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Työterveys ja turvallisuus (Health and safety), ympäristö (environment) ja laatu (quality) ovat haasteita, joihin 

yritysten tulee toiminnassaan kiinnittää huomiota. HSEQ-toiminnalla tarkoitetaan näiden eri osa-alueiden johtamista 

ja toteuttamista organisaatiossa. HSEQ-klusteriyritysten, Oulun yliopiston ja sidosryhmien välillä on tehty pitkään 

tutkimus- ja kehitysyhteistyötä. Tämän työn tavoitteena oli löytää tyypillisiä kehityskohteita alihankkijayritysten 

HSEQ-toiminnassa. Työssä hyödynnettiin olemassa olevaa arviointiaineistoa, johon oli pääsy tunnuksilla. 

Käytännössä tyypilliset kehityskohteet olivat kehityskohteita, joita oli arvioinneissa toistuvasti mainittu 

arviointikysymysten yhteydessä. 

Tutkimus suoritettiin keräämällä kehityskommentit Excel-taulukkoon ja luokittelemalla ne 39:än eri aihealueen alle. 

Tämän jälkeen nämä aihealueet luokiteltiin vielä viiden laajemman aihealueen alle: Henkilöstön hallinta ja 

johtaminen, Työturvallisuuden hallinta ja johtaminen, Ympäristö- ja kemikaaliturvallisuus, Asiakkaiden, 

sidosryhmien ja toimittajien hallinta ja johtaminen sekä Toiminnan suunnittelu ja johtaminen. Tutkimuksessa 

purettiin tulokset aihealueittain tuoden esiin eniten esille nousseita kehityskohteita. 

Tärkeimpinä tuloksina nousi esiin kustakin aihealueesta suhteellisen laajastikin eri kehityskohteita, jotka ovat 

tarkemmin käsiteltynä tulokset- osiossa. Henkilöstön hallintaan ja johtamiseen liittyen nousi eniten esiin 

kehityskohteita, jotka koskivat rekistereitä ja tietojen hallintaa. Työturvallisuutta koskien oli mainittu määrällisesti 

paljon kehityskohteita ja näistä selkeä erottunut kehityskohde oli esimerkiksi työsuojelun peruskurssin käyminen. 

Ympäristö- ja kemikaaliturvallisuutta koskevista kehityskohteista olennaisimpia olivat kemikaalirekistereitä, 

käyttöturvallisuustiedotteita ja ympäristövaikutusten kartoitusta huomioivat kehityskohteet. Sidosryhmiin liittyvät 

kehityskohteet koskivat eniten toimittajavalintaa sekä asiakastyytyväisyyden mittaamista ja seurantaa. Toiminnan 

suunnittelu ja johtaminen -kategoriaan sisältyi eniten kehityskohteita. Mittareiden ja tunnuslukujen käytöstä ja 

hyödyntämisestä nousi yleisellä tasolla esiin hyvin paljon kehityskohteita ja näihin liittyen myös takaisin kytkennän 

tärkeys. Eri kategorioissa nousi myös esiin viestinnän tärkeys, mikä on olennaista mm. toimintaperiaatteiden 

viestimisessä henkilöstölle. Muita toistuneita asioita kehityskohteissa olivat myös eettisten arvojen ja vastuiden 

määrittäminen. 

Tulokset saatiin HSEQ-klusterin arviointiaineistojen pohjalta ja kehityskommentteja oli yhteensä yli 400. Aineiston 

luokittelun voi tehdä useallakin tapaa, mutta lopputuloksissa esille nousevat luokittelutavasta riippumatta samat 

tärkeimmät asiat. Tulosten pohjalta saatiin suuntaa siitä millä alueilla alihankkijayrityksillä on tyypillisesti 

kehittämisen varaa ja toisaalta myös tarkkojakin puutteita HSEQ-toiminnassa. Esille nousseita tuloksia voisi 

hyödyntää alihankkijayritysten johtamisessa ja mahdollisesti myös laajemmalla tasolla apuna HSEQ-toiminnan 

kehittämisessä, kun on saatu suuntaa siitä missä asioissa HSEQ-toiminnassa on tyypillisesti puutteita. 
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Abstract 

Health, safety, environment and quality are important issues, which organizations should take into account in their 

operations. HSEQ performance addresses the management and implementation of these issues within an 

organization. There has been many years of research and development work between the University of Oulu, HSEQ-

cluster firms and stakeholders. The goal of this thesis is to find out what are typical areas in need of improvement 

among the HSEQ-performance of industrial suppliers. Existing HSEQ-performance evaluation material was used in 

reaching this goal and access to this material was granted with an account. In practise, the typical development targets 

consisted of reoccurring improvement comments in the evaluation material. 

This research was performed by gathering the improvement comments into an excel-document and categorizing them 

under 39 topics. These 39 topics were further separated into five more extensive topics: Personnel management, 

Occupational safety management, Environment and chemical safety, Customer, stakeholder and supplier 

management and Operation planning and management. The results were processed in this thesis by bringing up 

development targets by the formed topic areas. 

Rather many typical development areas stood out from each topic and they are analyzed in the third chapter of this 

thesis. Regarding personnel management development targets rose up considering registers and managing 

information. By the numbers the occupational safety topic had a lot of improvement comments. From this category 

a distinguishable comment was for example taking the five-day basic course of occupational safety and health, 

especially regarding those in a manager position. The most relevant development targets under the environment and 

chemical safety topic were about chemical registries, safety data sheets and environmental impact assessments. 

Development targets that especially up in the customer, stakeholder and supplier management theme regarded 

supplier selection and following customer satisfaction. Of the five main themes, quantitatively most improvement 

comments fell under the operation planning and management topic. A lot of these comments were about utilizing key 

performance indicators and key figures. All in all, the importance of effective communication rose up in different 

themes. Other typical improvement areas were for example defining responsibilities ethical values. 

The results were acquired based on the HSEQ assessment material and there were over 400 improvement comments. 

The categorizing of the data can be done in many ways, but in the end the same key issues will stand out. The results 

gave perception what are some of typical development areas and targets in the HSEQ-performance of industrial 

suppliers. The results brought up in this thesis could capitalized in managing industrial supplier firms in the HSEQ-

cluster and possibly in a broader sense as help in improving HSEQ-performance as the results provide information 

on what are typical development targets in HSEQ-performance. 
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1 JOHDANTO 

Työterveys ja turvallisuus (Health and safety), ympäristö (environment) ja laatu (quality) 

ovat haasteita, joihin yritysten tulee toiminnassaan kiinnittää huomiota. Monet 

prosessiteollisuuden tilaajayritykset ovat ottaneet käyttöön osaksi toimintajärjestelmiään 

palvelutoimittajien HSEQ–arviointimenettelyn, jota on kehitetty useissa Oulun yliopiston 

työtieteen yksikön toteuttamissa kehittämishankkeissa yhteistyössä eri toimijoiden 

kanssa. HSEQ-arviointimenettelyn tarkoituksena on tuottaa hyötyä sekä tilaaja- että 

toimittajayritykselle. Arviointi auttaa toimittajayritystä kehittämään toimintaansa ja 

osaamistaan HSEQ-asioiden parissa sekä parantamaan kilpailukykyään. Tilaajayritykset 

taas saavat mm. toimittajayrityksistä tietoa, mikä auttaa toimittajavalinnassa. (Latva-

Ranta ym. 2012) 

Tutkimushankkeissa HSEQ-toiminnalla on osoitettu olevan positiivisia pitkän aikavälin 

vaikutuksia yrityksen toiminnan kehittämisessä klusterin tilaaja-toimittaja verkostossa. 

Sekä tilaaja- että toimittajayritykset ovat kokeneet HSEQ-arviointimenettelyn 

hyödylliseksi. (Väyrynen ym. 2012) 

Tämän tutkimuksen aiheena ovat HSEQ-toiminnan tyypilliset kehityskohteet 

alihankkijayrityksissä. Aihetta tarjottiin yliopiston tutkimusyksiköstä ja se vaikutti 

mielenkiintoiselta, koska siinä pääsee käsittelemään konkreettisia asioita pelkkään 

kirjallisuuteen tutustumisen sijasta.  

Kandidaatin työ liittyy laajempaan Oulun yliopistossa tehtävään tutkimushankkeeseen: 

”Vaikuttava HSEQ-toiminta: hyvät käytännöt, arviointi ja alihankintaverkostojen 

johtaminen”. Hankkeessa tutkitaan HSEQ (Health, Safety, Environmet, Quality) – 

toimintaa teollisuuden alihankkijaverkostoissa ja tavoitteena on edistää HSEQ-toimintaa. 

(Työsuojelurahasto 2017) Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä ovat 

tyypillisiä asioita, joissa alihankkijayrityksillä on kehittämisen varaa HSEQ-toiminnan 

suhteen. 

Tässä tutkimuksessa tehdään laadullinen analyysi HSEQ-arviointimateriaalin pohjalta 

näiden tyypillisten kehityskohteiden löytämiseksi. Analyysissä hyödynnetään olemassa 
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olevia tietokantoja ja dokumentteja (arvioinnit). Aineisto muodostettiin kokoamalla 

arviointilomakkeissa mainitut kehityskohteet Excel-taulukkoon, jossa ne luokiteltiin 

teemoittain. Aineiston luokittelun avulla pyrittiin etsimään toistuvasti esiin nousevia 

yksittäisiä tai laajempia kehityskohteita. 

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa tyypillisistä HSEQ-toiminnan 

kehityskohteista alihankkijayrityksissä ja sitä kautta tukea HSEQ-toiminnan kehittämistä. 

Tutkimuksen on myös tarkoituksena tukea laajempaa tutkimusta (Vaikuttava HSEQ-

toiminta: hyvät käytännöt, arviointi ja alihankintaverkostojen johtaminen). 

1.1 Tutkimuskysymykset 

Päätutkimuskysymyksenä on se, että mitkä asiat ovat alihankkijayritysten HSEQ-

toiminnassa jatkuvasti esiin nousevia kehityksen aiheita. Toisin sanoen mitkä ovat 

yleisesti sellaisia asioita, jotka huomioiden voidaan mahdollisesti saavuttaa parempi taso 

HSEQ-toiminnassa. Tämä on tärkeää yritysten ja alihankkijayritysten välisen laadukkaan 

ja joustavan toiminnan kehittämisen kannalta. 
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2 TEORIA JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

2.1 Aiemmat tutkimukset 

HSEQ-klusteriyritysten, Oulun yliopiston ja sidosryhmien välillä on tehty pitkään 

tutkimus- ja kehitysyhteistyötä HSEQ-arvioinnin parissa. ”Vaikuttava HSEQ-toiminta: 

hyvät käytännöt, arviointi ja alihankintaverkostojen johtaminen” – tutkimushanke jatkaa 

edellä mainittua kehitystyötä. (Työsuojelurahasto 2017) Esimerkkejä aiemmista HSEQ-

kehittämishankkeista ovat TALI 2004-2006, TUOLATU 2007-2010 (Niemelä ym. 2010), 

TUOLATU II 2009-2011 (Latva-Ranta ym. 2012) ja HSEQ-viestintäkanava 2012-2013. 

Latva-Ranta ym. (2012) mukaan ”HSEQ-arviointimenettely näyttää palvelevan niin 

organisaatioiden sisäisiä kuin ulkoisia tarpeita käyttökelpoisella ja organisaatioiden 

hyväksymällä tavalla”. Tietoa palvelutoimittajien HSEQ-arvioinnista, menettelyistä ja 

tuloksista on koottu helppokäyttöiseen muotoon omalle www-sivustolle. (HSEQ 2017) 

Hyvällä tasolla oleva HSEQ-toiminta heijastuu yrityksen kilpailukykyyn. Panostamalla 

HSEQ:n eri osa-alueisiin voidaan muun muassa vähentää yllätyksiä ja virhetilanteita. 

Näin voidaan välttää saman ongelman toistuminen ja esimerkiksi seisokkeja tulee 

vähemmän (Kiwa Inspecta 2017). HSEQ-arviointimenettelyllä on osansa henkilöstön 

sitouttamisessa jatkuvaan parantamiseen. Työskennellessä kohti samaa tavoitetta on etu, 

että sekä tilaaja- että toimittajayritys molemmat noudattavat hyviä HSEQ-käytäntöjä 

työprosessissa. (Latva-Ranta ym. 2012) 

Kauppila ym. (2015) on tutkinut kehityssuuntia ja trendejä integroiduissa HSEQ-

johtamisjärjestelmissä. Tutkimuksessa käytettiin hyväksi muutoksia HSEQ-

standardeissa, tutkimuksia integroiduista johtamisjärjestelmistä ja kokemuksia HSEQ-

klusterista. Esille nousseita keskeisiä trendejä olivat korkean tason johtamisjärjestelmien 

yhdenmukaistaminen ISO-standardien avulla, IMS -toimintajärjestelmien arviointi, 

toimitusketjun huomioiminen HSEQ-asioissa sekä kestävyys ja riskien hallinta. 

Pikkarainen (2014) käsitteli tutkimuksessaan HSEQ-arviointien liiketoiminnallisia 

hyötyjä ja mm. kuinka listatut hyödyt kohtasivat haastatteluissa esille nousseiden 

hyötyjen kanssa. Olennaisimpia tilaajayritysten hyötyjä tutkimuksen perusteella olivat 
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esimerkiksi riskien ennaltaehkäisy koskien toimintaa ja sen suunnittelua sekä yhteisiin 

toimintatapoihin sitoutumisen varmistaminen. Lisäksi HSEQ-arviointikäytäntö pienentää 

toimittajayritysten kustannuksia toimittajia arvioidessa ja valitessa.  Myös tilaajayritysten 

kannalta hyötynä oli riskien ehkäisy sekä mm. HSEQ-osaamisen kehittäminen ja 

asiakaslähtöisen ja tehokkaan toiminnan kehittämisen edistäminen. 

Koivupalo ym. (2015) tapaustutkimuksessa toimittajayritysten kokemukset HSEQ-

arviointimenettelystä olivat rohkaisevia, mutta samalla tultiin tulokseen, että 

arviointimenettelyä tulisi kehittää. Väyrynen ym. (2016) toteaa, että HSEQ-

arviointimenettely kykenee edistämään turvallisuuskulttuuria ja kestävyyttä mikro- ja 

PK-yrityksille sopivalla tavalla. Turunen (2015) tuli tutkimuksessaan tulokseen, että 

HSEQ-arviointimenetelmä on sovellettavissa myös satama-alan yrityksiin ja laajempaa 

soveltamista tulisi tutkia. 

Uudet tutkimukset tuottavat tietoa, kuinka HSEQ-toimintaa voi kehittää eteenpäin ja 

miten yritykset voivat saavuttaa paremman tason HSEQ:n eri osa-alueilla. Tämänkin 

tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa tuomalla esiin tyypillisiä ja yleisiä heikkouksia 

HSEQ-suoriutumisen parissa. Näitä havaittuja heikkouksia ja puutteita yritykset voivat 

hyödyntää HSEQ-toimintansa kehittämisessä. 

HSEQ-arviointi perustuu toimittajan itsearviointiin ja paikan päällä tapahtuvaan 

arviointiin. Ulkopuolinen arvioitsija toimii pääarvioijana ja valmistelee arviointiraportin. 

HSEQ-arvioinnissa käydään kattavasti läpi työterveyttä ja turvallisuutta (health and 

safety), ympäristöä (environment) ja laatua (quality) koskevat kokonaisuudet sekä näiden 

osa-alueiden linkittyminen yrityksen johtamiseen. HSEQ-arvioinnilla saadaan tietoa, 

miten yritys suoriutuu työterveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatunäkökulmien saralla. 

Arviointi ei hyödynnä pelkästään kohdeyritystä vaan myös sen sidosryhmiä, esimerkiksi 

pienentämällä yhteistyökumppaneiden riskejä, kun kohdeyritys on vakaampi. 

Arviointitoiminta auttaa yritystä kehittämään toimintaansa tuomalla esiin puutteita ja 

asioita, joissa on kehittämisen varaa. (Palvelutoimittajien arviointi HSEQ-esite) 
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2.2 Tutkimusaineisto 

Aineisto koostuu hseq.fi -palvelusta löytyvästä materiaalista. Materiaaliin pääsevät 

käsiksi klusterin jäsenet ja nyt sinne pääsy oli Oulun yliopiston tunnusten avulla 

tutkimusmielessä. Aineistona käytettiin luotuja arviointeja alihankkijayrityksistä, jotka 

olivat numeroitu välillä 200-260. Kokonaisuudessaan aineistoon kuului 49 arviointia. 

Puuttuvat arvioinnit johtuivat siitä, että niitä ei alustavasta varauksesta huolimatta ollut 

toteutettu syystä tai toisesta. Arviointeja oli suorittanut 9 eri henkilöä. 

HSEQ-arvioinnissa toimittaja tekee itsearvioinnin ja paikan päällä Inspecta toimii 

pääarvioijana, joka myös valmistelee arviointiraportin. Arviointilomakkeessa on 41 

kysymystä, jotka on järjestetty kysymyksen aihealueen mukaan. Jokaiseen 

kysymykseen/arviointikohtaan on arvioijalla mahdollisuus lisätä kehityskohde tai 

poikkeama, joihin tämä tutkimus kohdistuu. HSEQ-arviointia koskevassa 

arviointilomakkeessa oli 41 kysymystä. 

2.3 Aineiston käsittely 

Ensimmäiseksi aineistosta muodostettiin Excel-taulukko, siten että pystyriville tuli 

yrityksen nimi ja vaakariville HSEQ-arviointilomakkeen kysymykset. Vaakariville 

täytettiin kehityskohteeksi tai poikkeamaksi arvioinnissa mainittu asia siihen liittyvän 

kysymyksen kohdalle, mikäli sellainen löytyi. 

Tämän jälkeen kehityskohteet luokiteltiin 39:än aihealueen alle, jotka edelleen 

luokiteltiin viiden laajemman aihealueen alle. Tästä luokittelusta sovittiin yhdessä 

tutkijaryhmän kanssa. Nämä laajemmat aihealueet olivat ”Henkilöstön hallinta ja 

johtaminen”, ”Ympäristö- ja kemikaaliturvallisuus”, ”Työturvallisuuden hallinta ja 

johtaminen”, ”Asiakkaiden, sidosryhmien ja toimittajien hallinta ja johtaminen” sekä 

”Toiminnan suunnittelu ja johtaminen”. 

Ilmi tulleet tyypilliset kehityskohteet luokitellaan laajempien aihealueiden alle tuoden 

ilmi toistuvasti esille tulleita kehityskohde/poikkeama-kommentteja. 

Kehityskohteissa/poikkeamissa, joissa on mainittu yrityksen nimi, on yrityksen nimi 
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korvattu X:llä. Poikkeamiin ja kehityskommentteihin viitataan tässä tutkimuksessa myös 

kehityskommentteina. Poikkeamia tai kehityskohteita ei myöskään välttämättä eritellä, 

koska sillä ei tutkimuksen tarkoituksen kannalta ole merkitystä. 

2.3.1 Henkilöstön hallinta ja johtaminen 

Henkilöstön hallinnan ja johtamisen alle luokiteltiin kehityskohteita, jotka liittyivät 

osaamisen ja tietojen hallintaan, rekisterien kehittämiseen, koulutuksen ja osaamisen 

kehittämiseen, työhyvinvointiin, aloitteisiin, kehityskeskusteluihin ja -ehdotuksiin, 

kannustimiin ja palkitsemisiin, työajan seurantaan ja hallintaan, sekä sisäiseen 

viestintään. 

2.3.2 Työturvallisuuden hallinta ja johtaminen 

Työturvallisuuden hallinta ja johtamisen alla listattiin kehityskohteita/poikkeamia, jotka 

liittyivät yleisesti turvallisuuteen ja sen kehittämiseen, havainnointiin, perehdytykseen, 

riskien hallintaan ja kartoitukseen, vaaratilanteiden ja tapaturmien käsittelyyn, 

turvallisuus- ja työsuojelukoulutuksiin, työturvallisuus- ja työsuojeluvastuisiin, 

työvälineisiin ja tiloihin sekä 5S-järjestelmään. 

2.3.3 Ympäristö- ja kemikaaliturvallisuus 

Ympäristö ja kemikaaliturvallisuuden alle luokiteltiin asioita, jotka liittyivät jätteiden 

lajitteluun, kemikaaliturvallisuuteen ja yleisesti ympäristöasioihin ja käytäntöihin. 

2.3.4 Asiakkaiden, sidosryhmien ja toimittajien hallinta ja johtaminen 

Tämän alle luokiteltiin asioita, jotka koskivat sidosryhmäviestintää, sidosryhmien 

hallintaa, toimittajien vastuullisuuden varmistamista, toimittajavalintaa, toimittajien 

työturvallisuutta, asiakassuhteita, asiakastyytyväisyyttä ja -palautetta, reklamaatioita ja 

lainsäädännön seurantaa. 

2.3.5 Toiminnan suunnittelu ja johtaminen 

Toiminnan suunnittelun ja johtamisen alle luokitellut kehityskohteet liittyivät prosessien 

kuvaamiseen, organisaatiokaavioihin, vastuiden määrittämiseen ja tehtäväkuvauksiin, 
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mittareiden ja tunnuslukujen käyttöön, toimintaperiaatteisiin ja -politiikkoihin, eettisiin 

arvoihin ja vastuullisuuteen, sertifiointeihin ja standardeihin, liiketoimintasuunnitelmiin 

ja pitkäntähtäimen suunnitelmiin, tapaamisiin ja niissä käsiteltäviin asioihin sekä johdon 

toimintaan. 
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3 TULOKSET 

3.1 Kehityskohteet aihealueittain 

Kehityskohteiden lukumäärä aihealueisiin luokiteltuna (Henkilöstön hallinta ja 

johtaminen”, ”Ympäristö- ja kemikaaliturvallisuus”, ”Työturvallisuuden hallinta ja 

johtaminen”, ”Asiakkaiden, sidosryhmien ja toimittajien hallinta ja johtaminen” sekä 

”Toiminnan suunnittelu ja johtaminen”) vaihteli välillä 40-149 (Taulukko 1). 

Lukumääräisesti eniten kehityskohteita nousi esille toiminnan suunnittelua ja johtamista 

koskien ja vähiten ympäristö- ja kemikaaliturvallisuuteen liittyen. Kaikkiin 

tarkasteltaviin kehityskohteisiin liittyi kuitenkin mainintoja kehittämiskohteista. Tulosten 

aihealueittaisissa kategorioissa on nostettu esille eniten mainintoja saaneita 

kehityskohteita. Kuvasta 1 käy ilmi kehityskohteiden määrän vaihtelevuus 

arviointikysymyksittäin. 

Taulukko 1. Kehityskohteiden lukumäärä aihealueisiin luokiteltuna 

Kategoria Kehityskohteet (n) 

Henkilöstön hallinta ja johtaminen 63 

Työturvallisuuden hallinta ja johtaminen 113 

Ympäristö- ja kemikaaliturvallisuus 39 

Asiakkaiden, sidosryhmien ja toimittajien 

hallinta ja johtaminen 

81 

Toiminnan suunnittelu ja johtaminen 149 
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Kuva 1. Kehityskohteiden määrä / arviointikysymys. Diagrammissa esiintyvät numerot 

vastaavat arviointilomakkeen kysymysten numerointia.   

3.2 Henkilöstön hallinta ja johtaminen 

3.2.1 Rekisterien kehittäminen (13) ja Osaamisen ja tietojen hallinta (8) 

Henkilöstön hallintaa ja johtamista koskien rekisterien kehittämisessä havaittiin eniten 

kehittämiskohteita. Rekisterien kehittämisestä tai niiden laatimisesta oli yhteensä 13 

kehityskommenttia. Kehityskommentit liittyivät etenkin pätevyyksien hallintaan ja 

koulutusrekisterejä koskeviin mainintoihin sekä yleensäkin rekisterien kehittämiseen 

yleisellä tasolla.   Esimerkki kehittämiskohdetta koskevasta maininnasta …” Kannattaa 

tehdä koottu koulutusrekisteri, jossa ovat kaikki työntekijät, kaikki koulutukset ja 

osaamiset, ja mihin saakka ne ovat voimassa. Työntekijät ovat saaneet koulutusta”. 

Osaamisen ja tietojen hallintaan liittyen oli esitetty 8 kehityskommenttia. Nämä 

kommentit koskivat mm. perehdytystietoja ja osaamiskartoitusten toteuttamista.  

Esimerkki kehittämiskohdetta koskevasta maininnasta: ” Suositellaan osaamismatriisia 

(monitaitomatriisia) ammatillisten osaamisten hallintaan. Matriisiin sijoitetaan kielitaito 

sekä taitotasot. Matriisin avulla hankkeiden miehittäminen helpottuu”.  
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3.2.2 Työhyvinvointi (9) 

Työhyvinvointia koskien esille nousivat työtyytyväisyyden mittaamista ja seurantaa 

koskevat maininna. Esimerkki kehittämiskohteita koskevasta maininnasta: ” 

Työtyytyväisyyttä tulisi alkaa seuraamaan systemaattisesti…”. 

3.2.3 Aloitteet, kehitysehdotukset, kehityskeskustelut (9) ja kannustimet ja 

palkitseminen (9) 

Aloitteita, kehitysehdotuksia ja kehityskeskusteluja koskien oli mainintoja 

kehityskeskusteluista, kehitysehdotusten keräämisestä sekä aloitejärjestelmistä ja 

aloitteiden teon helpottamisesta ja kannustamisesta muun muassa näkyvällä 

palkitsemisella. Esimerkki kehittämiskohteita koskevasta maininnasta ”X:n kannattaisi 

hyödyntää saatujen kehitysehdotusten "esimerkin voima" tekemällä aloitteista, 

kehitysehdotuksista ja palautteista näkyvää”. 

Kannustimiin ja palkitsemisiin liittyen toivottiin myös mm. kannustimien tekemistä 

näkyväksi, toiminnan systemaattisuuden varmistamista ja aloitteiden ja ideoiden tekoon 

kannustamista. Esimerkki kehittämiskohteita koskevasta maininnasta: 

”…Palkitsemisperiaatteet tulisi laatia ja viestiä henkilöstölle, jotta olisi selvää, mikä on 

kannustettavaa toimintaa”. 

3.2.4 Työajan seuranta ja hallinta (5) ja koulutus, osaaminen, kehittäminen (4) 

Koulutukseen ja osaamiseen liittyviä kehityskohteita nousi arviointien analysoinnissa 

vähiten esille ja maininnat liittyivät dokumentoituun koulutussuunnitelmaan, 

kielikoulutukseen, johtamiskoulutukseen ja yleensäkin kannustamiseen omaehtoiseen 

koulutukseen. 

 Seuraavaksi vähiten kehityskohteita liittyi työajan seurantaan ja hallintaan. Työajan 

seurantaan liittyen esitettiin kehitettäväksi mm. varamiesjärjestelmää. Esimerkki 

kehittämiskohdetta koskevasta maininnasta ”Kehittää järjestelmää siihen suuntaan, joka 

erityisesti esim. seisakin yhteydessä ennakoi ja varmistaa että kapasiteetti on 

käytettävissä töihin”. 
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3.2.5 Sisäinen viestintä (6) 

Sisäiseen viestintään liittyen kommenteissa nousi esille mm. viestintä henkilöstöä 

koskevista päätöksistä. Esimerkki kehittämiskohdetta koskevasta maininnasta 

”Muodostetaan systemaattinen käytäntö päätösten kirjaamiseen (esim. 

sähköpostimuistio) sekä tiedottamiseen”. 

3.3 Työturvallisuuden hallinta ja johtaminen 

3.3.1 Vaaratilanteiden ja tapaturmien käsittely (18) ja perehdytys (17) 

Työturvallisuutta koskien eniten esille nousi kehityskohteita vaaratilanteiden käsittelyyn 

liittyen (11). Nämä saattoivat liittyä joko vaaratilanneilmoitusten tekemisen motivointiin, 

systemaattiseen käsittelyyn, saatujen tietojen hyödyntämiseen tai yksinkertaisesti 

vaaratilanteiden seuraamiseen ja kirjaamiseen. Esimerkkeinä seuraavat mainitut 

kehityskohteet: ”Ilmoituksen tekemisen helpottaminen, systemaattinen käsittely joka 

yltää vaikuttavuuden arviointiin asti” ja ”Tehdään yrityksen oma tapaturman tutkinta 

malli, jossa määritellään koko prosessi mm. kuka tutkii, aikarajat, missä käsitellään 

tulokset ja seurataan korjaavien toimenpiteiden toteutumista”. 

Perehdyttämiseen (17) liittyvissä kehityskommenteissa tuli ilmi muun muassa 

perehdytyksen tuoreuttamista ja uusien asioiden perehdyttämistä pitkään töissä olleille, 

perehdytyksen dokumentointia ja ylipäätään eri osa-alueiden huomioiminen paremmin 

perehdytyksessä. Poikkeamia löytyi myös muutama perehdytysnäytön puuttumisesta. 

Esimerkkejä kehityskommenteista: ”Suositellaan perehdytysprosessiin tuoreutusohjetta 

niille, jotka ovat pitkään olleet talossa, jotta väliinputoajia ei olisi tärkeissä asioissa” ja 

"Perehdytyksen dokumentointi ->perehdytyksen kirjaaminen 

toiminnanohjausjärjestelmään”. 

3.3.2 Työvälineet ja tilat, turvallisuushuomiot (16) ja 5S (5) 

Työvälineisiin, tiloihin ja yleisiin turvallisuushuomioihin liittyviä kehityskommentteja 

oli myös 16kpl. Nämä liittyivät enimmäkseen spesifeihin turvallisuushuomioihin 
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työpaikalla ja työvälineiden kunnon seurannasta sekä ohjekylteistä koskien 

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

on helposti havaittavissa ja tunnistettavissa eri alueilla käytettävät suojavälineet” ja 

”Valjaat ja tarraimet tulee olla merkittyinä siten, että niiden tarkastuksista voidaan 

varmistua”. Näihin liittyi myös 5S, josta oli 5 kehityskommenttia, joissa ehdotettiin 

tilojen siisteyden parantamista tutustumalla kyseiseen siisteysohjelmaan tai jatkamaan 

sen parissa. 

3.3.3 Havainnointi (11) ja turvallisuus ja sen kehittäminen (11) 

Havainnointiin liittyvissä kehityskommenteissa eniten esiin nousi havainnointitietojen 

hyödyntäminen. Kehityskommentti: ”Suositellaan havaintoaineiston jalostamista ja 

tarkastelutyön taltioimista, jotta lisäarvo saataisiin tehokkaasti talteen. (S04_16)”. 

Turvallisuuteen ja sen kehittämiseen liittyen mikään kehityskommentti ei noussut esiin 

muista erottuen. Kaksi kertaa nousi esiin seuraavanlainen kehityskommentti: ”Tulisi 

kehittää oma lomake/menettely vaaranarviointia varten niissä tapauksissa, kun tilaajan 

menettelyt puutuvat tai ovat vajavaisia”. 

3.3.4 Turvallisuus/työsuojelukoulutukset (12), työsuojelu/turvallisuusvastuut (7), 

työsuojelu (7) 

Turvallisuus/työsuojelukoulutuksia koskien nousi toistuvasti esiin 

turvallisuuskoulutuksien täydentäminen etenkin johtavien henkilöiden osalta. Erityisesti 

suositeltiin käytäväksi Työturvallisuuskeskuksen työsuojelun peruskurssia: 

”Suositellaan, että vähintään yhdellä johdon jäsenellä on Työturvallisuuslaitoksen 5 

päivän työsuojelun peruskurssin ohjelmasisältöä vastaava koulutus ja tuntemus 

esimiesten työsuojeluvastuista” ja ”Yrittäjä nimeää vastuuhenkilön, jolle hankitaan 

laajempi 5 pv koulutus sekä siirretään vastuut myös hänelle”. 

Työsuojelu/turvallisuusvastuisiin liittyen tuli ilmi, että työsuojelu/turvallisuusvastuita ei 

ole välttämättä selkeästi määrätty esimiehille: ”Suositellaan myös varmistettavaksi, että 

kaikkien turvallisuusvastuut on yksilöity esimiesten toimenkuvissa. (Suositus S05_16)”. 
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Puhtaasti työsuojeluun liittyen nousi työsuojelun toimintaohjelman laatiminen, jota 

lakikin edellyttää: "Työsuojelun toimintaohjelma on täydennettävä 

työturvallisuuskeskuksen ohjeistuksen vähimmäistasoon: 

https://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/tyosuojelun-toimintaohjelma 

http://ttk.fi/files/3274/tyosuojelun_toimintaohjelma_mallilomake_ttk.docx" ja 

”Työsuojelun toimintaohjelman todentaminen”. 

3.3.5 Riskien hallinta ja kartoitus (9) 

Riskien hallinta ja kartoitus piti sisällään myös muita kuin vain turvallisuuteen sisältyviä 

riskejä. Riskeihin liittyvät asiat koottiin kuitenkin samaan kategoriaan. Kehityskohteina 

oli mainittu huomioita riskien arviointien tekemisestä ja muun muassa 

riskiarviointilomakkeen puuttumisesta tai parantamisesta. Nämä olivat kuitenkin vain 

yksittäisiä kommentteja, eikä niistä löytynyt merkittävästi yhteistä. Ympäristöriskien 

huomioiminen oli mainittu kaksi kertaa: ”Riskikartoitus pitää tehdä, jossa arvioidaan 

ympäristövaarat ja riskit” ja ”Ympäristöriskit pitää kartoittaa”. Ympäristöriskit liittyvät 

myös luvun 3.4 aihealueeseen. 

3.4 Ympäristö- ja kemikaaliturvallisuus 

3.4.1 Kemikaaliturvallisuus (14) ja jätteiden lajittelu (7) 

Kemikaaliturvallisuutta koskien kehityskommenteissa nousivat esille 

varastoinnin/säilytyksen parantaminen ja puutteet kemikaaliluetteloissa ja 

käyttöturvallisuustiedotteissa tai näiden puuttuminen kokonaan. Kehityskommentteja: 

(Poikkeama) ”Käytössä olevista kemikaaleista ei ole laadittu kemikaalirekisteriä eikä 

niistä löydy käyttöturvallisuustiedotteita” ja ”Kemikaalien säilytystä kehitettävä. 

Palovaaralliset, syövyttävät ja muut kemikaalit eri säilytyspaikkoihin. Palovaaralliset 

palosuojakaappiin. Avonaiset astiat erityisesti jne.”.  Kaksi kertaa mainittiin myös 

kehityskohteena riskimatriisin tekeminen keskenään vaarallisista kemikaaleista. 

Jätteiden lajitteluun liittyen oli mainittu yhteensä seitsemän kehityskommenttia. Mikään 

yksittäinen asia ei noussut esille, mutta kehityskommentit koskivat muun muassa romun 

käsittelyn optimoinnin miettimistä, jätemäärien tilastoinnin kehittämistä ja lajittelun 

https://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/tyosuojelun-toimintaohjelma
http://ttk.fi/files/3274/tyosuojelun_toimintaohjelma_mallilomake_ttk.docx
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selkeyttämistä: ”… Samalla kun X merkitseen jakeiden säilytyastiat, on hyvä tehdä 

merkinnät ""ohjeellisina"", jolloin jakeen tunnistus ja lajittelutapa tulevat viestittyä 

käyttäjälle samalla kertaa…”. 

3.4.2 Ympäristöasiat ja -käytännöt (18) 

Ympäristöasioista ja -käytännöistä oli tässä luokassa eniten kommentteja. Poikkeamana 

oli monta kertaa mainittu ympäristövaikutusten kartoitus, jonka avulla voidaan myös 

helpommin pienentää ympäristövaikutuksia. ”Tulisi laatia ympäristötase ja/tai kartoittaa 

ympäristövaikutukset, miettiä niiden perusteella mahdollisuuksia vaikutusten 

pienentämiseen”. Myös parannustoimenpiteiden vaikutuksien seurannasta ei ollut aina 

näyttöä tai suunnitelma ympäristövaikutusten vähentämiseksi saattoi puuttua kokonaan. 

”Ei voitu todentaa, että ympäristöpoikkeamien parannustoimenpiteiden vaikutusta olisi 

seurattu”. 

3.5 Asiakkaiden, sidosryhmien ja toimittajien hallinta ja johtaminen 

3.5.1 Sidosryhmät (7) ja sidosryhmäviestintä (5) 

Nämä kategoriat sisälsivät samansuuntaisia kehityskommentteja, jotka liittyivät 

sidosryhmiin ja viestintään heidän kanssaan. Esille nousivat sidosryhmien kartoittaminen 

ja olennaisten asioiden viestiminen sidosryhmille: ”Sidostyhmien tunnistaminen ja 

vaatimusten arviointi niille…” ja ”X tiedottaa ympäristöasioista vain tarvittaessa. 

Suositellaan viestinnällisiä rutiineita sidosryhmätarkastelun yhteydessä muodostettavan 

kokonaiskäsityksen tueksi. Ts. asiat, jotka edellyttävät sidosryhmien tietotarpeiden 

huomioimista, tiedotetaan aktiivisesti”. 

3.5.2 Toimittajavalinta (14) ja toimittajien vastuullisuuden varmistaminen (11) 

Toimittajavalintaa koskien oli paljon kehityskommentteja/poikkeamia siitä, että 

toimittajien valintakriteereitä ei voitu todentaa tai siinä oli kehitettävää. ” Ei voitu 

todentaa toimittajien valintakriteereitä ja toimittajien valintaa…”. Usealla yrityksellä ei 

ollut selkeitä valintakriteereitä ja menettelyä kokemuspohjan kartuttamisesta: 

”Toimittajahallinta on muistivaraista ja perustuu subjektiiviseen kokemukseen. Yrityksen 
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tulee laatia toimittajaluettelo sekä periaatteet toimittajavalinnalle. Tämän jälkeen 

merkitään luetteloon hankintakategoriakohtaisesti kriteerit toimittajan 

valinnalle/kelpoisuudelle. Tämän jälkeen seurataan kokemuksia onnistumisista ja 

epäonnistumisista. Nämä auttavat ohjaamaan yhteistyötä ja mahdollista uuden 

toimittajan valintaa.”. 

Toimittajien vastuullisuuden varmistamiseen liittyen nousi esiin eniten toimittajien 

ympäristövastuullisuuden varmistaminen. Kehityskommenteissa kehotettiin esimerkiksi 

ottamaan ympäristönäkökulmia mukaan kriteereihin, kun valitaan toimittajia: ”Luodaan 

menettelytapa toimittajien ympäristövastuullisuuden arvioinnille”. Myös 

käytännesääntöjen luomisesta puhuttiin ja Supplier Code of Conduct mainittiin kaksi 

kertaa kommenteissa. ”Suositellaan, että X velvoittaa toimittajat sopimuksellisesti 

vastuullisiin käytänteisiin (Supplier Code of Conduct), jotka ovat linjassa suurten 

tilaajien käytännesääntöjen kanssa". 

3.5.3 Asiakastyytyväisyys ja palaute (32) ja reklamaatiot (5) 

Asiakastyytyväisyyden seurantaa ei voitu aina todentaa ja tähän ehdotettiin systemaattista 

menettelyä. ”Ei saatu näyttöä asiakastyytyväisyyden seurannasta”. Tähän liittyy myös 

asiakaspalautteet, joiden systemaattisen kerääminen ja käsittely myös puuttuivat. Palaute 

saattoi esimerkiksi hukkua organisaatiossa tai sen prosessointi ei ollut järjestelmällistä. 

Kommenteissa suositeltiin myös ylipäätään asiakaspalautteen määrittelemistä ja sitä että 

se dokumentoidaan, analysoidaan ja hyödynnetään (takaisinkytkentä). 

”Asiakaspalautteita ei kerätä systemaattisesti, eikä palautetta dokumentoida tai 

analysoida”. Myös reklamaatioiden määrittelemisestä ja siitä, kuinka toimitaan 

reklamaatiotilanteessa, oli pari mainintaa esimerkiksi: ”Tulee kehittää reklamaation 

käsittelyprosessi/menettely”. 

3.5.4 Toimittajien työturvallisuus (5) ja lainsäädännön seuranta (2) 

Toimittajien työturvallisuudesta oli viisi mainintaa, jotka kaikki koskivat menettelytapaa 

tämän varmistamiseen tai velvoittamiseen: ”Tarkennettava menettelytapaa, jolla 

varmistetaan toimittajien työturvallisuuden taso…”. Lainsäädännön ja muuttuvien 

vaatimusten seurannasta oli kaksi mainintaa. 
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3.6 Toiminnan suunnittelu ja johtaminen 

3.6.1 Mittareiden ja tunnuslukujen käyttö (42)  

Kaikista alakategorioista mittareiden ja tunnuslukujen käyttöön sisältyi eniten 

kehityskommentteja. Nämä kehityskommentit pitävät sisällään kaikkiin HSEQ:n osa-

alueisiin liittyviä mittareita ja tunnuslukuja. Siten kyseiset kommentit voivat liittyä 

vahvasti myös muihin kategorioihin, muuta ne ovat tässä luokittelussa kerätty tämän 

kategorian alle. 

Kommentteja oli paljon ja ne sisälsivät paljon eri asioita, mutta yhteisiä teemoja oli 

havaittavissa ja ylipäätään se, että mittareissa ja tunnusluvuissa on kehitettävää. Yksi asia, 

joka nousi esiin, oli mittareiden ja tunnuslukujen systemaattinen seuranta ja 

hyödyntäminen siten, että niitä tarkasteltaisiin säännöllisesti johdon kokouksissa. 

”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”. Takaisinkytkentä olisi siis hyödyllinen, 

että mittareiden avulla voitaisiin ohjata toimintaa. Toinen esille noussut asia olivat 

ennakoivat turvallisuusmittarit: ”Ennakoivien turvallisuusmittareiden käyttö 

esim.turvallisuushavainto. Otetaan käyttöön turvallisuushavaintojen tekemisen seuranta. 

Yritykselle oma malli havaintojen tekemiseen ja niiden tekemiseen aktivoidaan ja niitä 

seurataan.”. Esille nousivat myös asiakasrajapinnan mittarit (esim. reklamaatiot) ja 

yleisestikin mittareiden kehittäminen tai määrittäminen eri HSEQ-osa-alueilla. 

3.6.2 Toimintaperiaatteet ja -politiikat (22) 

Toimintaperiaatteista ja -politiikoista kehityskohteet koskivat esimerkiksi 

toimintaperiaatteiden kirjaamista ylös ja niiden tuomista esille: ”Suositellaan 

toimintaperiaatteiden selkeää viestimistä sekä sisäisesti että nettisivuilla” ja 

”Toimintaperiaatteet voisi kirjata ohjeeksi, tiedottaa ja varmistaa tietoisuus”. Erittäin 

keskeisesti esille noussut asia oli myös se, että toimintaperiaatteiden merkitys 

selvennetään myös henkilöstölle siten, että heidät saadaan niihin sitoutettua: 

”Toimintaperiaatteet kannattaa avata "kansan kielellä" ja konkreetisesti…”. 



17 

 

3.6.3 Eettisyys ja vastuullisuus (9) 

Tähän kategoriaan liittyen tuli esille eettisten arvojen määritteleminen ja niiden 

jalkauttaminen. Kehityskommenteissa kehotettiin tarkastelemaan mitkä arvot ovat 

asiakkaiden kannalta tärkeitä ja nämä huomioiden laatia omat eettiset arvot ”Code of 

Conduct”: ”Kannattaa kehittää eettiset säännöt (Code of Conduct) sen perusteella, mitä 

asiakkaat odottavat. Kannattaa laittaa se verkkoon”. 

3.6.4 Sertifiointi ja standardit (9) 

Tämän kategorian kehityskommenteissa kehotettiin lähinnä toiminnan kehittämistä siten, 

että se voitaisiin sertifioida: ”Olisi pyrittävä kehittämään toimintaa siten, että se voidaan 

sertifioida”. Kehotettiin myös ottamaan käyttöön ISO 9001 standardia: ”Suositellaan 

harkitsemaan 9001 standardin käyttöönottoa. Uusi 2015 vahvistettu standardiversio 

toimii entistä paremmin liikentoiminnan johtamisen työkaluna”.   

3.6.5 Liiketoimintasuunnitelma, pitkän tähtäimen suunnittelu (14) 

Tämän kategorian kehityskommentit liittyivät nimensä mukaisesti pitkän tähtäimen 

suunnitteluun ja liiketoimintasuunnitelmaa. Asiat, jotka nousivat esille, olivat 

yksinkertaisesti liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja päivittäminen sekä pitkän 

tähtäimen suunnittelu. ”Liiketoimintasuunnitelmaa X:n tasolla ei voitu todentaa. 

Suositellaan laadittavaksi LTS yrityksen arkiseksi työvälineeksi sekä PTS pidemmän 

tähtäimen strategian tueksi…”. 

3.6.6 Tapaamiset ja käsiteltävät asiat, johdon toiminta (14) 

Kommenteissa nousi eniten esille, että johdolla tulisi olla säännöllisiä tapaamisia, joissa 

olisi vakiomuotoinen asialista käsiteltävistä asioista, jotka ovat olennaisia liiketoiminnan 

kannalta. ”Suositellaan yrityksen avainhenkilöille yhteistä palaverikäytäntöä, jossa 

säännöllisesti käydään läpi yhdessä sovitun vakioagendan mukaiset asiat (Henkilöstö, 

Asiakkaat, Talous, Toiminnan kehittäminen jne.)Esimerkiksi hankkeiden onnistumista ja 

kuukausituottoa henkilöittäin voi olla kiinnostavaa verrata tavoitteisiin.  

Kokoontumisista tulee laatia muistiot (vähintään päätökset ja "nakkilista" tehtävistä).” 
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3.6.7 Organisaatiokaavio (5) ja vastuiden määrittäminen (8) 

Nämä kategoriat liittyivät sisällöltään olennaisesti yhteen ja niissä kehityskommentit 

koskivat pääasiassa organisaatiokaavion ja tehtäväkuvauksien ja vastuiden puuttumista, 

esimerkiksi HSEQ-vastuut ja tiedonhankintavastuut. ”Ei saatu näyttöä 

organisaatiokaaviosta, ei myöskään määritetyistä työnkuvauksista, vastuista tai 

valtuuksista joista näkyisivät eri alueiden (laatu, ympäristö, turvallisuus)vastuut”. 

3.6.8 Prosessien kuvaaminen (23) ja tuotteiden ja palveluiden suunnittelu (3) 

Prosessien kuvaamista koskevat kehityskommentit kehottivat hyödyntämään 

prosessimaista ajattelua ja laatimaan prosessikartan, jossa on kuvattuna keskeiset 

prosessit. ”X tulee tunnistaa tilaus-toimitusprosessinsa vaiheet sekä keskeiset 

työprosessinsa. Nämä tulisi kuvata niin, että selviää työvaiheiden järjestys, vastuun 

siirtymisen rajapinnat, informaatiovirrat, materiaalivirrat ja päätöksentekopisteet. 

Lisäksi on tarpeen nähdä, missä kohdin prosesseissa tehdään laadunvarmistusta”. 

Esimerkki tällaisesta olennaisesta prosessista, joka nousi esiin, oli tilaus- ja 

toimitusprosessi: "Tilaus- ja toimitusprosessin kuvaus olisi tarpeen tehdä”. 

Kommenteissa mainittiin myös kaksi kertaa, että prosessikuvauksissa olisi hyvä näkyä 

vastuunsiirtymisen rajapinnat. 

3.7 Eniten esille nousseet kehityskohteet 

Kehityskohteet nousivat enemmän esiin toistuvina laajempina teemoina kuin yksittäisinä 

tarkkoina kehityskohteina. Kehityskohteet siis liittyivät samaan asiaan, mutta ne 

kuitenkin olivat usein sen verran tarkkoja, että ne eivät tarkoittaneet samaa asiaa. Nostan 

tässä esiin niitä kehityskohteita, jotka nousivat jo aiemmin tässä luvussa läpi käydyistä 

asioista mielestäni vahvimmin tai selkeimmin esille. Osa näistä huomioista on yleisellä 

tasolla ja osa hieman tarkempia. 

Henkilöstön hallinta ja johtaminen - kategoriasta esille nousivat etenkin pätevyyksien 

hallintaan ja koulutusrekistereihin liittyvät kehityskohteet. Toinen asia mikä nousi 

aineistosta esille, oli viestintä henkilöstölle, mikä kävi ilmi sekä kohdassa ”sisäinen 

viestintä” että ”toimintaperiaatteet ja -politiikat”. Jälkimmäisessä oli useasti mainittu 
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toimintaperiaatteiden merkityksen viestimisestä henkilöstölle. Työturvallisuuteen liittyen 

tarkka kehityskohde, joka nousi usein esille, oli Työturvallisuuslaitoksen viiden päivän 

työsuojelun peruskurssin käyminen, mitä suositeltiin erityisesti johtoasemassa oleville 

henkilöille käytäväksi. 

Ympäristö- ja kemikaaliturvallisuus – osiosta selkeä esille noussut asia oli esimerkiksi 

kemikaaliturvallisuutta koskevat asiat, kuten kemikaalirekisterit ja 

käyttöturvallisuustiedotteet. Myös ympäristövaikutusten kartoitukseen oli kiinnitetty 

huomiota. 

Asiakkaiden, sidosryhmien ja toimittajien hallinta ja johtaminen – kategoriasta 

vahvimmin tulivat esille muun muassa kehityskommentit, jotka liittyivät toimittajien 

valintaan, vastuullisuuden varmistamiseen ja näin myös kriteereiden asettamiseen 

toimittajia valitessa. Lisäksi vahva esille noussut teema oli asiakastyytyväisyyden 

mittaaminen, seuraaminen ja näin saadun tiedon hyödyntäminen. 

Toiminnan suunnitteluun ja johtamiseen liittyvässä osiossa laaja teema, joka nousi esille, 

oli mittarit, joissa oli yleisesti kehitettävää. Mittareiden ja tunnuslukujen systemaattista 

seurantaa ja hyödyntämistä pidettiin tärkeinä. Tässä kuten monessa muussakin 

yhteydessä, nousi esiin takaisin kytkennän tärkeys. 

Lopuksi mainittakoon vielä asioita, jotka nousivat aineistosta esille selkeinä ja 

tarkempina kehityskohteina: eettisten arvojen määrittäminen, liiketoimintasuunnitelman 

laatiminen, vastuiden määrittäminen, aloitteiden teon helpottaminen ja palkitsemisen 

näkyvyyden parantaminen, 5S ja työsuojelun toimintaohjelman laatiminen. 
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4 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

4.1 Pohdintaa aineistoista ja menetelmästä 

Aineistoon liittyviä arviointeja oli tehnyt yhdeksän eri henkilöä ja heistä yhden osuus 

tehdyistä arvioinneista oli 20/48 eli suhteessa hyvin merkittä osuus. Jokaisella arvioijalla 

on varmasti hieman erilainen tapa tehdä arviointeja. Osa esimerkiksi tuo esille vähemmän 

kehityskohteita kuin toiset, kun taas toiset saattavat lisätä arviointeihin kehityskohteita 

suuremmissa määrin ja kattavammin selitettynä. Myös arvioijien oma kokemuspohja ja 

osaaminen saattavat vaikuttaa mistä osa-alueesta he tuovat eniten kehityskohteita ilmi. 

Aineistoon on kerätty sekä kehityskohteet että poikkeamat. Molemmat kuitenkin ajavat 

samaa tarkoitusta, eli niiden on tarkoitus osoittaa asia, jota tulisi/voisi kehittää. 

Kehityskohteiden ja poikkeamien raja voi olla välillä häilyvä ja joissain tapauksissa 

kehityskohteeksi oli merkitty kommentti, joka olisi ehkä ennemminkin poikkeama. 

Osa kehityskohteista oli hyvin spesifisiä ja koskivat vain kyseistä yritystä, eivätkä siten 

olleet niinkään sellaisia, jotka voisivat koskea useampaa yritystä. Kehityskohteet 

saattoivat myös olla joko hyvin lyhyitä, parilla sanalla kirjoitettuja kommentteja tai sitten 

usean lauseen mittaisia kommentteja sisältäen samalla useampia asioita.  

Aineiston alihankkijayritykset ovat erikokoisia ja -ikäisiä yrityksiä. Tämä tarkoittaa sitä, 

että toiset yritykset ovat esimerkiksi voineet kehittää HSEQ-toimintaansa pidemmälle ja 

kauemmin. Tästä myös seuraa se, että kehityskohteet samoilla osa-alueilla voivat olla 

hyvin erilaisia. Esimerkiksi, uudemmalla yrityksellä standardointi ei välttämättä ole vielä 

ajankohtaista, vaikka sitä kohti olisikin hyvä pyrkiä. 

Kehityskommentteja oli lähemmäs 500 ja ne voidaan luokitella monella tapaa. 

Luokittelussa löytyisi jatkuvasti kehitettävää ja viilaamista, mutta se ei olisi välttämättä 

enää mielekästä ottaen huomioon siihen kuluvan ajan ja sen, että luokittelun tärkein 

tehtävä on auttaa merkittävien kehityskohteiden löytämistä. Osa kehityskohteista 

voitaisiin luokitella esimerkiksi useamman eri kategorian alle, mutta ne toistuvat tämän 

tutkimuksen Excel -taulukossa vain kerran. Käytännössä samat asiat nousevat kuitenkin 
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eniten esiin huolimatta siitä millä tavalla luokittelu on toteutettu. On myös hyvä huomata, 

että Excel-taulukon kehityskohteita tarkastellessa ei välttämättä pelkkää kehityskohdetta 

tarkastellessa käy ilmi mitä maininta koskee, vaan se vaatii taustalle kontekstin. Näissä 

tapauksissa pitää myös tietää minkä arvioinnin kysymyksen yhteyteen kehityskohde on 

liitetty. Tämä on otettu huomioon luokittelua tehdessä ja kehityskohteen yhteys 

kysymykseen on tarkistettu. 

Kuten taulukosta 1 käy ilmi, kehityskohteiden määrä kategorioittain vaihtelee 

huomattavasti. Esimerkiksi ympäristönäkökulma jää esitetyissä kommenteissa selvästi 

vähemmälle huomiolle, kuin turvallisuusasiat. Tämä voi johtua yksinkertaisesti siitä, että 

turvallisuus on laajempi kokonaisuus ja siitä on yleisestikin enemmän kommentoitavaa. 

Myös työterveydestä tai ergonomiasta oli hyvin vähän mainintoja. Toisin sanoen erot eri 

kategorioiden esiin nousemisessa voivat liittyä myös tapaan, jolla arviointilomake on 

tehty. Herää myös kysymys, kun ottaa huomioon aineiston koon, että mikä on merkittävä 

toistuvuus kehityskommenteissa ja tulisiko tässä ottaa huomioon kuinka paljon tietyt 

kehityskohteet ovat nousseet esille suhteessa kategorian kokoon mihin ne sisältyvät. 

4.2 Tulosten hyödyntäminen 

Tuloksista saatiin tietoa siitä, millaisissa asioissa alihankkijayrityksillä on kehittämisen 

varaa. Hyödyntämällä näitä tietoja alihankkijoiden johtamisessa, voidaan mahdollisesti 

kehittää toimitusketjua kilpailukykyisemmäksi. Alihankkijoiden toiminnan hyvä taso on 

eduksi myös tilaajayritykselle. Tasapainoisempi yritys on turvallisempi ja varmempi 

yhteistyökumppani. 

Tutkimusaineistosta nousi esille kehityskommentteja, jotka liittyivät mm. toimittajien 

valintaan, vastuullisuuden varmistamiseen ja näin myös kriteereiden asettamiseen 

toimittajia valitessa. Lisäksi vahva esille noussut teema oli asiakastyytyväisyyden 

mittaaminen, seuraaminen ja näin saadun tiedon hyödyntäminen. Seurantatietoihin 

perustuvien mittareiden ja tunnuslukujen avulla tilaajayritys voi kehittää 

alihankkijayrityksen valintaan liittyvää kriteeristöä ja tätä kautta vaikuttaa laadukkaan 

HSEQ-toiminnan toteutumiseen ja yleensäkin liiketoimintansa laadukkaaseen 

kehittymiseen. Esimerkiksi turvallisuuteen liittyen voisi vaatia, että toimittajayrityksessä 
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joku olisi käynyt työturvallisuuslaitoksen viiden päivän työsuojelun peruskurssin. Myös 

toimintaperiaatteiden merkityksen viestiminen henkilöstölle, voisi olla asia, jonka 

onnistumista voisi tarkastella tilaajayrityksissä. 

Toiminnan suunnitteluun ja johtamiseen liittyvässä osiossa kehittämiskohteiksi nousivat 

esille erilaiset mittarit. Toimittajilta voisikin edellyttää mittareiden aktiivisempaa käyttöä 

johtamisessa ja asiakastyytyväisyyden seurannassa ja mittaamisessa. Jälkimmäisen 

myötä tulisi myös lisää vuorovaikutusta tilaaja- ja toimittajayrityksen välille. 

Vaatimuksiin pohjautuvalla toimittajavalinnalla ja edellyttämällä toimittajayrityksiltä 

tasokasta toimintaa, tilaajayritys voi vaikuttaa alihankkijayrityksiin. Kaikki esille 

nousseet tyypilliset kehityskohteet eivät välttämättä vaikuta kovin suoraan tilaajan ja 

toimittajan väliseen yhteistyöhön. Nämäkin kehityskohteet kuitenkin tuovat esiin 

alihankkijoiden toimintatapoja ja vastuullista toimintaa. 

4.3 Tutkimuskysymysten saavuttaminen 

Tutkimuskysymyksiin saatiin mielestäni hyvin vastauksia. Tuloksista saatiin suuntaa 

siitä, minkä asioiden parissa kehitettävää on. Yksittäisiä tarkkoja kehityskommentteja tuli 

vähemmän kuin mitä työn alussa odotti niitä tulevan. 

Osassa kommentteja tuli vastaan kehityskohteita joiden olisi olettanut olevan kaikissa 

yrityksissä kunnossa. Esimerkkejä edellä mainituista olivat perehdyttäminen ja 

perehdytyslomakkeiden käyttäminen. 

Jatkuva kehittäminen yrityksissä on tärkeää ja siksi arvioinneissa esille nousseisiin 

kehittämiskohteisiin tulisi paneutua. Samalla tulisi selvittää miksi joku 

poikkeama/kehittämiskohde nousee arvioinneissa esiin. Yrityksissä voisikin analysoida 

mistä esim. poikkeama johtuu ja onko taustalla virheellinen toimintatapa tms. 
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