksi 

työturvallisuusjohtamisen tukena ja turvallisuuskulttuurin kehittämistyössä. 

Kletzin (2001) mukaan olennaista on, että tapaturmatutkinnoista tehdyistä 

raporteista ja muista tutkimuksista kerrottaisiin, omien virheiden paljastumisesta 

huolimatta, mahdollisimman laajasti yritysten sisällä, jotta tietoja voidaan 

hyödyntää vastaavissa työtehtävissä yrityksen kaikilla toimipaikoilla. Julkiset 

raportit mahdollistavat tätäkin laajemman levityksen ja sitä kautta hyödyntämisen 

toimialalla ja kaikessa vastaavan kaltaisessa työssä. TOT-raporttien lisäksi 

julkisesti saatavilla olevia ovat muun muassa Onnettomuustutkintakeskuksen 

tekemät tutkintaselostukset, jotka liittyvät ilmailun sekä raide- ja vesiliikenteen 

vakavien vaaratilanteiden ja onnettomuuksien lisäksi muihin erityisen vakaviin 

onnettomuuksiin (Onnettomuustutkintakeskus, 2019). Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto Tukes julkaisee oppimistarkoituksessa valvomillaan toimialoilla 

sattuneita onnettomuuksia Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO:ssa sekä lisäksi 

vakavaksi luokiteltuja onnettomuuksia ja vaaratilanteita laajemmissa 

onnettomuustutkintaraporteissa (Tukes, 2021). 

5.2 Turvallisuuskulttuurin edistäminen työturvallisuusjohtamista 

kehittämällä 

Työturvallisuuskyselyjen perusteella on mahdollista saada tarkempaa tietoa 

yrityksen työturvallisuustilanteesta. Olennaista on, että tutkimus mahdollistaa 

riittävän syvällisen läpikäynnin, jotta tuloksia voidaan todella hyödyntää 

käytännössä. Siksi esimerkiksi Likertin asteikkoon perustuvaa kvantitatiivista 
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kyselyä on hyvä täydentää kvalitatiivisilla, tarkentavilla kysymyksillä löydösten 

selventämiseksi (Strauss, & Corbin, 1990). 

Käsitellyt laadulliset tulokset osoittivat johdon esimerkin ja asenteen 

turvallisuutta kohtaan olevan ensisijaisen tärkeitä turvallisuustyön onnistumiselle. 

Lingardin ym. (2019) ja Zhangin ym. (2016) mukaan johdon turvallisuusasenteilla 

ja sitoutumisella on todettu olevan suuri merkitys työturvallisuuden toteutumisessa 

Rundmo ja Hale (2003) sekä Zhang ym. (2016) jatkavat, että johdon asenteet voivat 

vaikuttaa myös työntekijöiden asenteisiin. Johdon tulee joka tilanteessa 

tinkimättömästi toimia työturvallisuusasiat huomioiden ja omalla esimerkillään 

näyttää sovittujen pelisääntöjen noudattamista. Mikäli työskentelyssä havaitaan 

puutteita tai rikkeitä, niihin tulee puuttua jämäkästi ja vaatia kaikilta sovittujen 

toimintatapojen noudattamista kaikkien turvallisuuden takaamiseksi ja 

työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Lai, Liu ja Ling (2011) vahvistavat vaaralliseen 

työskentelytapaan puuttumisen korreloivan merkittävästi parempien 

turvallisuustulosten, erityisesti alempien onnettomuuslukujen kanssa. Kiire ei voi 

olla hyväksyttävä syy oikaista turvallisuusasioissa, ja tässäkin asiassa esimiesten 

tulee itse toimia esimerkkinä ja tarvittaessa muistuttaa työntekijöitään etenkin, jos 

kiire on koettu ongelmaksi. Tarvittaessa pidetään koulutustilaisuuksia 

turvallisuusasenteiden ja yleensä työturvallisuuden parantamiseksi tai muun 

ammattitaidon kehittämiseksi. Koulutuksilla voidaan tukea työturvallisuuden 

kehittämistyötä (Gill, & Shergill, 2004; Lai ym., 2011; Zwetsloot ym., 2020). 

Turvallisuuskoulutukset vahvistavat osaltaan myös työhön sitoutumista (Vignoli, 

2018). 

Hyvällä johtajuudella (leadership) vaikutetaan koko organisaation 

työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen. Turvallisuusmyönteisen ilmapiirin 

aikaansaaminen edistää turvallisuuden jatkuvaa parantamista. Sitä tukee myös 

osallistavien ja avointen suhteiden (O'Dea, & Flin, 2001) sekä yleisesti 

vuorovaikutuksen (Fernández-Muñiz, Montes-Peón, & Vázquez-Ordás, 2017) 

rakentaminen työntekijöiden ja johdon välille. Henkilöstön osallistumisella on 

todettu olevan myönteinen vaikutus turvallisuuskulttuurin parantumiseen 

(Zwetsloot ym., 2020). Turvallisuusmyönteisessä ja keskustelevassa työyhteisössä 

henkilöstö uskaltaa nostaa omia tai muiden tekemiä virheitä esille ja muille 

jaettavaksi esimerkiksi turvallisuushavaintojen muodossa. Niiden tekemiseen 

vaikuttaa myös turvallisuushavaintojärjestelmän käytön sujuvuus ja 

käyttäjäystävällisyys (Sepeda, 2006) sekä tieto siitä, että havainnot käsitellään ja 

niihin etsitään myönteisessä hengessä ratkaisuja. Turvallisuushavaintojen 

keräämiseksi organisaatiot joutuvat usein kannustamaan työntekijöitä esimerkiksi 
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pienillä palkkioilla. Erilaisten havaintojen perusteella tehtyjen tutkimusten ja 

korjaavien toimenpiteiden jakamisella organisaatiolla on mahdollisuus jatkuvasti 

oppia ja sitä kautta parantaa turvallisuustasoaan (Gordon, 2008; Sepeda, 2006, 

Thoroman, Goode, & Salmon, 2018) sekä turvallisuuskulttuuriaan pitkällä 

tähtäimellä (Fabiano, & Currò, 2012). Useat tutkimukset nostavat esiin 

turvallisuusjohtamisen avainroolin onnettomuuksien ehkäisemisessä ja 

työturvallisuuden jatkuvassa parantamisessa (Bamel ym., 2020; Lai ym., 2011; Lu, 

& Yang, 2010; Rundmo, & Hale, 2003). Näiden lisäksi Fernández-Muñiz, Montes-

Peón ja Vázquez-Ordás (2008) toteavat hyvällä turvallisuusjohtamisella olevan 

positiivinen vaikutus niin turvallisuustuloksiin, kilpailukykyyn kuin taloudelliseen 

tulokseenkin. Hajmohammad ja Vachon (2014) puolestaan esittävät johdon 

sitoutumisen ja työntekijöiden osallistumisen osana kokonaisvaltaista 

turvallisuuskulttuuria parantavan organisaation turvallisuuden lisäksi sen 

ympäristönhallinnan ja talouden suorituskykyä. 

5.3 Toimittajayritysten HSEQ-vastuullisuuden kehittäminen 

Toimittajien HSEQ-arviointien pohjalta analysoidut kehittämiskohteet osoittivat 

kehittämistarpeiden olevan usein yrityksen normaaliin arkirutiiniin kuuluvia. 

Toimittajien työturvallisuuden edistämiseksi tarvitaan usein työturvallisuuden 

perusasioita, kuten turvallisuushavaintoprosessin ja perehdytysohjelman luomista, 

koulutusten järjestämistä sekä sopimista suojaimiin ja työkaluihin liittyvistä 

käytännöistä. Ympäristövastuullisuuteen liittyen yritysten tulisi huolehtia 

ympäristövaikutusten kartoituksesta ja kemikaaleihin liittyvistä velvollisuuksista. 

Eniten kehityskohteita havaittiin kuitenkin laadunhallinnassa. Tässä on 

huomioitava havaintojen sisältöjen luokittelun tulkinnanvaraisuus, joka voi johtaa 

vääriin johtopäätöksiin. Monet havainnot olisi voinut sijoittaa muuhunkin 

kategoriaan kuin siihen, mihin ne lopulta päätyivät. Siksi tulkinnoissa tulee käyttää 

varovaisuuden periaatetta. 

Laadunhallinnan ero muihin verrattuna oli kuitenkin niin selvä, että taustalta 

täytyy löytyä jotain selityksiä. Yksi voi johtua lainsäädäntövaatimuksista. 

Työturvallisuuteen on olemassa monia lainsäädännöllisiä velvoittavia vaatimuksia, 

kuten riskin arviointi ja työntekijän perehdyttäminen, jotka pienimmänkin 

työnantajan on huolehdittava kuntoon. Vaatimuksia tulee esimerkiksi 

työturvallisuuslaista (TyöturvL 738/2002), työterveyshuoltolaista (1383/2001) ja 

laista työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (TsValvL 

44/2006). Ympäristö- ja kemikaaliasioissa on tänä päivänä lainsäädännön, kuten 
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kemikaalilain (KemikaaliL 599/2013), ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) ja 

jätelain (JäteL 646/2011), lisäksi erityinen niin julkisuudesta kuin kansainvälisesti 

toimivilta suurilta tilaajayrityksiltä tuleva paine hoitaa asiat vastuullisesti. 

Tuotantoyritysten on pakostakin otettava tarkkaan huomioon myös 

toimitusketjunsa ympäristövastuullisuus, sillä toimittajien osuus valmistuksesta on 

monessa tapauksessa nykyisin merkittävä (Ağan, Kuzey, Acar, & Açıkgöz, 2016). 

Lo, Zhang, Wang ja Zhao (2018) lisäävät, että nykypäivän ympäristöystävällisessä 

liiketoiminnassa yhteiseksi tavoitteeksi onkin nousemassa toimitusketjuun 

liittyvien kumppaneiden johtaminen ympäristövastuulliseen toimintaan. 

Toimittajien laadunhallinnan kehittämisen taustalla ei ole useinkaan 

lainsäädännöllistä vaatimusta, jolloin etenkin pienissä yrityksissä pakolliset HSE-

asiat tulee hoidettua varmimmin kuntoon ensimmäisenä. Laadunhallinnan 

kehittämiskohteissa on usein kyse siitä, että ne ohjaavat toimintaa 

systemaattisempaan, laadukkaampaan, tehokkaampaan ja tuloksellisempaan 

suuntaan, ja näitä ovat edesauttamassa seurantamittarit, asiakaspalaute sekä 

prosessien kuvaaminen ja toimintaperiaatteiden luominen. 

Tilaajayritysten toimintaa ohjaa muun muassa työturvallisuuslaki, joka 

velvoittaa pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa huolehtimaan yhteisen 

työpaikan työturvallisuudesta. Tähän sisältyy muun muassa työpaikan vaara- ja 

haittatekijöihin perehdyttäminen ja töiden turvallinen yhteensovittaminen 

(TyöturvL 6:49-51 §). Vastuullisesti toimivat yritykset eivät usein tyydy 

lainsäädännön velvoittamiin minimivaatimuksiin, vaan niillä on selvästi 

korkeammat tavoitteet toiminnalleen yritysvastuun (CSR) kautta, joka vaatii myös 

vastuullisia toimittajaverkostoja (Montero ym., 2009). Euroopan komissio (2011) 

painottaa yritysten yhteiskuntavastuussa yritysten vastuuta niiden 

yhteiskunnallisista vaikutuksistaan, jolloin huomioitavaksi tulevat muun muassa 

ympäristöön, ihmisoikeuksiin, eettisiin kysymyksiin ja yhteiskuntaan liittyvät 

näkökohdat unohtamatta lisäarvon tuottamista sidosryhmille sekä kaikenlaisten 

haittavaikutusten minimointia. HSEQ-arvioinnin tukemana tilaajayrityksillä on 

mahdollisuus todentaa toimittajien HSEQ-kyvykkyyden taso, mutta myös kehittää 

toimittajayrityksiään luodun arviointikriteeristön, arviointitilaisuudessa saadun 

palautteen ja annettujen poikkeamien ja kehityskohteiden kautta. Krausen, 

Scannellin ja Calantonen (2000) mukaan toimittaja-arviointi on tilaajayrityksille 

yksi strategia toimittajien kehittämisessä, ja tärkeä osa arviointiprosessia on 

toimittajille kehittämisen suuntaa osoittava palaute. Wagner ja Krause (2009) 

täydentävät, että toimittajien kehittämisessä ja tilaajien ja toimittajien välisessä 

tiedon jakamisessa tarvitaan ihmisten välistä vuorovaikutusta. HSEQ-
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arviointiprosessi on jo lähtökohtaisesti palautteen antamista ja saamista sekä 

vuorovaikutuksen kautta syntyvää kehittämistä. Arviointitulokset sekä kirjatut 

poikkeamat ja kehittämiskohteet toimivat osaltaan toimittajien jatkuvaa kehittämistä 

edistävänä palautteena ja kokonaisvaltaisen laadunhallinnan kehittäjänä. 

5.4 Kehittyvällä HSEQ-toimittaja-arvioinnilla kohti vastuullista 

HSEQ-johtamista 

SWOT-analyysin tuloksia tiivistäen voidaan esittää seuraavia huomioita. 

Laajempaa pohdintaa koko HSEQ-arviointimenettelystä on esitetty luvun 5.5 osana. 

SWOT-analyysin avulla kyettiin tunnistamaan laaja joukko tekijöitä, joita 

huomioon ottamalla HSEQ-arviointimenettelyä voidaan kehittää entistä 

vahvemmaksi tekijäksi niin tilaajien kuin toimittajienkin kannalta. SWOT-

analyysin periaatteen mukaisesti konkreettisia toimintaratkaisuja saadaan 

vahvuuksia sekä mahdollisuuksia hyödyntäen, heikkouksia parantaen ja uhkia 

poistaen tai lieventäen (Kubiak, & Benbow, 2016; Suomen Riskienhallintayhdistys, 

2020).  

Toimittajien kannalta asiaa tarkastellen esille nousee vahvuuksista kaksi 

pääteemaa: HSEQ-toimittaja-arviointi on sopiva HSEQ-arvioinnin ja kehittämisen 

työkalu, ja tilaajalähtöisyys on erityisen myönteinen asia arviointimenettelyssä. 

Tämä tilaajien on hyvä jatkossakin huomioida ja sen lisäksi arviointitilaisuuden 

mukanaan tuoma keskusteluyhteys toimittajaan, minkä myös toimittajat kokevat 

positiivisena asiana. Siten arviointien osallistumisaktiivisuudesta kannattaa pitää 

kiinni, jotta tämä vahvuus ei muutu järjestelmän heikkoudeksi. Muihin 

heikkouksiin liittyen kaikenlaisia epäilyksiä arviointiprosessia kohtaan on syytä 

tarkastella tarkoin klusteritapaamisissa ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä 

molemminpuolisen luottamuksen säilyttämiseksi, jotta yksittäisistä epäilyistä ei 

muodostuisi laajempaa uhkaa myöhemmin. Yritysten koko, erityisesti pienet 

yritykset, on syytä huomioida eri tilanteissa, ja yhdeksi keinoksi on jo tullut 

käyttöön ilman erillisiä kustannuksia pelkän itsearvioinnin suorittaminen yrityksen 

ensimmäisenä toimittaja-arviointiin liittyvänä HSEQ-kehitysaskeleena. Tähän 

yritys voi liittää niin halutessaan kohtuullista kustannusta vastaan ulkopuolisen 

arvioijan tekemän analyysin tuloksista. HSEQ-toimittaja-arviointi voidaan nähdä 

osana laajempaa vastuullisuustoimintaa niin tilaajien kuin toimittajienkin kannalta. 

Tämä voisi olla entistä paremmin esillä esimerkiksi sidosryhmäviestinnässä 

verkossa sekä vuorovaikutuksessa toimittajien omien toimittajien kanssa.  
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Tilaajien kannalta vahvuutena nousee esille erityisesti klusteriyhteistyön 

merkitys, jonka hyötyjä ovat muun muassa resurssi- ja kustannussäästöt, toisilta 

oppiminen, yhteiskehittäminen, toimittajien jatkuva kehittäminen, HSEQ-

riskienhallinta ja ulkopuolisen auditoijan hyödyt. Heikkoutena voidaan nähdä 

tulosten hyödyntämiseen liittyvät seikat, kuten vähäinen käyttö muuten kuin 

toimittajakehittämisessä sekä tulosten vähäinen merkitys toimittajavalinnassa. 

Molemmat edellä mainitut voi muuttaa mahdollisuuksiksi aktivoimalla tulosten 

käyttöä. Mahdollisuuksista esille nousee erityisesti arviointitoiminnan 

laajentaminen ja klusteriyhteistyön edelleen kehittäminen. Uhkana puolestaan on, 

ettei arviointiprosessi kehity riittävästi ajan mukana ja toimittajien motivaatio ja 

sitoutuminen HSEQ-arvioinnin mukaiseen kehittämistyöhön heikkenee, koska 

arvioinnin merkitys toimittajavalinnassa jää hämäräksi. 

5.5 Yhteistyöllä kokonaisvaltaista vastuullisuutta 

Yritysten työturvallisuustyön edistämiseksi tarvitaan jatkuvaa tutkimus- ja 

kehitystyötä. Sitä tekevät yritysten lisäksi muun muassa tutkimuslaitokset, 

yliopistot, työterveyshuolto ja vakuutusala unohtamatta edellä mainittujen välistä 

yhteistyötä. Tehdyt osatutkimukset (Artikkelit I ja II) tuovat omalta osaltaan 

tapaustutkimusta hyödyntäen palasen tietoa työturvallisuustutkimuksen tueksi. 

Vakavien työtapaturmien tutkinnan kautta on mahdollista kehittää toimintaa niin, 

ettei vastaavia tapauksia enää pääsisi syntymään. Tavoite pitää kuitenkin aina olla, 

että työtapaturmat estetään riskien hallinnan keinoin ennakoivasti. Ratkaisukeinoja 

tähän on lukuisia, joita riskien arvioinnin lisäksi ovat esimerkiksi 

turvallisuushavaintojärjestelmä ja ennakoiva koulutus, johon lukeutuu myös 

Suomessa yleinen työturvallisuuskorttikoulutus (Väyrynen ym., 2008). Yrityksen 

työturvallisuusmyönteisen johdon on keksittävä keinot, jotta työntekijöiden 

työturvallisuus kyetään takaamaan ja työhyvinvointia kokonaisuudessaan 

pystytään edistämään osana vastuullista liiketoimintaa. 

Työturvallisuuden ja kestävän kehityksen välinen yhteys on laajalti 

tunnistettua, vaikkakin yhteys jätetään usein huomiotta strategisella ja 

operatiivisella tasolla (Nawaz ym., 2019). Pääsyynä Nawaz ym. (2019) toteavat 

olevan turvallisuuskulttuurin puute, joka johtuu organisaatioiden 

turvallisuuskulttuurin kehittymättömyydestä, koska turvallisuus on niille lähinnä 

taakka. Työturvallisuus osana laajempaa vastuullisuusajattelua tuo hyötyjä monilla 

eri tasoilla. Työturvallisuuden edistäminen tukee kokonaisvaltaista kestävän 

kehityksen hallintaa, sillä organisaatioon luotu turvallisuuskulttuuri kannustaa 
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riskipohjaiseen ajatteluun kaikilla kestävän kehityksen tasoilla (Nawaz ym., 2019). 

Työtapaturmien ja ympäristövahinkojen vähenemisen kautta saavutetaan 

taloudellisten säästöjen lisäksi niin inhimillisiä kuin ekologisiakin hyötyjä (Reiman, 

ym. 2019). Yritysvastuullisuuteen sisältyvä ajattelutapa, jossa otetaan vastuuta 

yritystoiminnan vaikutuksista yrityksen itsensä lisäksi sen ulkopuoleltakin, liittää 

yhteen terveys-, työturvallisuus-, ympäristö-, laatu- ja talousasiat sekä eettiset 

kysymykset (Zwetsloot ym., 2013). 

Integroidun johtamisjärjestelmän infrastruktuuri mahdollistaa myös 

yritysvastuuasioiden integroinnin, jonka täytyy ollakseen täydellinen sisältää 

jatkuvan parantamisen periaatteen (Asif ym., 2013). Gianni ym. (2017) toteavat 

samansuuntaisesti, että yrityksen kestävän kehityksen hallintaan voi löytyä ratkaisu 

integroidun johtamisjärjestelmän holistisesta viitekehyksestä. Zinkin (1999) 

mukaan työturvallisuus-, ympäristö- ja laatuasiat tulee liittää yrityksen politiikkaan 

ja strategiaan mukaillen samaa prosessia, sillä sirpaleinen lähestymistapa tulee liian 

kalliiksi. Pyrkimys kokonaisvaltaiseen HSEQ-kehittämiseen on kaikkinensa 

kannatettavaa ja vastuullista liiketoimintaa. Tämä koskee myös toimittajia, etenkin 

kun tilaajat toimivat mieluummin kestävän kehityksen mukaisesti toimivien 

yritysten kanssa, mitä myös sidosryhmät vaativat (Hofmann, Busse, Bode, & 

Henke, 2014; Meixell, & Luoma, 2015; Zink, 2014). Yleisesti tarkasteltuna 

toimittajien kehittämisen on todettu parantavan niin niiden itsensä kuin myös 

tilaajayritysten operatiivista suorituskykyä (Krause, Handfield, & Tyler, 2007; Lu, 

Lee, & Cheng, 2012). HSEQ-arviointimenettely on yksi esimerkki kestävän 

kehityksen mukaisesta toiminnasta. Tavoitteena on tukea toimittajien kehittymistä 

niin yksittäisissä HSEQ-kysymyksissä kuin kokonaisvaltaisessa ja vastuullisessa 

HSEQ-asioiden hallinnassa (Reiman, Jounila, & Kauppila, 2021).  

HSEQ-arviointimenettelyn sisältämää näkökulmaa (HSEQ, 2021) voidaan 

laajentaa ja kehittää edelleen niin HSEQ-osa-alueiden sisällä kuin muutenkin jo 

koetuilla tai uusillakin lähestymistavoilla paremman vastuullisuuden tukemiseksi. 

Esimerkiksi ekotehokkuudella (eco-efficiency) yhden määritelmän mukaan 

tarkastellaan ympäristövaikutuksia tuoteyksikköä kohden (Huppes, & Ishikawa, 

2009), ja ekotehokkuuden seurauksena pitäisi päästä korkeampaan markkina-

arvostukseen ekotehokkaiden liiketoimintastrategioitten myötä (Sinkin, Wright, & 

Burnett, 2008). Vahvojen ekologisten ja taloudellisten pyrkimysten lisäksi 

ekotehokkuudella on kuitenkin ollut jo varhain myös laajempi vastuullisuuden 

merkitys sosiaalisen aspektin, muun muassa terveysriskien, huomioimisen 

muodossa (Brady, Henson, & Fava, 1999). Kiertotalous (circular economy) on 

viime vuosina saanut vahvaa tukea EU-tasolla sekä useiden valtioiden keskuudessa 
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Suomi mukaan lukien (Korhonen, Honkasalo, & Seppälä, 2018). Oulun yliopistoon 

on vuoden 2020 alusta perustettu laaja kiertotalouden tutkimuskeskittymä 

InStreams Hub, jonka tehtävänä on tutkia muun muassa luonnonvarojen järkevää 

käyttöä sekä kestävän teollisen tuotannon haasteita, mutta myös syventää 

yliopiston ja teollisuuden yhteistyötä (Oulun yliopisto, 2020). Kestävän kehityksen 

näkökulma sosiaalinen dimensio mukaan luettuna voidaan pohjimmiltaan 

kokonaisuudessaan liittää kiertotalouden käsitteeseen (Korhonen ym., 2018; 

Murray, Skene, & Haynes, 2015). Kiertotalouteen liittyy läheisesti myös cleantech, 

joka tarkoittaa teknologiaa tai ratkaisua, jolla edistetään luonnonvarojen kestävää 

käyttöä ja ympäristöhaittojen pienentämistä (Leinonen, 2019). Suomi on cleantech-

innovaatioiden kärkimaita (Alhola, & Nissinen, 2018), ja siinä iso rooli on ollut 

erityisesti suurilla mutta myös pk-yrityksillä (Leinonen, 2019). 

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry (2020) on ottanut tehtäväkseen 

yliopistojen yhteistyön edistämisen sekä yhteisten kantojen esiin tuomisen, ja 

yhtenä näistä on julkaistu kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teesit, jotka 

liittyvät tutkimukseen, koulutukseen ja yliopistojen toimintaan. Erilaisista 

yhteistyömalleista, joita ovat esimerkiksi Triple Helix (Etzkowitz, & Zhou, 2018; 

Lahtonen, & Tokila, 2014) ja co-creation (Galvagno, & Dalli, 2014; Kim ym., 2020; 

Ramaswamy, & Gouillart, 2010), saadut kokemukset tukevat myös yliopistojen ja 

yritysten välistä yhteistyötä. Yliopisto tuo tutkimuksen kautta uutta tietoa 

järjestelmän kehittämisen tueksi, mikä hyödyttää yritysten toimintaa ja muun 

muassa ihmisten hyvinvointia ja talouskasvua. Valtiovalta säätää lait ja asetukset 

sekä mahdollistaa innovatiivisen toimintaympäristön. Molemmissa edellä 

mainituissa malleissa on mahdollista edistää myös kestävän kehityksen mukaisia 

periaatteita (Etzkowitz, & Zhou, 2006; Lee ym., 2012). Arnoldin (2017) mukaan 

yhteiskehittämisprosesseja ei vielä hyödynnetä koko arvoketjussa, jolloin eri 

sidosryhmien integraatio sosiaalisten ja ekologisten vaikutusten minimoimiseksi 

jää vajaaksi. HSEQ-arviointimenettelyssä on hyödynnetty monipuolista yhteistyötä 

niin HSEQ-arvioinnin rakentamistyössä (Väyrynen ym., 2012) kuin nykyisessä 

kehitystyössäkin, minkä seurauksena on onnistuttu rakentamaan toimiva ja 

lisäarvoa tuova järjestelmä teollisuuteen. Tilaajayritysten keskinäinen yhteistyö 

HSEQ-arviointimenettelyssä, tilaajien ja toimittajien välinen yhteistyö HSEQ-asiat 

sisältäen sekä koko HSEQ-klusterin yhteistyö yliopisto mukaan lukien ovat 

jatkossakin HSEQ-arviointimenettelyn vahvuus. Kuitenkin jokaisen on pidettävä 

huolta siitä, että hyötyjä tulee kaikille ja elinvoimaisuus yhteistyössä säilyy, mikä 

on myös yhteiskehittämisen päämäärä (Ramaswamy, & Gouillart, 2010). 
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Digitalisaatio ja erilaiset kehittämisalustat, jotka liittyvät vahvasti 

yhteiskehittämiseen (Kim ym., 2020; Ramaswamy, & Gouillart, 2010; Zwass, 2010) 

luovat uusia mahdollisuuksia yhteistyön jatkuvalle kehittämiselle ja antavat 

mahdollisuuden jatkaa toimintaa myös poikkeuksellisissa olosuhteissa. HSEQ-

arviointi voidaan tarvittaessa suorittaa nykyaikaisen teknologian mahdollistamana 

myös etäarviointina, jolloin painottuvat entistäkin enemmän huolellisesti 

valmisteltu dokumentaatio ja itsearviointi. Digitalisaation nopean kehittymisen 

myötä tilaajayrityksillä on täysin uudenlaisia mahdollisuuksia oman toiminnan tai 

alueelle tulevien toimittajien riskienhallintaan ja kehittämiseen. 

Virtuaalitodellisuuden avulla voidaan tehdä keinotekoisia virtuaalisia näkymiä 

esimerkiksi tehdasalueista, reaaliseen tehdasaluenäkymään voidaan tuoda 

digitaalisia lisäelementtejä lisätyn todellisuuden avulla ja esimerkiksi 

tuotantolaitosta voidaan analysoida mistä päin maailmaa tahansa hyödyntämällä 

digitaalisia kaksosia eli kokonaisen teollisen prosessin tai tuotantolaitoksen 

kopioita kaikkine informaatioineen (Kokkinen, 2020). Nämä kaikki tarjoavat 

monipuolisia innovointi- ja yhteistyömahdollisuuksia kaikilla HSEQ-osa-alueilla 

vastuullisemman liiketoiminnan kehittämiseksi. 

Vuosi 2020 jää historiaan vakavana pandemian laajenemisvuotena koronavirus 

covid-19:n myötä, joka nosti globaalin terveysturvallisuuden (Sosiaali- ja 

terveysministeriö, 2020) koko maailman tietoisuuteen, vaikkakaan kaikkia 

seurauksia on vielä mahdotonta tunnistaa. Selvää kuitenkin on, että vaikutukset 

ovat valtavat esimerkiksi kestävän kehityksen kaikilla toisiinsa liittyvillä kolmella 

päädimensiolla (Sarkis, 2020). Taloudellisia vaikutuksia on jo näkyvissä valtioiden 

velkaantuessa huimaa tahtia ja yritysten, esimerkiksi lentoyhtiöiden ja 

matkailualan yritysten sekä joidenkin tuotantolaitosten, liiketoiminnan kutistuessa 

jopa minimaalisen pieneksi. Ympäristöasioihin lukeutuu muun muassa 

lentomatkailun ja työmatkojen jyrkkä väheneminen sekä lähiluontomatkailun 

arvostuksen kohoaminen. Toimivat etäpalaverikäytännöt vähentänevät 

työmatkustamisen tarvetta jatkossakin. Sosiaalisina vaikutuksina ilmenee 

esimerkiksi ihmisten eristäytyneisyyteen liittyviä ongelmia, jotka ovat aiheuttaneet 

haasteita yksityiselämässä ja myös työyhteisöjen toimivuudessa. 

Pandemia-asiat täytyy yrityksissä järjestelmällisesti huomioida päivittäisessä 

johtamisessa ja johtoryhmätyöskentelyssä sekä henkilöstöviestinnässä. 

Pandemiatilanne nostaa esiin yksilöiden ja organisaatioiden resilienssin eli 

mukautumis- ja sietokyvyn vallitsevassa tilanteessa. Hollnagel (2014) määrittelee 

resilienssin kyvyksi selviytyä erilaisissa niin odotetuissa kuin odottamattomissakin 

olosuhteissa siten, että jokapäiväisen toiminnan tulokset ovat mahdollisimman 
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korkealla. Resilienssivaatimusten kasvaessa turvallisuusasiantuntijoiden on 

kehitettävä osaamistaan, kuten monialaista ymmärrystä tulevaisuuden 

toimintamalleista ja niihin liittyvistä riskeistä, sekä koulutettava henkilöstöä 

käsittelemään poikkeavia ja yllättäviä tilanteita organisaation valmiuksien 

parantamiseksi (Provan, Woods, Dekker, & Rae, 2020). Yrityksen kestävän 

kehityksen strategia edistää toimitusketjun resilienssiä koko 

ekosysteemipalvelujen ylläpitämisen varmistamisen ja yhteisön luottamuksen 

rakentamisen kautta (Sarkis, 2020). Pandemiatilanne aiheuttaa 

resilienssivaatimustason jyrkän nousun organisaatiossa, kun esimerkiksi 

yhteiskunnan ja yritysten kannalta olennaisia työntekijöitä pyritään suojelemaan 

virukselta ja he itse joutuvat tekemään työtä muuttuneissa ja haastavissa 

olosuhteissa (Dennerlein ym., 2020). 

Rakennusalan ja teollisuuden yhteisillä työpaikoilla, joissa työskentelee monen 

eri yrityksen työntekijöitä yhtä aikaa haastavissa riskialttiissa olosuhteissa, 

pandemiat voivat aiheuttaa suuria vaikeuksia tuotantotoiminnalle sekä 

investointiprojekteille, kuten metsäteollisuuden ja useiden rakennustyömaiden 

viimeaikaiset esimerkit ovat osoittaneet. HSEQ-arviointimenettelyn avulla 

toimittajayritysten HSEQ-kyvykkyyttä voidaan kehittää siten, että perustoiminta ja 

riskiajattelu HSEQ-osa-alueilla (Nawaz ym., 2019) saadaan kestävälle tasolle. 

Tämä edesauttaa myös tilanteissa, joissa yksilöiltä ja organisaatiolta vaaditaan 

resilienssiä toiminnan ylläpitämiseksi. Ajantasainen ja kehittyvä HSEQ-

arviointimenettelyn mukainen kriteeristö huomioi nykyisellään myös toimittajien 

pandemiavalmiudet terveyden ja työturvallisuuden takaamiseksi yhteisellä 

työpaikalla. Tämän lisäksi myös eettistä vastuullisuutta on entisestään korostettu. 

Joitakin ongelmia eettisiin kysymyksiin liittyen oli tilaajayritysten Suomen 

toimittajakunnassa tunnistettu, vaikkakin ne ovat hyvin eritasoisia esimerkiksi 

Kaukoidän tilanteeseen verrattuna (Artikkeli IV). Esimerkiksi Kiinassa epäeettistä 

toimintaa on todettu esiintyvän muun muassa tuotanto-organisaatioiden 

valmistusprosessissa ja toimitusketjussa, jotka juontavat juurensa toimittajien 

liiketoiminnan etiikan puutteesta (Lu ym., 2012). Edellä esitetyt esimerkit 

osoittavat omalta osaltaan HSEQ-arviointimenettelyn olevan itsessään resilienssi 

ja suhteellisen nopeisiin muutoksiin kykenevä kokonaisuus. 

5.6 Tutkimuksen luotettavuus ja merkittävyys 

Tutkimustyöhön liittyy olennaisena osana tutkimuksen luotettavuuden arviointi. 

Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimustulosten toistettavuutta (Bryman, 
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& Bell, 2007; Hirsjärvi ym., 2007; Tuomi, & Sarajärvi, 2018). Kun eri tutkijat 

päätyvät samaan tulokseen, tulosta voidaan pitää reliaabelina (Hirsjärvi ym., 2007). 

Validiteetti puolestaan tarkoittaa, että tutkimus tutkii sitä, mitä on luvattu, eli 

tutkimusmenetelmän kykyä mitata haluttua asiaa (Hirsjärvi ym., 2007; Tuomi, & 

Sarajärvi, 2018). Järvinen ja Järvinen (2004) tarkentavat validiteetin tarkoittavan, 

että teoria tai malli kuvaa tarkasti todellisuutta. Esimerkiksi, jos kyselylomakkeen 

kysymykset voidaan tulkita toisin kuin tutkija oli ajatellut ja tulokset silti 

analysoidaan tutkijan alkuperäisen idean mukaan, tuloksiin tulee virhettä eivätkä 

ne ole päteviä (Hirsjärvi ym., 2007). Laadullisen tutkimuksen puolella on kuitenkin 

kritisoitu edellä olevia kvantitatiivisen tutkimuksen piirissä syntyneitä käsitteitä, 

koska ne ovat saaneet monenlaisia tulkintoja ja painotuksia (Tuomi, & Sarajärvi, 

2018). Tästä huolimatta tutkimuksen luotettavuutta tulee aina arvioida ja 

laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta voidaan kohentaa muun muassa 

tekemällä yksityiskohtainen selostus tutkimuksen kulusta (Hirsjärvi ym., 2007). 

Hirsjärven ym. (2007) mukaan tutkimuksen validiutta voidaan parantaa myös 

käyttämällä esimerkiksi useita menetelmiä tulosten tarkentamiseksi 

(metodologinen triangulaatio) sekä useampia tutkijoita tulosten analysoinnissa ja 

tulkitsemisessa (tutkijatriangulaatio). 

Tutkimuskysymykseen yksi vastaamiseksi tutkittiin TOT-tutkintaraportteja 

sisällönanalyysilla. Raportit ovat syntyneet tutkintaryhmien tekemänä ja toisinaan 

niissä on jouduttu käyttämään olettamuksia todennäköisestä tapahtuminen kulusta, 

jos esimerkiksi silminnäkijöitä tai videovalvontaa ei paikalla ole ollut. 

Lähtökohtaisesti raporttien esittämä tapahtumien kuvaus perustuu saatavilla 

olevaan ja tutkinnan kautta koostettuun tietoon. Tutkija on osallistunut TOT-

tutkintaryhmän toimintaan, mikä antaa syvyyttä tämän tutkimuksen suorittamiseksi. 

Suoritettu sisällönanalyysi perustuu tulosten osalta pelkästään annettuun 

dokumentoituun tietoon, eikä siinä ole käytetty tutkijan tulkintaa. Tutkimukseen 

sisältyneiden neljän tapauksen pieni lukumäärä on otettava tutkimuksen 

kokonaistulkinnassa huomioon tulosten merkittävyyttä heikentävänä seikkana. 

Lisäksi on huomioitava, että tutkimus kohdistui yhteen erityiseen työtehtävä- ja 

työympäristötyyppiin. Sen vuoksi tuloksilla on erityinen painoarvo vastaavissa 

konteksteissa, mutta tuloksia yleistettäessä on hyvä käyttää varovaisuuden periaatetta.  

Tutkimuskysymykseen kaksi haettiin vastausta laajalla kyselytutkimuksella. 

Kyselylomakkeessa oli yksi kvalitatiivinen kysymys, johon annettuja vastauksia 

analysoitiin avointa koodausta soveltaen muodostamalla luokkia. Menetelmä 

pohjautuu subjektiivisiin tulkintoihin, ja joku toinen tutkija voisi päätyä 

toisenlaiseen ratkaisuun; esimerkiksi jos annetun vastauksen sisältö voidaan tulkita 
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useammalla tavalla. Tutkimuksessa on kuitenkin pyritty huolellisuuteen ja tarkkaan 

harkintaan. Lisäksi suorien lainausten tavoitteena oli tuoda kategorioiden sisältöä 

yksityiskohtaisemmin ja konkreettisemmin esille. Kyselytutkimuksen tulosten 

luotettavuuteen vaikuttaa vastaajajoukko eli se, ketkä vastasivat tutkimukseen. 

Tässä tutkimuksessa kyselylomake lähetettiin koko henkilöstölle, toisin sanoen 

otantaa ei käytetty. Lomake lähetettiin osalle sähköpostilinkkinä ja osalle 

kirjepostina. Tähän päädyttiin, koska kaikki eivät käytä työsähköpostia. Valinnan 

lähetysmuodosta teki yritys. Koska vastaajajoukko oli suuri, lähetysmuodon 

valinnassa on ollut mahdollisuus virhetulkintaan, jonka seurauksena esimerkiksi 

sähköpostilinkki on mennyt henkilölle, joka ei käytä tai käyttää hyvin harvoin 

työsähköpostia, jolloin tutkimussähköposti on voinut jäädä huomaamatta. Toisaalta 

kahdella lomakkeenjakomenettelyllä oli mahdollisuus saada suurempi 

vastaajajoukko. Tutkimuslomakkeen kysymyksellä, jota tässä tutkitaan, ei tässä 

tapauksessa ole varsinaista luotettavuusongelmaa, sillä siihen odotettiinkin 

vastauksia hyvin laajalla skaalalla eikä siihen ole olemassa oikeita vastauksia. 

Kysymys muotoiltiin tarkalla harkinnalla tutkijaryhmän ja yrityksen yhteistyönä ja 

koko lomake testattiin pilottitutkimuksen avulla (n = 34), jolloin voitiin varmistua 

siitä, että kysymys ymmärretään halutulla tavalla. 

Tutkimuskysymys kolmeen haettiin vastausta HSEQ-tietokantaan kirjatuista 

poikkeamista ja kehityskohteista, joista on tässä tutkimuksessa käytetty 

yhteisnimitystä kehityskohde. Kehityskohteet ovat esimerkiksi vinkkejä 

toimittajille toiminnan kehittämiseksi, ja erityisesti niiden kirjaamiskäytännöissä 

voivat korostua pääarvioijan henkilökohtaiset painottamisalueet, joihin hän 

kiinnittää useimmiten eniten huomiota HSEQ-arvioinneissa. Tämä voi korostua, 

jos pääarvioija on aktiivinen kehityskohteiden kirjaaja, mutta toisaalta koko 

pääarvioijien joukko tasapainottaa tilannetta. Tutkimuksen suurin luotettavuuteen 

vaikuttava seikka on sen subjektiivinen luonne, jolloin toinen tutkija voisi 

luokitella havainnot toisella tavalla. Tutkimuksessa tärkein seikka ei kuitenkaan 

ollut nostaa tarkkoja lukumääriä erityisesti esille, vaikka se yleisyysjärjestykseen 

vaikuttikin. Tavoitteena oli nostaa esille paljon samankaltaisia kehityskohteita 

sisältäviä aihealueita (kategoriat), joiden sisältöjä pyrittiin avaamaan tutkijan 

tekemällä koostetekstillä sekä tarkentamaan suorilla lainauksilla tietokannasta. 

Tällä tavoin tutkimuksen sisältöjä on helpompi ymmärtää ja tarvittaessa hyödyntää. 

Tutkimuskysymykseen neljä vastaamiseksi sovellettiin SWOT-analyysia. 

Analyysin luonteeseen kuuluu, että se voidaan tehdä nopeastikin (Friend, & Zehle, 

2004) ja siten lopputulos voi olla tarkemmassa analyysissä osin toisenlainen. Tästä 

syystä yhtä oikeaa vastausta ei ole olemassa. Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty 
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tehtyjen artikkeleiden lisäksi muun muassa tutkijan yli kymmenenvuotista 

kokemusta HSEQ-arviointimenettelyyn kokonaisuutena sisältyvistä asioista. Siten 

tutkimuksessa on mukana tutkijan omaa tulkintaa. Tutkimustyössä tutkijan 

tulkintaan vaikuttaa muun muassa hänen historiansa ja käsityksensä maailmasta, 

millä on siten vaikutusta lopputulokseen. Tässä tutkimuksessa SWOT-analyysiin 

kirjatut havainnot ovat tarkkaan harkittuja ja pohjautuvat pääosin HSEQ-

arviointimenettelystä tehtyihin tutkimuksiin tai teoriasta tehtyihin tulkintoihin. 

HSEQ-arviointimenettelyyn liittyviin tutkimushankkeisiin on osallistunut 

useampia tutkijoita, jolloin tutkimustyötä on kokonaisuudessaan tehty tiiminä. 

Tapaustutkimukseen on liitetty Järvisen ja Järvisen (2004) mukaan 

monenlaista kritiikkiä, kuten tieteellinen kurittomuus, yleistettävyysongelma 

yhden tapaustutkimuksen pohjalta, suuri resurssitarve ja hyvien tapaustutkijoiden 

puute. Kritiikille löytyy varmasti perusteita, mutta kaikkia edellä olevia he pystyvät 

myös lähteiden kautta puolustamaan, sillä suurin osa kritiikistä liittyy myös muihin 

tutkimuslähestymistapoihin. Luvussa kolme todettiin, että tapaustutkimus on 

empiiristä nykyajan ilmiöiden syvällistä ja todellisen kontekstin tutkimusta (Yin, 

2014). Tässä tutkimuksessa on ollut mukana vakavien työtapaturmien tutkintaan 

liittyvien tapausten joukko (Artikkeli I), tapaustutkimus johdon 

työturvallisuusasenteista (Artikkeli II) sekä tapaustutkimus HSEQ-

arviointimenettelystä, joka pohjautuu useamman tutkimuksen joukkoon (Artikkelit 

III–VI). Tutkimuksista on muodostettu kokonaisuus, jossa Artikkelit I ja II tuovat 

tapaustutkimuksen keinoin lisätietoa työturvallisuusjohtamiseen ja -tutkimukseen. 

Loput artikkelit liittyvät työturvallisuuspainotteiseen HSEQ-arviointimenettelyyn, 

jossa tarvitaan kokonaisuuden osana työterveyden ja -turvallisuuden sekä 

ympäristön- ja laadunhallinnan osaamista ja tutkimusta. Tällä tavoin kokonaisuutta 

voidaan kehittää. HSEQ-arviointimenettelyn tutkinnan kautta on saatu tietoa 

toimittajien yleisimmistä HSEQ-kehityskohteista sekä HSEQ-arviointimenettelyn 

vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista tilaajien ja toimittajien 

kannalta. 

Edellä kuvatulla kokonaisuudella vastattiin asetettuun tutkimusongelmaan. 

Kokonaisuudessa painottuu työturvallisuuden merkitys, mutta myös 

ympäristövastuullisuus ja laadunhallinta on siinä huomioitu. Tulokset tuovat 

konkreettista tietoa yritysvastuullisuuden kehittämistyön tueksi. 

Tapaustutkimuksena tämän väitöstyön tulokset rajautuvat tutkittuihin tapauksiin. 

Kokonaisuutena tuloksiin ja tutkimusongelman käsittelyyn on kuitenkin saatu 

syvyyttä kirjallisuuden ja laajan pohdinnan kautta. Työn luotettavuutta ja 

merkittävyyttä lisäävänä tekijänä voidaan nähdä pitkäaikainen ja laaja teollisuuden 
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toimijoiden ja yliopiston tutkijatiimin yhteistyö HSEQ-arviointimenettelyn 

kehittämisessä. Siihen on sisältynyt jatkuvan yhteistyön lisäksi useita toisiaan 

tukevia tutkimus- ja kehittämishankkeita. Tutkimusongelman näkökulmasta 

HSEQ-arviointimenettely oli erinomainen ja monipuolinen tutkimuskohde. 

Kokonaisuutta tarkastellen, tämän väitöstutkimuksen tulososio vastaa 

tutkimusongelman lisäksi kaikkiin tutkimuskysymyksiin. Vastauksia käsitellään ja 

tulkitaan vielä laajemmin pohdintaosiossa. 

5.7 Jatkotutkimusaiheita 

Artikkelissa I tutkittiin vakavia työtapaturmia tietyssä yhdessä aihepiirissä 

syventymällä TOT-raportteihin. Suomessa työtapaturmiin liittyviä tutkimuksia on 

viime vuosina tehty jossain määrin (esim. Hintikka, 2011; Hintikka, & Saarela, 

2010; Lind, 2008; Linja-aho, 2020; Nenonen, 2011; Nenonen, 2013; Reiman, 2021) 

osin sisältäen myös muita tapaturmia, mutta tutkijoiden saatavilla oleva materiaali 

mahdollistaisi tutkimuksia huomattavasti enemmän. Sekä TOT-raportit että muu 

työtapaturmista saatavissa oleva materiaali antavat edelleen mahdollisuuksia 

monipuolisen työtapaturmatutkinnan tekemiseen Artikkelin I mallin mukaisesti, 

sitä edelleen kehittäen tai soveltuvalla muulla tutkintamallilla. Tulokset 

hyödyttäisivät sekä tutkittavaa alaa itseään että usein myös laajemmin läheisiä aloja. 

Artikkeliin II liittyvän jatkotutkimuksen ja -kehittämisen hyödyntämisestä päättää 

yritys itse. 

HSEQ-arviointimenettelyyn (Artikkelit III–VI) liittyen on tehty sen toiminnan 

aikana useita tutkimuksia edellä mainittujen artikkelien lisäksi. Muutamia mainiten 

esimerkiksi Väyrynen ym. (2012) tutkivat HSEQ-arviointimenettelyyn johtanutta 

15-vuotista tutkimus- ja kehittämispolkua, Koivupalo ym. (2015) muun muassa 

toimittajien kokemuksia HSEQ-arviointimenettelystä sekä Turunen ym. (2015) 

HSEQ-arviointimenettelyn soveltuvuutta satamiin. Uusia tutkimusmahdollisuuksia 

on löydettävissä paljon ja monille eri aloille. Vain muutama mainitakseni HSEQ-

arvioinnin soveltuvuutta kuljetusalan yrityksiin, kuten raaka-ainekuljetuksiin voisi 

tutkia aluksi muutaman esimerkkiyrityksen kautta. Yritykset voisivat valikoitua 

nykyisten HSEQ-tilaajayritysten alueille kuljetuspalveluja tarjoavista yrityksistä. 

Nykyisen HSEQ-toiminnan ulkopuolelta voisi nostaa esiin esimerkiksi autoalan, 

erityisesti korjaus- ja huoltotoiminnan, jossa kaikkien HSEQ-osa-alueiden hallittu 

toteutuminen vaatii toimijoilta laajaa osaamista (esim. Mykkänen, Kortejärvi, & 

Pratsch, 2019). Yksi mielenkiintoinen sovelluskohde HSEQ-arvioinnille olisivat 

myös kiertotalouteen liittyvät yritykset, jotka jo alasta johtuen ovat kestävän 
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kehityksen edistämiseen orientoituneita yrityksiä. Suomen Akatemia (2020) on 

käynnistämässä tutkimusta kriittisistä materiaaleista kaupunkien kiertotaloudessa. 

Kiertotalous tuo mukanaan uudenlaisten prosessien myötä perinteisten 

riskitekijöiden lisäksi uusia työturvallisuus- ja ympäristöhaasteita, joita olisi syytä 

pohtia kaikissa alan tutkimus- ja kehityshankkeissa kokonaisvaltainen 

vastuullisuusnäkökulma huomioiden. HSEQ-arviointimenettely voisi tuoda 

järjestelmällisyyttä ja jatkuvuutta HSEQ-kehittämiseen muun muassa näillä 

toimialoilla. Menettelyn soveltuvuushaasteisiin on löydettävissä sekä olemassa 

olevia että uusia ratkaisuja aiemmin koettujen haasteiden pohjalta. Lisäksi on 

huomioitava, että klusteritoiminta vaatii uudelleen järjestelyjä, mikäli tilaajakunta 

merkittävästi laajenee useille eri aloille. 

Yksi HSEQ-arviointiin liittyvä tutkimuskohde voisi olla yksittäisen suuren 

investointiprojektin tutkiminen. Esimerkiksi metsäteollisuuden 

suurinvestoinneissa toimittajajoukko on yksittäisessä projektissa valtava, jolloin 

tutkimuskokonaisuus olisi kokonaisuutena laaja. Tutkimus voisi myös vertailla 

erilaisten arviointimenetelmien soveltuvuutta toimittajille kyseessä olevassa 

projektissa. Tilaajilla on yleensä käytössä useita menetelmiä toimittajien 

arvioimiseksi, ja niihin lukeutuvat myös HSEQ-arviointi ja pienille toimittajille 

hyvin soveltuva itsearviointi. Meneillään olevan covid-19-pandemian vaikutuksia 

investointiprojekteihin sekä tuotantotoimintaan on syytä tutkia perin pohjin ja 

hyödyntää tuloksia yritysten toiminnan kehittämiseksi. Pandemian ja HSEQ-

arvioinnin suhdetta on syytä tarkastella säännöllisin väliajoin. Pandemiaan liittyen 

mutta laajemminkin ajatellen tilaajien ja toimittajien resilienssin tutkiminen toisi 

lisäarvoa etenkin nykyisessä tilanteessa. Tähän liittyen ensimmäisiä avauksia on jo 

tehty ja tarvittaessa niitä voisi syventää lähivuosina. Sama koskee vastuullisuutta, 

jossa tarkastelua voisi syventää esimerkiksi toimittajien kestävään kehitykseen 

liittyvän toiminnan tutkimiseen. Mikäli tutkimusten pohjalta uusia HSEQ-

arviointikriteerejä edelleen lisätään ja vaatimuksia tilaajan alueella toimimiseen 

tiukennetaan, toimittajien toiminta kehittyy pakostakin vaatimusten 

määrittelemään suuntaan. Uusia HSEQ-arviointeja kertyy järjestelmään jatkuvasti, 

joten jo tehtyjä tutkimuksia (esimerkiksi Artikkelit III–IV) on mahdollista laajentaa 

suuremmille otoksille tai kohdentaa tutkimuksia ajankohtaisiin tutkimusongelmiin. 
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Liite 1 

 

Tapausten perustiedot (muokattu Artikkelista I). 

 

(a) uhrin ammatti; b) onnettomuuspaikka; c) työntekijän sijainti; 

d) työtehtävä onnettomuushetkellä; e) purettu aine; 

f) kuolemaan johtanut tekijä; 

g) kokemus 

 

1. a) kuljettaja; b) tehdasalueen pesupaikka ulkona; c) säiliön päällä; 

d) säiliön pesu purun jälkeen; e) raakatärpätti; 

f) myrkylliset höyryt; 

g) kuljettanut 25 vuotta erilaisia aineita 

 

2. a) kuljettaja; b) kuljetusyrityksen pesuhalli; c) säiliön päällä; 

d) säiliön pesu purun jälkeen; e) raakatärpätti; 

f) myrkylliset höyryt 

g) ainakin kolme vuotta säiliöauton kuljettajana 

 

3. a) kuljettaja; b) tehdasalueen purkupaikka ulkona; c) säiliön sisällä; 

d) säiliön huoltotyö purun ja pesun jälkeen; e) rikkihappo; 

f) säiliön pohjalla ei riittävästi happea, korkea rikkihappopitoisuus 

g) erittäin kokenut/ammattitaitoinen 

 

4. a) pesufirman mekaanikko; b) pesufirman huoltohalli; c) säiliön sisällä; 

d) säiliön pesu purun jälkeen; e) voiteluöljy (purku typen paineen avulla); 

f) säiliössä ei happea, korkea typpipitoisuus 

g) puolitoista vuotta tässä yrityksessä, pessyt kymmeniä säiliöitä 
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Liite 2 

 

Tutkintaraporttien pohjalta muodostetut luokat ja kunkin luokan sisällöt 

tapauksittain numeroituna (muokattu Artikkelista I). 

 

Henkilösuojainten käyttö 

1. visiirillä varustettu kypärä käytössä 

2. hengityksensuojain ajoneuvossa (ei käytössä); riittämätön hengityssuojain 

ko. työhön 

3. hengityksensuojainta ei käytössä eikä ajoneuvossa 

4. aktiivihiilisuodattimella varustettu hengityksensuojain käytössä (väärä 

suojain matalissa happipitoisuuksissa) 

 

Koulutus, perehdytys, ohjeistus ym. 

1. ko. tehdasalueen turvallisuuskoulutus; perehdytys kokeneitten kuljettajien 

toimesta; työskentely säiliönpesupaikalla käyty läpi yritysten välillä; 

sopimuksen mukaan kuljettajien työnantaja vastaa työhön liittyvistä 

järjestelyistä, perehdyttämisestä, työohjeiden laadinnasta 

2. vaarallisten aineiden kuljettajan ajolupa; työnantajan turvallisuusohjeet 

(perehtynyt ja allekirjoituksellaan vahvistanut); perehdytys suoritettu; 

tietoa raakatärpätin vaarallisuudesta viestillä ja kirjalliset 

turvallisuusohjeet lastauspaikalla omalla äidinkielellä 

3. kuljettaja saanut opastusta säiliötyöhön; yhtiöllä ei ollut mitään kirjallisia 

ohjeita säiliöön menosta tai mittauksista säiliössä eikä 

turvallisuustoimenpiteistä ko. tehtävässä 

4. työntekijät olivat saaneet koulutusta öljysäiliön puhdistustyöhön; suullisia 

ohjeita oli saatu esim. kuljettajilta 

 

Ongelmat työnteossa 

1. mahdollinen vika pesuveden poistopumpussa 

2. ei tiedossa olevia ongelmia 

3. viallinen venttiili säiliön pohjalla 

4. ei tiedossa olevia ongelmia 
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Työn valvonta 

1. ei valvontaa 

2. riittämätön valvonta 

3. tehdastyöntekijä valvoi työtä valvomosta käsin 

4. toinen henkilö ei varmistanut työtä säiliön ulkopuolella 

 

Virheellinen toiminta työssä 

1. hengityksensuojain ei käytössä 

2. hengityksensuojain ei käytössä; puhdistustyö pitäisi tehdä heti purun 

jälkeen tehdasalueella ulkoilmassa; raakatärpättisäiliön pesu oli kielletty 

pesuhallissa (tiesikö kuljettaja tätä, sitä ei tiedetä)  

3. säiliöitä ei saanut pestä tehdasalueella tässä tapauksessa; kuljettaja ei 

kysynyt lupaa pesutyöhön 

4. koska mitään riskiä ei tunnistettu, käytettiin väärää hengityksensuojainta; 

säiliötä ei tuuletettu eikä mitattu; toinen henkilö ei valvonut ja varmistanut 

työtä säiliön ulkopuolella; pelastustyöhön valittiin väärä 

hengityksensuojain 

 

Muiden työntekijöiden toiminta 

1. ei muita työntekijöitä tapahtumapaikalla 

2. hallissa olleet työntekijät haistoivat vahvan raakatärpätin hajun ja 

poistuivat taukotilaan 

3. valvomotyöntekijä näki kuljettajan laskeutuvan säiliöön; meni 

tarkastamaan tilannetta, kun kuljettaja ei palannut takaisin 

4. kaksi muuta työntekijää yrittivät vuoron perään pelastaa työkaveriaan 

säiliöstä, mutta molemmat menettivät tajuntansa säiliön sisällä; nämä 

kaksi selvisivät kuitenkin hengissä pelastustyön ansiosta (ks. myös kohta 

Virheellinen toiminta työssä) 

 

Eri työnantajien välinen toiminta 

1. ei tietoa 

2. organisaatiot eivät olleet tarkasti sopineet lastin purusta ja säiliöiden 

pesusta, valvonnasta ja vastuista (tehtaan, kuljetusyrityksen ja 

alihankkijakuljetusyrityksen välillä) 

3. ei tietoa 

4. kokenut kuljettaja ei saanut tilaajan työntekijältä tietoa lastin purussa 

käytetystä typestä eikä sitä ollut merkitty myöskään rahtikirjaan tai säiliön 
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kanteen; siten pesuyrityksen työntekijäkään ei saanut tietoa ja luuli 

ilmanpaineen olleen käytössä; jos pesijä olisi tiennyt typen käytöstä, olisi 

hän valinnut toisen työtavan 
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