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1.0 GOLDREF –HAASTATTELUTUTKIMUKSEN 
TOTEUTUS 

1.1 GoldRef -menetelmä 

GoldRef -menetelmä on turvallisuuden toimivuuden mittari, jolla voidaan 

arvioida valitun kohdeyksikön (esim. yritys, osasto, oppilaitos, työmaa) 

turvallisuustoiminnan sisältöä ja tasoa. Menetelmään keskeisesti kuuluvat 

asianosaisten haastattelut toteutetaan luottamuksellisina, jotta haastateltavat 

voivat avoimesti kertoa oman näkemyksensä ja käsityksensä 

turvallisuustoiminnan sisällöstä ja tasosta.  

GolRef -menetelmä on kehitetty vuosien 2011-2013 aikana Turmitta –

hankekokonaisuudessa, joka  muodostui Valtion teknisen tutkimuskeskuksen 

(VTT) vetämästä ja yhdessä Tampereen teknisen yliopiston (TTY) ja 

Työterveyslaitoksen (TTL) kanssa suoritetusta tutkimushankkeesta sekä siihen 

linkittyneestä yritysryhmähankkeesta. GoldRef -menetelmän kehitystyössä 

asiantuntijatukena toimi kaksi VTT:n organisaatiopsykologia. Menetelmän 

toimivuutta testattiin yritysryhmähankkeessa mukana olleen suuryrityksen 

kahdessa erilaisessa toimipisteessä. GoldRef -menetelmää on kaupallistamisen 

jälkeen käytetty eri toimialoilla toimivien yritysten turvallisuustoiminnan sisällön 

ja tason arviointiin ja kehittämiseen. 

GoldRef -menetelmässä  haastatteluvastausten analysoinnin lisäksi tutustutaan 

kohdeyksikön turvallisuusjärjestelmään ja sen sisältämiin ohjeisiin ja muuhun 

dokumentaatioon, jolloin saadaan selville, mitä mieltä haastateltavat ovat 

turvallisuusjärjestelmän toimivuudesta ja toteutuksesta. 

Tulokset esitetään sekä graafisesti liikennevaloin että niitä tarkentavin sanal-

lisin kommentein. 

Vihreä (HYVÄ) tarkoittaa sitä, että haastateltava kertoo asian vastaessaan 

haastattelijan tekemiin avoimiin kysymyksiin. 

Keltainen (KOHTALAINEN) tarkoittaa sitä, että haastattelijan pitää kysyä 

tarkentava lisäkysymys, esim. ”Miten koulutuksessa saatuja tietoja / taitoja 

hyödynnetään?”  

Vastaukset ”Koulutettu opastaa muita.” tai ”Koulutettu pitää esityksen 

viikkopalaverissa.” tms.  keltainen (KOHTALAINEN). 

Vastaukset  ”Käytän tietoja omassa työssäni.” tai ”Viimeisin koulutus ei liittynyt 

työhöni.” tai  En osallistu turvallisuuskoulutukseen.” ovat osoitus siitä, että 

uuden tiedon jakaminen ei ole kunnossa  punainen (EI TOIMI). 

Musta (EI KOSKE) tarkoittaa, esim. ”Opetustyössä ei käytetä kemikaaleja.”, 

”Opetustyössä ei käytetä koneita.” 

Kuvassa 1 esitetyt liikennevalot perustuvat edellä kuvatun logiikan mukaan 

haastateltavien vastauksiin. 
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Kuva 1: Liikennevalot 

 

Kysymyspatteristossa on jokaisessa osa-alueessa kriittiset väittämät, esim. 

”Turvallisuusosaaminen” (Kuva 2) osa-alueessa: ”Osaa toimia poikkeus-

tilanteissa oikein”. Muut listatut väittämät ovat lisätietoa. Mitä enemmän vihreää 

on tarkasteltavassa osa-alueessa, sen parempi on kokonaistilanne. Kussakin 

sarakkeessa on yhden haastateltavan vastauksista muodostuneet liikennevalot. 

Riveittäin nähdään, miten haastateltavien käsitys ja mielipide yksittäisestä 

väittämästä eroavat toisistaan. 

Kuva 2: Esimerkki turvallisuusosaamisen liikennevaloista 

 

Goldref- menetelmään perustuvan selvityksen toteutti Golder Associates Oy, 

Mia Virtanen ja Tiina Lius. 

1.2 Tutkimuksen tavoite 

GoldRef -menetelmällä toteutetussa Oppilaitosten turvallisuuden nykytilankar-

toituksessa oli tavoitteena selvittää opettajien ja muun opetusta tukevan 

henkilökunnan sekä oppilaitten ja opiskelijoiden haastatteluiden avulla 

näkemys, mitä vahvuuksia ja hyviä käytäntöjä ja millaisia kehityskohteita 

oppilaitosten turvallisuuskäytännöissä haastateltavien mielestä on. 

GoldRef –menetelmä valittiin nykytilankartoituksen välineeksi, koska sillä 

voidaan 

 tunnistaa mahdolliset erot turvallisuusohjeiden ja käytännön toiminnan 

välillä 

 tunnistaa vaadittavat kehittämistarpeet turvallisuustason parantamiseksi 

 mitata henkilökunnan näkemyksiä ja ymmärrystä yrityksen turvallisuustoi-

minnasta, kuten: 

 käsitys turvallisuusjärjestelmän ja -ohjeiden noudattamisesta 

 kokemus toteuttamisen tasosta ja 

 haastateltavan sitoutuminen turvallisuutta edistävään käyttäytymiseen.  

Turvallisuusosaaminen

Tarpeellinen tieto kaikkien saatavilla.

Koulutusta hyödynnetään omassa 

työssä.

Työntekijät tietävät, miten laite toimii 

normaalissa käytössä.

Osaa toimia oikein poikkeustilanteissa.

Jatkuva koulutus.

Koulutus valitaan todellisen tarpeen 

mukaan.

Koulutettu opastaa muita.

Uudesta lainsäädännöstä saadaan tieto.

Uusi lainsäädäntö otetaan toimintaan.

Jätteiden hyötykäyttö on kunnossa.



 
NYKYTILAN KARTOITUS GOLDREF -MENETELMÄLLÄ 

 

8.2.2016 
Projektinro  1532722 3  

 

Ihmisen oma käsitys, kokemus ja sitoutuminen vaikuttavat ratkaisevasti siihen, 

miten turvallisuusohjeet otetaan huomioon omassa toiminnassa ja päätöksissä. 

GoldRef -haastattelututkimuksella saatiin siis arvio siitä, mitä muutoksia 

toimintatavoissa ja -järjestelmissä on tehtävä pyrittäessä lisäämään ihmisten 

toimintatapojen turvallisuutta. 

Selvityksessä keskitytään arvioimaan turvallisuustasoon keskeisesti vaikuttavilla 

osa-alueilla: 

 Työnohjaus / Oppilaan/Opiskelijan ohjaus 

 Henkilöstön / Oppilaan/Opiskelijan sitoutuminen 

 Ilmapiiri 

 Turvallisuusosaaminen 

 Tilat ja laitteet. 

 

1.3 Tutkimuksen ajankohta 
Haastattelututkimus toteutettiin 24.11-4.12.2015. 
 

1.4 Haastatteluihin osallistuneet oppilaitokset ja 
haastattelujen määrä oppilaitoksittain  

Haastatteluihin osallistuneet oppilaitokset ja haastattelujen määrä oppilaitok-

sittain (opettajat/muu opetusta tukeva henkilökunta + oppilaat/opiskelijat) oli 

seuraava: 

 Perusopetus (suunniteltu 18 + 12, toteutunut 18 + 11) 

 Nivavaaran ala-aste (suunniteltu 6 + 4, toteutunut 6 + 4) 

 Napapiirin yläaste (suunniteltu 12 + 8, toteutunut 12 + 7) 

 

 Toisen asteen koulutus (suunniteltu 42 + 28, toteutunut 41 + 26) 

 Lapin ammattikorkeakoulu, kaupan ja kulttuurin ala (suunniteltu 12 + 8, 

toteutunut 12 + 7) 

 Rovaniemi (suunniteltu 6 + 4, toteutunut 6 + 2) 

 Tornio (suunniteltu 6 + 4, toteutunut 6 + 5) 

 Porokadun toimipiste (suunniteltu 30 + 20, toteutunut 29 + 19) 

 Lapin ammattiopisto, Lähihoitajat (suunniteltu 18 + 12, toteutunut 

17 + 10) 

 Ammattilukio (suunniteltu 6 + 4, toteutunut 6 + 7) 

 Ounasvaaran lukio (suunniteltu 6 + 4, toteutunut 6 + 2) 
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2.0 RAPORTOINTI JA TULOSSEMINAARI 
Haastattelututkimuksesta koottiin  yhteenvetoraportti, joka jaettiin kaikille 
hankkeessa mukana olleille oppilaitoksille. Yhteenvetoraportin lisäksi jokaiselle 
oppilaitokselle toimitettiin oppilaitoksen vastaukset. 
 
Tulokset esiteltiin 4.2.2016 pidetyssä seminaarissa. Seminaariin osallistui 
hankkeessa mukana olleista oppilaitoksista yhteensä 31 henkeä, joista 5 
opiskelijaa. 

 

3.0 YHTEENVETO TULOKSISTA 
GoldRef -haastattelututkimuksessa havaittiin, että perusopetuksessa olevia 
koululaisia huolettaa koulupäivän ja/tai koulumatkojen aikana (suluissa kuinka 
monta huolen ilmaisi, jos useampi kuin yksi): 

 Kiusaaminen (5) 

 Tapaturma koulussa/koulun pihalla (4) 

 Tapaturma koulumatkalla (3) 

 Väkivalta koulumatkalla (2) 

 Tulipalo (2) 

 Kouluammuskelu 

 
Toisen asteen opiskelijat esittivät haastatteluiden yhteydessä useita 
konkreettisia parannusehdotuksia opiskelupäivänsä ja harjoittelujaksojensa 
turvallisuuden kehittämiksi. Alla kooste ehdotuksista (suluissa kuinka monta 
ehdotuksen esitti, jos useampi kuin yksi): 

 Toimintaohjeet/harjoitukset  erityis-/kriisitilanteisiin: mahdollisen mielen-

terveysongelman havaitseminen, muut uhkatilanteet kuin tulipalo (2) 

 Enemmän harjoittelua aggressiivisen potilaan kohtaamiseen (2) 

 Jo opetuksessa tulisi kertoa myös työhön liittyvät vaarat (2) 

 Enemmän harjoittelua neulankäyttöön. 

 Veitsien käsittelyssä syntyy joskus haavoja  viiltosuojakäsineet 

 Hälyttimen käyttöön kaivattiin lisäohjeita, koska nyt ohjeena on ”Käytä 

silloin, kun siltä tuntuu”. 

 Laitteiden turvallisuusasioita ei ole kerrottu. Nostolaitteissa on kohtia, joihin 

sormet voivat jäädä puristuksiin. 

 Kaipaa lisää ohjeita harjoittelupaikoissa käytettävistä kemikaaleista (mm. 

puhdistusaineet). 

 Henkilösuojainten toiminintakunnon varmistaminen ja huolto tulisi opastaa 

harjoittelupaikassa. 

 Yksintyöskentelyn turvallisuuden parantaminen harjoittelupaikoissa. 
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 Harjoittelupaikoissa jotkut työntekijät kohtelevat harjoittelijaa epäasian-

mukaisesti. Asiasta kerrottu opettajalle. Harjoittelijan tiedossa ei ole, onko 

asiaa viety eteenpäin.  Pelisääntöjen sopiminen 

 Varmistettava, että kokoontumispaikat ja hätäpoistumistiet on opastettu 

kaikille opiskelijoille  Seuranta 

 Varmistettava, että hälytykset kuuluvat kaikkiin tiloihin 

 Kriisitapausten jälkipuinti (debriefing)  Käytäntöjen suunnittelu 

 Kaikkien poistumisteiden esteettömyyden jatkuva varmistaminen 

 Tilojen siisteyden ja järjestyksen jatkuva ylläpito. 

 
Opettajien/muun opetusta tukevan henkilökunnan mielestä pahinta, mitä voi 
koulupäivän aikana sattua (suluissa kappalemäärä, jos useampi kuin yksi 
mainitsi saman asian): 

 Uhka / väkivaltatilanne ulkopuolisen tahon toimesta (kouluampuminen, 

aseet, huumeet, pommiuhka, terroristit) (29) 

 Sairauskohtaus (6) 

 Opiskelijan / henkilökunnan jäsenen (tappelu, aseellinen hyökkäys, tekee 

pahaa itselleen) (5) 

 Tulipalo (5) 

 Uupuminen (koskee opettajia ja opiskelijoita) (4) 

 Henkilökohtainen traumaattinen kokemus (esim. kuolema lähipiirissä) (2) 

 Opiskelija tekee jotain itselleen tai toiselle opiskelijalle (2) 

 Toiminta loppuu (irtisanomiset) (2) 

 Autolla ajo (työmatkustaminen, opetus etäkohteissa) (2) 

 Väkivalta (esim. oppilaiden välinen tappelu tai sivullinen oppilas saa 

vammoja) 

 Välitunnilla/liikuntatunnilla joku loukkaantuu pahasti 

 Kiusaaminen 

 Sisäilmaongelma 

 Kemikaalitapaturma 

 Opiskelija näkee joitain järkyttävää 

 Opiskelijan mielenterveysongelmat  

 Vakava onnettomuus (mikä tahansa) 

 Tapahtuma, joka lamaannuttaa koulun toiminnan 

 Sivulliset humalaiset (pihalla tai sisällä) 
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 Opiskelija-aines muuttuu entistä haastavammaksi 

 Kiire 

 
Alla olevaan kuvaan 3. on koottu GoldRef –haastattelututkimuksen keskeiset 
havainnot vahvuuksista (  ), hiukan kehittämistä vaativista asioista (  ) ja 
tärkeimmistä kehittämistarpeista (   ). 
 
Kuva 3: GoldRef -haastattelututkimuksen keskeiset havainnot 

Oppilaat/opiskelijat Opettajat/muu opetusta tukeva henkilökunta 
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