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Tule mukaan kehittämään

Kilpailu jossa jokainen voittaa
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Miksi kannattaa osallistua?

Sisälogistiikan Tuottavaa turvallisuutta
-kilpailun tavoitteena on nopeuttaa yritysten
tuottavuuden, työturvallisuuden ja työviihtyvyyden kehittymistä huipputasolle. Kilpailu
koskee sekä logistiikka-alan yrityksiä että
teollisuuden ja kaupan logistisia toimintoja.

Kilpailuun osallistumalla yritys saa

Turvallisuuskilpailuja on viime vuosina järjestetty mm. teknologiateollisuudessa, elintarviketeollisuudessa ja rakennusteollisuudessa.
Tulokset ovat olleet erinomaiset. Esimerkiksi teknologiateollisuuden nelivuotiseen kilpailuun osallistui noin 200 työpaikkaa ja niiden työympäristön taso ja tuottavuus parani merkittävästi enemmän kuin alalla keskimäärin. Seurannan mukaan vaikutukset olivat
myös pysyviä, pelkästään tapaturmakustannuksia on säästynyt jo
20 miljoonaa euroa.
Osallistumalla Tuottavaa turvallisuutta -kilpailuun yritys saa
käyttöönsä kustannustehokkaat työkalut ja arvokasta benchmarktietoa, joiden avulla se pystyy nopeuttamaan materiaalinkäsittelyn
ja varastoinnin työturvallisuuden, tuottavuuden ja työviihtyvyyden
kohenemista. Usean vuoden kestävä kilpailu sitouttaa ja motivoi
myös henkilökunnan pitämään työympäristönsä laadukkaana. Tässä kilpailussa tärkeintä on oma kehitys, ja siihen yritys saa hyvät
eväät.

• kahdesti vuodessa ulkopuolisen objektiivisen ja luottamuksellisen arvion työpaikan työturvallisuuden ja
tuottavuuden tasosta.
• vertailutietona muiden kilpailuun osallistuvien vastaavat
tiedot nimettöminä.
• yhden päivän koulutuksen kahdelle arvioinnissa käytettyjen menetelmien omatoimiseen soveltamiseen.
(syksyllä 2008 koulutuspäivinä 5.11. ja 26.11.).
• osallistua vuosittaiseen palkitsemisseminaariin, jossa
palkitaan kaikki sarjojen parhaat yritykset.
• myönteistä julkisuutta osallistumisesta kilpailuun ja
menestyksestä siinä.
• 3T Ratkaisujen tuottamaa koulutusta ja koulutusmateriaalia edullisempaan kilpailuhintaan.

Kokemuksia kilpailusta

”Työympäristöä kehittäviin kilpailuihin
kannattaa ehdottomasti osallistua”
”Jos yritys haluaa nostaa työympäristönsä tilan huipputasolle,
kilpailut ovat oivallinen kimmoke tähän. Useamman vuoden
kestävä kilpailu sitouttaa myös henkilökunnan pitämään
työympäristönsä laadukkaana. Tällä on suora yhteys yrityksen
tuottavuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden kehittymiselle
huipputasolle.”, kiteyttää Erikkilä Nostotekniikkaa Oy:n toimitusjohtaja Juha Erikkilä. ”Yhdessä päivässä asioita ei tietenkään
korjata. Kysymys on monen vuoden määrätietoisesta työstä.”
Korjattavaa oli
Yritys lähti kilpailuun mukaan, koska halusi sen avulla muuttaa
toimintakulttuuriaan. Ulkopuolisen asiantuntijan arvion ja
kilpailuun kuuluvan vertailutiedon avulla oli mahdollista saada
tietoa, millainen oma työympäristö oli verrattuna muihin.
”Kun saimme ensimmäiset raportit, olimme - niin johto kuin
työntekijätkin - nöyriä. Korjattavaa oli. Kilpailun anti oli oppiminen, asennemuutos, ja lisääntynyt halu parantaa asioita.
Johdon ja työntekijöiden keskinäinen ymmärrys ja yhteistyö
paranivat”, toteaa Juha Erikkilä.
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Kokemukset olivat hyvät
”Henkilökunta otti asian omakseen.
Työpaikkaa voidaan verrata kotiin.
Sen on oltava turvallinen ja viihtyisä. Nyt meillä on ihan normaalia,
että paikat ovat aina kunnossa. Pelkistetysti Erikkilä muuttui entisestä
nyrkkipajasta tehokkaaksi tuotantolaitokseksi.”

Metalliteollisuuden työympäristökilpailussa 2002-2005 Erikkilä sijoittui
vuosina 2003 ja 2004 toiselle sijalle koneteollisuuden sarjassa. Kilpailun aikana keskeinen arviointiperuste eli Elmeri+-indeksi (maksimi 100)
nousi 63:sta yli 95:een eli erinomaiselle tasolle. Alkuvaiheessa listatuista
puutteista 80 prosenttia oli poistettu jo ensimmäisen vuoden aikana.
Yrityksen ensimmäisen vuoden parannuskustannukset olivat 3600 euroa.

Kilpailu pähkinänkuoressa
Kuka voi osallistua?

Kilpailun mittarit

Kilpailuun voivat osallistua kaikki logistiikka-alan, teollisuuden,
kaupan ja muiden toimialojen työpaikat, joilla on materiaalinkäsittely- ja varastotoimintoja. Kilpailu koskee vain näitä toimintoja.
Osallistujat jaetaan sarjoihin tasapuolisen kilpailun varmistamiseksi. Lopullinen sarjajako tehdään kun osanottajat ovat selvillä.
Sarjoja voivat olla esimerkiksi

Kilpailun mittarit mittaavat monipuolisesti työpaikan turvallisuutta
ja tuottavuutta. Niiden avulla on helppo seurata omaa kehitystä ja
verrata omaa tasoa myös muihin. Mittareita ovat:

• logistiikan palveluyritykset

• ElmeriSL -havaintomenetelmällä mitattu turvallisuusindeksi
ja osaindeksit
• henkilöstön turvallisuustietoja mittaava kysely
• turvallisuusjohtamisen tasoa mittaava audit

• teollisuuden varastot

• työpaikan tapaturma- ja sairauspoissaolot

• tukkukaupan varastot

• varasto- ja terminaalitoimintaan soveltuva tuottavuusmittari

• vähittäiskaupan varastot

• varasto- ja terminaalitoimintaan soveltuva laatumittari.

Mitä osallistuminen edellyttää yritykseltä?

Kokonaistuloksessa ElmeriSL-havaintoindeksin painoarvo on 50 %
ja muiden mittareiden kunkin 10 %.

Yritys
• valitsee mitä toimintoja ja tiloja kilpailu koskee.

Arviointi ja palkitseminen

• vastaanottaa kilpailun ulkoisen arvioijan kahdesti vuodessa.
• tekee halutessaan kerran vuodessa itsearvioinnin. Sitä
varten kaksi työpaikan edustajaa saa päivän mittaisen
koulutuksen. Nämä toimivat työpaikan yhteyshenkilöinä
kilpailuun päin.
Auditointikäynnin kesto on enintään yksi päivä. Sen aikana
arvioija havainnoi työpaikan työympäristön ja haastattelee
yrityksen ja työntekijöiden edustajia. Lisäksi auditointiin
kuuluu, että otos työntekijöistä vastaa lyhyeen turvallisuustietoja mittaavaan kyselyyn. Kysely voidaan järjestää sähköisesti tai paperilomakkeella. Tulokset mittauksista tulee laittaa
työpaikalla näkyviin. Arviointien pohjalta yritys saa myös listan
havaituista kuntoon laitettavista asioista.

Työntekijät voimavarana
Vaikka kilpailussa kilpaillaankin yksiköiden kesken, osallistuvat valituissa tiloissa ja/tai toiminnoissa työskentelevät ihmiset
omalla ratkaisevalla panoksellaan kilpailuun. Isoissa yrityksissä
kannattaa miettiä osastoittain valittavia ”joukkueita”. Ihmisten
sitouttaminen oman työympäristönsä kehittämiseksi turvallisemmaksi, viihtyisämmäksi ja tuottavammaksi on osallistuvien yritysten vastuulla, mutta kilpailu ja näkyvät mittarit ovat tunnetusti
hyvä kannustin.
Yrityksen omasta aktiivisuudesta riippuen kilpailun aikana voi
toteuttaa myös säännöllisiä itse tehtyjä arviointeja, kouluttaa
henkilöstöään, ottaa käyttöön uusia menetelmiä ja välineitä
sekä parantaa työympäristön ratkaisuja. Näihin kaikkiin saa
asiantuntevaa apua kilpailun järjestäjätahoilta.

Palkintona jaetaan vuosittain kunniakirjat kaikkien sarjojen parhaille
valtakunnallisissa seminaareissa. Kilpailussa hyvin menestyneet saavat runsaasti myönteistä julkisuutta. Muita sijoituksia ei julkaista.
Palkintosijoja tärkeämpää on työpaikan oman toimintakulttuurin kehittäminen. Kilpailu antaa siihen kaikille hyvän kimmokkeen ja
pitkäjänteisen tuen. Myös parhaiten kehittyneet yritykset palkitaan.
Palkintojen jakoa edeltää aina kaksi arviointikierrosta, ensimmäinen syksyllä ja toinen keväällä ennen palkintoseminaaria. Logistepin ja 3T Ratkaisujen yhtenäiseen menettelyyn koulutetut arvioijat
toteuttavat auditointikäynnit.

Ilmoittautuminen ja osanottomaksu
Kilpailun ensimmäiselle vuodelle on ilmoittauduttava 31.10.2008
mennessä. Seuraavina vuosina kilpailuun otetaan uusia osanottajia
ja siitä voi myös jäädä pois.
Ilmoittautua voi osoitteessa www.turvallisuuskilpailu.fi/sisalogistiikka
tai seuraavalla sivulla olevalla ilmoittautumislomakkeella.
Osallistumismaksu on 2720 euroa/vuosi/toimipaikka.

Kilpailun internet-palvelu:
www.turvallisuuskilpailu.fi
Internetissä olevasta www.turvallisuuskilpailu.fi -palvelusta yritys saa
omat tuloksensa ja anonyymit benchmark-tiedot muista kilpailijoista.
Samasta osoitteesta saa myös kaiken muun tarvittavan tiedon kilpailusta.

Kilpailun järjestäjät ja johtoryhmä

Kilpailuun on saatu rahoitusta
Työsuojelurahastolta.
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Ilmoittautuminen
Ilmoittautumislomake

Kilpailun ensimmäiselle vuodelle on ilmoittauduttava 31.10.2008 mennessä.

Toimipaikan / yksikön nimi
Jos osa konsernia, mihin konserniin kuuluu?
Toimipaikan / yksikön osoite
Yhdyshenkilö
Puhelin
Yhdyshenkilön sähköposti
Toimipaikan / yksikön toimiala tai päätuote
Toimipaikan / yksikön henkilöstön määrä

Turvallisesti varastossa -opastusmultimedia
Kilpailuun voi ilmoittautua:
netissä:

www.turvallisuuskilpailu.fi/sisalogistiikka
tai oheisella ilmoittautumislomakkeella, joka tulee
lähettää postitse tai faksilla osoitteeseen:

3T Ratkaisut Oy
Peltomäenkatu 10A
04250 Kerava
faksi (09) 8516 0155
Lisäetuna osallistujat saavat 35 %:n alennuksen
Turvallisesti varastossa -opastusmultimediasta.
Sen avulla yritys voi perehdyttää henkilöstöään sisälogistiikan riskeihin ja turvallisiin toimintatapoihin sekä valmistautua kilpailuun. Lisätietoa ja demo löytyvät osoitteesta:
http://www.turvallisuusuutiset.fi/varastoturva tai
3T Ratkaisut Oy/Marko Vuorinen, puh. (09) 8516 0156.
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