
”riskienarviointi on minun mielestä sillon onnistunu kun se 

herättää sen porukan miettimään jotakin asiaa ja pohtimaan 

sitä” 

”En tiedä miten sitä riskienarviointia voi mitata.” 

”systemaattisempi tavallaan tiedottaminen niistä niinku, 

esimerkiks riskienarvioinneista niinku tossa mainitsinkin että 

ne, se että jos joku työntekijä haluaa tietää riskienarvioinneista 

niin se aika pitkälti niin kuin, liittyy hänen omaan 

mielenkiintoonsa” 

”Ensinnäki mä kouluttasin hyvin ne ketkä, riskienarviointia 

tekee, että ne tietää mitä ne tekee, ja miten siitä saadaan 

mahdollisesti kaikki irti.” 

”Must ois oikeesti mielenkiintost tietää miten jossain muussa 

isossa firmassa tehdään riskienarviointia.” 

”varmistetaan tästä tää tasalaatuisuus sillä että aletaan 

järjestää tämmösiä teemakoulutuspäiviä aiheeseen liittyen” 

”Semmoset raamit millä toimitaan, et se ei lähe rönsyilemään. 

Että toisessa paikassa tehään useempi, arviointi tai semmonen 

laajempi kartotus ja sit toiset jää vähän vähemmälle huomiolle 

elikkä semmonen, riskien kartotuksen aikataulutus se ois aika 

hyvä mun mielestä.” 
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Kuinka tukea riskienarviointiosaamista ja arvioida 

riskienarvioinnin onnistumista (RiskiOnni) –hankkeessa 

tutkittiin ja kehitettiin tapoja tukea työpaikoilla 

työturvallisuuden riskienarviointia tekevien henkilöiden 

riskienarviointiosaamista ja arvioida riskienarvioinnin 

onnistumista. 

RiskiOnni-hankkeen loppuraportti 

sekä muu hankkeessa kehitetty 

materiaali on ladattavissa hankkeen 

kotisivuilta, 

https://projects.tuni.fi/riskionni/. 

 

Kysymykset ja kommentit -osioissa voit saada puheenvuoron 

nostamalla kätesi ylös. Läsnäolijoiden puheenvuorojen lisäksi 

nostamme etäosallistujien kysymyksiä keskusteluun. 

Paneelikeskusteluun voit osallistua Mentimeterissä menemällä 

osoitteeseen menti.com ja kirjoittamalla verkkosivulle koodin 

3634 2625. 

 

13.00 Tilaisuuden avaus ja tervetulotoivotus 
Jouni Kivistö-Rahnasto, professori, riskienhallinta ja 
turvallisuustekniikka, Tampereen yliopisto 

13.10 Riskienarviointi ja -hallinta sekä työkirjan päivitys  
Piia Mattila, erityisasiantuntija, STM 

13.30 Kysymykset ja kommentit 

13.35 Elenia Avain –työkalu päivittäiseen riskienarviointiin  
Ilona Mattila, projekti-insinööri, turvallisuus, Elenia  
Verkko Oyj 

13.55 Kysymykset ja kommentit 

14.00 RiskiOnni-hankkeen tuloksia  
Minna Rantala, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto  

14.20 Kysymykset ja kommentit 

14.25 Paneelikeskustelu päivänaiheesta  
Ilona Mattila, projekti-insinööri, turvallisuus, Elenia  
Verkko Oyj 
Pasi Paukkonen, erityisasiantuntija, Työturvallisuus- 
keskus 
Tommi Soininen, QSE Manager, Vianor 
Jouni Kivistö-Rahnasto, professori, riskienhallinta ja 
turvallisuustekniikka, Tampereen yliopisto 

”sillonhan se on onnistunut jos mitään 

vaaratilannetta ei pääse siinä työssä syntymään, 

tai jos siinä pääseekin joku vaaratilanne 

syntymään niin me ollaan varauduttu siihen 

kyseiseen riskiin tai vaaraan ja pystytään 

estämään se ettei se sitten tuu päälle” 

”ei välttämättä oo epäonnistunu vaikka sitte 

sattuu vahinkoki ni se ei välttämättä oo 

epäonnistunu, vaan siinähä on sitte tehty 

ehkä väärä arvio miten se (olisi) pitäny tehä, 

elikkä se on voinu se riskienarviointi 

sinällänsä onnistua mutta sitte se ratkasu 

siihen ei oo välttämättä onnistunu” 

OHJELMA 


