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Schenker Oy

Digitaalista oppimista ja turvallisuutta yhteisille työpaikoille

Finland



Deutsche Bahn ( DB ) - yhtiörakenne
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Matkustaja-

liikenne

Rautateiden

tavaraliikenne

Saksan sisäinen ja

rajat ylittävä 

junaliikenne

Maakuljetukset, lento- ja merirahti, 

sopimuslogistiikka

Linja-auto- ja junaliikenne 

14 Euroopan maassa



DB Schenker globaalisti: 71 900 työntekijää 140 maassa

Liikevaihto 16,43 miljardia euroa
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31.12.2017(FTE)

Kumppanit

Omat toimipisteet

Schenker Oy

• 450 Meur

• Noin 3500  henkilöä

• 25 terminaalipaikkakuntaa

• Noin 950 linjaliikennereittiä / vrk



Tuotevalikoima kattaa asiakkaiden logistiset tarpeet
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Maakuljetukset MerikuljetuksetLentokuljetukset

Sopimuslogistiikka Messut ja erikoiskuljetukset Kotijakelu ja pakettipalvelut
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Työturvallisuus – miten se näkyy ja tunnistetaan
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Digitaalinen oppimisympäristö ja koulutuksen haasteet:

Työturvallisuuden jalkauttaminen henkilökunnalla ja yhteistyökumppaneille

• Schenker Oy:n tehtävä on tarjota ja vaatia työssä vaadittavat koulutukset

• Työturvallisuuskortti

• Vaarallisten aineiden kuljettajakoulutukset

• Trukki- ja lavansiirtokoneiden ajoluvat

• Tiedostova VAK-koulutus terminaaliväelle

• Alkusammutuskoulutus

• Ensiapukoulutus

• Palo- ja pelastussuunnitelmat ja niiden harjoittelu

• Lääkejakelukoulutus / Fimea

• jne…

Koulutusten jalkauttaminen, niiden monimuotoisuus ja haasteet

• Koulutuksia pyritty siirtämään mahdollisimman paljon verkko-oppimiseksi

• Rajattava työ- ja vapaa-ajalla tapahtuva koulutus

• Kulttuuri- ja kielivaatimukset.

• Työvoiman vaihtuvuus ja työajat.

• Sosiaalinen media, kännykät ja ne….. korvanapit
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Mutta silti vahinkoja sattuu…. Miksi? 

11.4.2017 Nurmijärven uutiset: ” Rekka kaatui 

suoralla tiellä - 3-tien aamuliikenne ohjattu 

kiertotielle.

2.5.2016 Karjalainen: ” Kaksi loukkaantui 

rekan ja henkilöauton törmäyksessä”

22.8:2017 Iltalehti” Linja-auton kuljettaja kuoli 

Länsiväylällä rekan ja linja-auton 

törmäyksessä”
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Länsiväylä – lehti 8.9.2018



• Vuosittain yrityksen johto yhdessä työntekijöiden kanssa 

asettavat  työturvallisuutta koskevat tavoitteet.

• Aktiivinen työsuojeluorganisaatio; seitsemän alueellista 

työsuojelutoimikuntaa.

• Aktiiviset paikkakuntakohtaiset työsuojeluvaltuutetut 

toimivat yhdessä työnantajan ja työterveyshuollon 

edustajien kanssa työturvallisuuden kehittämiseksi.

• Luottamus

• Kunnioitus

• Sovittujen asioiden hoitaminen

• Raportointi
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Työsuojelun rakenne

DB Schenker Suomi
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Työturvallisuus on koko henkilökunnan tehtävä:

Terminaalin ja liikenteen osalla tiedot kerätään sähköisesti portaalin avulla
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Ohjeista, kouluta, valvo … ohjeista, kouluta, valvo….
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Case: Logisafe-hanke

Tutkimusprojekti tehtiin yhdessä Työterveyslaitoksen ja Toyotan kanssa.

Tutkimuksessa hyödynnettiin Toyotan I_Site järjestelmää

• Kalustorekisteri

• Koneiden käyttöaste

• Kuljettajien ajotapa ja vahinkotilastot

• Kolarit, törmäykset ja kiihdytys-jarrutustiedot / ajotapa

• Ajoluvat ja niiden hallinta

• Maantieteelliset eroavaisuudet tuloksissa.

• Kuopio, Turku ja Helsinki

Terminaalihenkilökunnan kiinnostus tutkimusta kohtaan oli suurta

• Videokuvaukset

• Aloitus- ja palautekeskustelut

• Pelin testaaminen ja siihen osallistuminen

• Digitaalinen oppimisympäristö

• Halukkuutta tutkimukseen enemmän kuin voitiin osallistuttaa.



„Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit“ kann auch durch ein anderes Abschlusszitat oder eine Botschaft ersetzt werden.

Kiitos mielenkiinnostanne


