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UPA - menettely

• U = ulkopuolisten

• P = palveluntarjoajien turvallisuustoiminnan

• A = arviointi

Tilaajan ja toimittajan välinen kehityskeskustelu

• http://ttk.fi/upa



Onnella vai osaamisella?
Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia

• Aito vuorovaikutus 
kehityskeskustelussa syventää 
tilaajan ja toimittajan välistä 
luottamusta ja antaa 
mahdollisuuden molemminpuoliseen 
palautteenantoon.

• Keskustelujen toimivuudelle on 
tärkeää, että keskustelut eivät ole 
pelkkää sanahelinää, vaan niiden 
tuloksena tapahtuu myös jotain 
konkreettista

• Valmistautuminen (itsearviointi), 
keskustelu (UPA-kysymykset ja 
jälkihoito (toimenpiteet, merkintä 
rekisteriin)



Taustaa

• Hankinnat lisääntyvät ja eri toimijoiden keskinäiset 
riippuvuudet lisääntyvät, jolloin yhteistyö 
toimittajien kanssa, kumppanuudet ja 
verkostoituminen korostuvat

• Hyvä turvallisuuden hallintaa edellyttää tilaajalta ja 
palvelun toimittajalta saumatonta yhteistyötä ja 
luottamusta sekä 
– kykyä ja halua ymmärtää mitä riskejä työhön/töihin sisältyy

– kykyä ja halua järjestellä ja toteuttaa työ/työt niin, että riskit 
hallitaan ja turvallisuutta edistetään



Taustaa

• Monikaan yritys ei halua alihankkijakseen 
sellaista yritystä, jonka tapaturmat ja poissaolot 
heikentävät ja haittaavat omaa toimintaa.

• Työturvallisuuden tasolla on merkitystä siihen 
miten hyvin yritys saa markkinoitua palvelujaan 
ja työsuorituksiaan. 

• Viranomaistaho edellyttää palveluita 
hankkivalta/käyttävältä toimittajaturvallisuuden 
hallintaa



Yhteisellä työpaikalla toimivien 
velvollisuudet

Yhteisen työpaikan vaarojen välttämiseksi 
työturvallisuuslaissa on säädetty, että kullakin 
osapuolella on velvollisuus riittävällä 
yhteistoiminnalla ja tiedottamisella huolehtia 
siitä, ettei heidän toimintansa vaaranna 
työntekijöiden turvallisuutta.

Huolehtimisvelvollisuus

Tiedotusvelvollisuus



UPA:n kuvaus

UPA-
rekisteri

Skanska SRV NCC YIT UPM
STORA 
ENSO

Metsä 
Fibre



”UPA-rekisteri/luettelo”

• auttaa tilaajia palveluntarjoajien 
valinnoissa

• vähentää päällekkäisiä arviointeja

• tuo toimittajalle lisäturvaa 

• kilpailunäkökulmasta torjuu ennalta 
epäreilua kilpailua







• Arviointeja on tehty vuoden 2016 loppuun 
mennessä n. 300 – 350 kpl

• Arviointitietokannassa on 231 yritystä



UPA

• Nähdään aputyökaluna yhteistyön ja luottamuksen 
rakentamisessa. 

• Pienimuotoinen toimittajavierailu, jossa tilaajan 
edustaja/edustajat vierailee toimittajan luona 2 - 3 h ja 
tutustuu toimittajan työympäristöön, tekee havaintoja sekä 
esittää kysymyksiä, pohjautuen ennalta määritettyyn 
kysymyspatteristoon. Pyritään luomaan lisäarvoa 
molemmille osapuolille.

• Tällöin arviointitapaaminen ja vuorovaikutus toimittajan 
kanssa luovat pohjan yhteistyön uskottavuuden 
kasvamiselle



Mitä UPA ei ole

• Ihmisten / palvelutoimittajien kritisointia.

• Poliisitoimintaa, jolla saadaan “rosvot kiinni”.

• Mestarointia, jossa arvioitsija kertoo, miten asiat 
tulisi hoitaa.

• Ei myöskään suoraan pyri arvioimaan 
palvelutoimittajan  hyvyyttä / huonoutta



UPA 





Mitä hyötyä on toimittajan 
itsearvioinnista?

• Käynnistää uutta ajattelua

• Lisää ymmärrystä kokonaisvaltaisesta 
työturvallisuuden kehittämisestä

• Luo sitoutumista kehittämiseen

• Vahvistaa tunnetta jokaisen mielipiteen 
arvostamisesta.



Arvioitavat asiat

1. Turvallisuus johtamisessa

8 tarkastelukohdetta, esim. työsuojelun yhteistoiminta, 
vaaratilanteet ja tapaturmat, työterveyshuolto

2. Turvallisuuden hallinta

8 tarkastelukohdetta, esim. riskienarviointi, 
koneturvallisuus, työskentely yhteisellä työpaikalla

3. Turvallisuusosaamisen kehittäminen

3 tarkastelukohdetta, perehdyttäminen ja opastus, 
työsuojelukoulutus

Yhteensä 19 tarkastelukohdetta, kussakin 
tarkastelukohteessa 4 ”vaativuustasoa”.



• Vaativuustasot

 ei hyväksyttävä taso, turvallisuudessa vakavia 
puutteita

 yritys täyttää vaatimukset turvallisuudessa, minimitaso

 yritys kehittää toimintaansa turvallisuuslähtöisesti

 esimerkillinen yritys turvallisuudessa

Auttaa valitsemaan toimittajan, jolla on 
lähtökohtaisesti hyvät edellytykset toimia 
turvallisesti. Näin kaikki säästävät ja voittavat!








