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Minulla on ilo esitellä teille, hyvät työnantajat, tämä työturvallisuutta ja työterveyttä koskeva käytännön opas. 
Sen avulla voitte toteuttaa työturvallisuutta ja työterveyttä EU-lainsäädännön mukaisesti.

Hyvät työturvallisuutta ja työterveyttä edistävät toimet ovat yksinkertaisesti järkeviä, sillä työtapaturmien 
ja sairastelun väheneminen merkitsevät parempaa tulosta yritykselle. Tähän ei vaikuta se, johdatteko moni-
kansallista yritystä vai mikroyritystä. Terveelliset ja turvalliset työpaikat lisäävät henkilöstön motivaatiota ja 
sitoutumista. Hyvä maine terveellisenä ja turvallisena yrityksenä on myös hyvä käyntikortti, mikä voi auttaa 
houkuttelemaan uusia kykyjä, asiakkaita ja sijoittajia.

Tuore EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön arviointi osoitti, että lainsäädännön täytäntöönpano ei 
valitettavasti aina toimi käytännössä. Eurooppalaisissa yrityksissä voitaisiin välttää paljon enemmän onnetto-
muuksia ja sairastumisia. Pelkästään vuonna 2013 menetettiin vähintään 300 miljoonaa työpäivää työtapa-
turmien ja työhön liittyvien terveysongelmien vuoksi.

Täytäntöönpanon ongelmat eivät johdu työnantajien hyvän tahdon puutteesta. Sen sijaan tilanne osoittaa, 
että tarvitaan enemmän ja parempia tietoja ja välineitä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevien sääntöjen 
tehokasta täytäntöönpanoa varten jokaisessa eurooppalaisessa yrityksessä – niin pienissä kuin suurissakin.

Hyvä uutinen on se, ettei työterveyden ja työturvallisuuden hallinnan tarvitse olla monimutkaista! Työterveyttä 
ja työturvallisuutta voidaan usein parantaa huomattavasti yksinkertaisilla toimenpiteillä. Lisäksi mahdollisten 
riskien tunnistamiseen ja käsittelemiseen ei usein tarvita mitään erityistä asiantuntemusta. Yleensä terveen 
järjen käyttö riittää.

Oheisessa oppaassa on runsaasti yksinkertaisia ja käytännönläheisiä vinkkejä työterveyttä ja työturvallisuutta 
koskevien velvoitteiden soveltamiseksi. Siinä käsitellään sellaisia kysymyksiä kuin pakollisten riskinarviointien 
hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla, ennalta ehkäisevät ja suojaavat toimenpiteet sekä koulu-
tus. Oppaassa on esimerkkejä ja kuvauksia sekä hyödyllisiä linkkejä, kuten Bilbaossa Espanjassa sijaitsevan 
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston käyttöön asettama Online interactive Risk Assessment -väline 
(OiRA). Riskien arviointivelvoitteen noudattamiseksi saattaa riittää monissa tapauksissa se, että riskit on arvi-
oitu OiRA-välinettä tai vastaavaa digitaalista välinettä käyttäen.

Kyseessä on meidän kaikkien yhteinen etu, koska työterveys ja -turvallisuus on kaikkien asia. Toivon, että tästä 
käytännön oppaasta on teille hyötyä.

Alkusanat

Marianne Thyssen
Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja 
työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari
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1 Asiakirjassa viitataan työterveyttä ja -turvallisuutta koskevaan puitedirektiiviin (89/391/ETY), eikä siinä oteta huomioon jäsenvaltioissa annettuja puitedirektiivin täytäntöönpa-
nosäädöksiä. Siten tämän asiakirjan lukijoiden päätettäväksi jää, miten sitä voi hyödyntää parhaiten kansallisen lainsäädännön suhteen.
Asiakirja perustuu lähinnä artikkeleihin, oppaisiin ja työkaluihin, joita Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (myös OSH Wiki) on tuottanut.

Terveyden ja turvallisuuden 
suojelu työssä kuuluu 

kaikille
Käytännön ohjeita 
työnantajille1

Tämä ohjeasiakirja täydentää Euroopan komission tiedonantoa 
”Turvallisempi ja terveellisempi työ kaikille – EU:n työterveys- ja 
työturvallisuuslainsäädännön uudistaminen”.

Se on työnantajille tarkoitettu käytännön opas, jota mukautetaan 
kansallisiin olosuhteisiin ja jossa esitellään tärkeimpiä velvollisuuk-
sia sekä olemassa olevia työkaluja ja resursseja, jotka auttavat 
toteuttamaan nämä velvollisuudet käytännössä. Sen tavoitteena 
on edistää työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan kehyksen täy-
täntöönpanoa.

Pari sanaa lainsäädännöstä: EU:n lainsäädännössä asetetaan koko 
EU:ta koskevat vähimmäisvaatimukset, ja se käsittää puitedirek-
tiivin 89/391/ETY ja yli 25 siihen liittyvää direktiiviä eri aiheista. 
Jäsenvaltioiden on saatettava EU:n direktiivit osaksi kansal-
lista lainsäädäntöään ja pantava ne täytäntöön. Työnantajien 
on siksi tarkasteltava ensin kansallista lainsäädäntöä. Ensin-
näkin se sisältää asiaankuuluvat (osaksi kansallista lainsäädän-
töä saatetut) EU:n säännökset, ja toiseksi se voi sisältää tärkeitä 
lisävaatimuksia, joita työnantajien on noudatettava. Jäsenvaltiot 
saavat todellakin asettaa EU-direktiivejä tiukempia suojatoimen-
piteitä. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset, yleensä työsuoje-
lutarkastuslaitokset, vastaavat ensisijaisesti niiden säännösten 
täytäntöönpanon valvonnasta, joilla direktiivit saatetaan osaksi 
kansallista lainsäädäntöä.
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2 Ennaltaehkäisyn kansainvälisen tuoton laskeminen yrityksissä: työterveyteen ja -turvallisuuteen investoinnin kustannukset ja hyödyt, kansainvälinen sosiaaliturvajärjestö, 2013.

Hyvä terveys ja 
turvallisuus edistävät 

liiketoimintaa1
Työnantajana tiedät varmasti oikeudellisesta vastuustasi 
suojella työntekijöitäsi työterveys- ja työturvallisuusris-
keiltä. Tiedät todennäköisesti myös sen, että on tehtävä 
riskinarviointi, joka on työterveyttä ja -turvallisuutta koske-
vien toimenpiteiden perustana.

Työterveys ja -turvallisuus ei kuitenkaan merkitse vain lain-
säädännön noudattamista tai hallinnollisen velvollisuuden 
täyttämistä. Se on olennainen osa liikkeenjohtoa.

Yrityksen menestyksen avaintekijä on sen henkilöstö. 
Menestymiseen tarvitaan heidän taitojaan, kykyjään, sitou-
tumistaan ja kovaa työtään. Siksi yrityksesi pyrkii houkut-
telemaan ja rekrytoimaan parhaat ihmiset, investoi heidän 
koulutukseensa, kehittää heidän uraansa ja varmistaa, että 
he tienaavat riittävästi pysyäkseen yrityksessäsi. Heidän on 
säilytettävä motivaationsa. Työterveys- ja turvallisuus on 
osa samaa pakettia. Pitämällä huolta siitä, että työterveys 
ja -turvallisuus on hyvällä tasolla, yrityksesi pienentää ris-
kiä, että pätevin mekaanikko loukkaantuu vakavasti tapa-
turmassa, että lupaava suunnittelija on viikkoja pois työstä 
työuupumuksen takia tai että kokenut kirjanpitäjä alkaa 
tehdä virheitä, koska kärsii jatkuvasta selkäkivusta.

Kokemukset osoittavat, että jokaisesta eurosta, jonka 
työnantaja sijoittaa työsuojeluun, voi odottaa tuottoa 
yli kaksi euroa2. Vältetyt tuotannon menetykset ja häiriöt, 
sairauslomat, vahingot laitteille ja yrityksen imagolle sekä 
vältetyt hallinnolliset ja oikeudelliset kustannukset ovat 
esimerkkejä mahdollisista hyödyistä, joita saadaan siitä, 
että yrityksessä on vähemmän työtapaturmia ja työperäi-
siä sairauksia.

Hyvä työterveys ja -turvallisuus on tärkeää suurille yrityk-
sille mutta elintärkeää pienille yrityksille. Vakavat työter-
veyteen ja -turvallisuuteen liittyvät tapaukset voivat olla 
katastrofaalisia pienille yrityksille seuraavasti:

• Mikro- ja pienyritysten on paljon vaikeampaa toipua 
mistä tahansa työterveyteen tai -turvallisuuteen liitty-
västä tapauksesta.

• Tärkeimpiä työntekijöitä ei voida korvata helposti tai 
nopeasti.

• Liiketoiminnan lyhyet katkokset voivat johtaa asiakkai-
den ja tärkeiden sopimusten menetykseen.

• Vakava tapaus voi johtaa yrityksen sulkemiseen tapauk-
sen käsittelyn tai sopimusten tai asiakkaiden menetyk-
sen aiheuttamien suorien kustannusten vuoksi.

• Pienetkin tapaturmat ja sairaustapaukset voivat kaksin-
kertaistaa sairauspoissaolot.

Jos olet pienen yrityksen omistaja tai johtaja, sinusta voi 
tuntua, ettei sinulla ole aikaa, rahaa tai valmiuksia hoitaa 
työterveys- ja työturvallisuusasioita, tai saatat olettaa, että 
on työntekijöiden asia pitää huolta terveydestään ja vält-
tää työtapaturmat.

Kaavio 1. Lähde: EU-OSHA

Hyödyllisiä työkaluja ja lähdemateriaalia:

• Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) on laatinut useita ohjeasiakirjoja ja käytännön työkaluja 
työterveys- ja työturvallisuusriskien jokapäiväiseen hallintaan: http://osha.europa.eu/fi

• Kansalliset koordinointikeskukset. EU-OSHA on verkosto-organisaatio, jolla on koordinointikeskus kussakin jäsen-
valtiossa. Kunkin jäsenvaltion koordinointikeskus on yleensä työterveydestä ja -turvallisuudesta vastaava toimivaltai-
nen viranomainen, joka voi antaa kansalliseen ympäristöön soveltuvia yksityiskohtaisia tietoja ja ohjeita: https://osha.
europa.eu/fi/about-eu-osha/national-focal-points/focal-points-index

brändi- ja liikearvo

tuottavuus

yrityksen 
yhteiskuntavastuu

HYVÄN 
TYÖTERVEYDEN JA 
-TURVALLISUUDEN 

EDUT

pienemmät 
kustannukset 

tapaturmista ja 
sairauksista

sijoittajien 
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hallitut 
vakuutuskustannukset

liikeasiakkaiden 
hankkiminen ja 

pitäminen

työntekijöiden 
motivaatio ja 
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http://osha.europa.eu/fi
https://osha.europa.eu/fi/about-eu-osha/national-focal-points/focal-points-index
https://osha.europa.eu/fi/about-eu-osha/national-focal-points/focal-points-index
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Lain mukaan työnantajan on huolehdittava työnteki-
jöiden turvallisuudesta ja terveydestä kaikissa työhön 
liittyvissä tilanteissa. Tämän velvollisuuden täyttämiseksi 
työnantajan on toteutettava muun muassa seuraavia toi-
mia: työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien 
riskien arviointi, asianmukaisen työterveys- ja työturvalli-
suuskoulutuksen antaminen jokaiselle työntekijälle, työnte-
kijöiden ja heidän edustajiensa osallistuminen työterveyttä 
ja -turvallisuutta koskeviin keskusteluihin sekä työtapatur-
mien kirjaaminen. Kansallisesta lainsäädännöstä tai toimi-
alasta tai toiminnan luonteesta riippuen voi tämän lisäksi 
olla vielä erityisiä velvollisuuksia.

Myös työntekijöillä on lakisääteisiä velvollisuuksia työter-
veyden ja -turvallisuuden suhteen. Heidän on käytettävä 
laitteita oikein, ilmoitettava työnantajalle vakavista ja 
välittömistä vaaroista sekä turvajärjestelyiden puutteista. 
Heidän on myös tehtävä yhteistyötä työnantajan kanssa 
varmistaen, että työympäristö ja -olot ovat turvalliset.

Työterveys ja -turvallisuusasiat voidaan hoitaa sisäisesti 
joidenkin työntekijöiden tai jonkin yrityksen yksikön (esi-
merkiksi henkilöstöosaston) johdolla tai, jos se ei ole mah-
dollista, pätevien ulkopuolisten palveluiden tai henkilöiden 
avulla, mutta ne eivät kuitenkaan vapauta työnantajaa 
lakisääteisistä velvollisuuksista tällä alalla. Työnantaja voi 
hoitaa asian myös itse, jos kansallinen lainsäädäntö antaa 
siihen valtuudet.

Koska työterveys ja -turvallisuus on välttämätön osa 
liikkeenjohtoa, sitä koskevat näkökohdat on järkevää 
sisällyttää yrityksen yleiseen toimintaan. Tee siitä osa 
yleistä toimintaa, sen sijaan että pitäisit sitä ulkoisena vel-
vollisuutena ja vain yhtenä kohtana hallinnollisten asioiden 
luettelossa. Yritys täyttäisi useimmat työterveyttä ja -tur-
vallisuutta koskevat velvollisuudet todennäköisesti, vaikka 
laki ei sitä edellyttäisikään, sillä ne ovat tapaturmia ja ter-
veysongelmia työpaikalla ehkäiseviä loogisia toimenpiteitä.

Lakisääteiset 
velvollisuudet2

On kuitenkin monia esimerkkejä siitä, miten työterveys ja 
-turvallisuus voidaan hoitaa pienessä yrityksessä tehok-
kaasti työntekijöiden ja itse yrityksen eduksi. Yritykset, jotka 
pystyvät siihen, hyödyntävät usein juuri pienen kokoon liit-
tyviä etuja: viestintäyhteydet ovat lyhyitä ja henkilökohtai-
sia ja yksinkertaisia ratkaisuja voidaan toteuttaa nopeasti. 
Pienissä yrityksissä voidaan saavuttaa hyvä työterveys ja 
-turvallisuus helpommin myös siksi, että johdolla on henki-
lökohtainen, suora yhteys henkilöstöön ja työntekijät ovat 
usein itsenäisiä ja osallistuvat henkilökohtaisesti työmene-
telmien ja itse työpaikan suunnitteluun.

Yrityksen koosta riippumatta on järkevää pitää työterveys 
ja -turvallisuus hyvällä tasolla, eikä sen tarvitse olla moni-
mutkaista. Työterveyttä ja -turvallisuutta voidaan usein 

lisätä yksinkertaisilla parannuksilla, ja useimmilla aloilla 
ei tarvitse olla erityisasiantuntija, jotta voi tunnistaa mah-
dolliset riskit ja päättää niiden torjuntatavoista. Useimmi-
ten riittää, että katselee ympärilleen työpaikalla, ajattelee 
menneitä onnettomuuksia ja keskustelee työntekijöiden 
kanssa, niin saa hyvän käsityksen siitä, mikä voi olla vaa-
rallista tai sairastuttaa ihmisiä ja mitä voitaisiin kehittää.

On monia oppaita ja työkaluja, jotka voivat auttaa tässä 
prosessissa. Kansallinen työsuojeluviranomainen ja Euroo-
pan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) ovat 
hyviä paikkoja asiaa koskevan materiaalin etsimiseen. 
Myös tämä ohjeasiakirja tarjoaa joitakin käytännön esi-
merkkejä ja viitteitä.
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Riskinarviointi 
käytännössä3

Yksi työnantajan keskeisistä lakisääteisistä velvollisuuk-
sista työterveyden ja -turvallisuuden alalla on se, että työn-
antajan on ”pidettävä hallussaan arviointia turvallisuus- ja 
terveysvaaroista työssä, mukaan lukien vaarat, jotka koh-
distuvat erityisille vaaroille altistuviin työntekijäryhmiin” ja 
”päätettävä turvatoimista (...)”.

Riskinarviointi EI kuitenkaan ole pelkkä velvollisuus – se on 
kaikkien työsuojelun lähestymistapojen todellinen perusta 
ja välttämätön terveellisen ja turvallisen työpaikan luomi-
seksi. Sen avulla työnantaja pystyy määrittelemään oikeat 
toimenpiteet riskien torjumiseksi työpaikalla ja antamaan 
asianmukaista tietoa ja koulutusta työntekijöille.

Keskeiset vaiheet ja tietolähteet
Lainsäädännössä ei säädetä tarkasti siitä, miten riskinar-
viointi on tehtävä, mutta erityisen riskialttiiden alojen tai 
toimien osalta voidaan vaatia tiettyjen osa-alueiden tai ris-
kien arviointia. Kansallinen lainsäädäntö voi myös sisältää 
yksityiskohtaisia vaatimuksia, jotka koskevat riskinarvioin-
nin sisältöä ja muotoa.

Riskinarvioinnin tekemiseen on erilaisia menetelmiä, 
mutta periaatteessa työnantajan on mietittävä, mikä voisi 
vahingoittaa työntekijöitä, ja ratkaistava, miten vahinko 

ehkäistään. Prosessi käsittää viisi vaihetta, jotka esitetään 
kaaviossa 2.

Työntekijät ja heidän edustajansa on otettava mukaan 
tähän prosessiin, sillä he auttavat työnantajaa ymmärtä-
mään olemassa olevat riskit. Heidän on myös saatava tie-
tää, mitä päätelmiä työnantaja on tehnyt arvioinnista ja 
mitä toimenpiteitä tämä toteuttaa sen tuloksena.

Muita tietolähteitä ovat menneiden tapausten analyysit, 
terveystilastot sekä kansallisten työsuojeluviranomaisten 
ja alakohtaisten järjestöjen neuvot. On erityisen hyödyllistä 
tarkastella läheltä piti -tilanteita, joissa oli vamman, sai-
rauden tai vahingon vaara. Työpaikoilla läheltä piti -tilan-
teet ovat tavallisia, mutta ne jätetään usein huomiotta. 
Läheltä piti -tilanteita voidaan kuitenkin pitää ilmaisina 
oppitunteina siitä, miten tapaturmia voidaan ehkäistä. Näin 
ollen tietojen kerääminen läheltä piti -tilanteista ja niiden 
analysointi korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseksi on 
hyvä tapa edistää turvallisuutta työpaikalla.

LÄHELTÄ PITI –TILANTEET – 
”JÄÄVUORITEORIA”

Jokaista ilmoitettua vakavaa vammaa 
kohden on 300 läheltä piti 
-tilannetta.

VAIHE 1 Tietojen kerääminen

VAIHE 2 Vaarojen tunnistaminen

VAIHE 3 Vaaroista aiheutuvan 
riskin arviointi (arvioidaan 
todennäköisyys ja seurausten 
vakavuus ja päätetään onko riski 
hyväksyttävä)

VAIHE 4 Riskin poistamista tai 
vähentämistä koskevien toimien 
suunnittelu

VAIHE 5 Riskinarvioinnin dokumentointi.

Kaavio 2: Lähde: EU-OSHA
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Tarvitsetko ulkopuolista konsulttia?

Jos yrityksessäsi ei ole tarvittavaa osaamista, voit pyytää 
ulkopuolista työterveys- ja työturvallisuusasiantuntijaa 
huolehtimaan yrityksesi työsuojelutoimista ja tekemään 
riskinarvioinnin yrityksesi puolesta. Yleensä se ei kuiten-
kaan ole tarpeen. Useimmille yrityksille riittää harkintaan 
perustuva yksinkertainen prosessi, joka ei edellytä asian-
tuntijan taitoja tai monimutkaista tekniikkaa. Tekemällä 
arvioinnin itse esimerkiksi ilmaisen verkkotyökalun avulla 
säästät rahaa ja varmistat, että olet ottanut huomioon 
kaikki merkittävät seikat.

Joissakin tapauksissa ulkopuolinen asiantuntemus on kui-
tenkin tarpeen. Näin voi olla esimerkiksi, jos on
• arvioitava vähemmän selviä riskejä, esimerkiksi moni-

mutkaisissa teknisissä järjestelmissä
• tutkittava tiettyjen riskien yksityiskohtia
• kehitettävä uusi tekninen toimenpide riskin vähentämi-

seksi.

Jos tarvitaan ulkopuolista asiantuntemusta,
• varmista, että kyseessä on henkilö, jolla on riittävä päte-

vyys ja ammattitaito, ja tarkista, onko asiasta säädetty 
kansallisessa lainsäädännössä

• ota työntekijät tai heidän edustajansa mukaan lopulli-
seen päätökseen siitä, kuka riskinarvioinnin tekee, mitä 
se sisältää ja mitä jatkotoimia siitä seuraa.

Riskialttiit työtilanteet ja tehtävät

Kun valmistelet riskinarviointia, voit tarkastella seuraavia 
työtilanteiden ja tehtävien näkökohtia: (Luettelo ei ole täy-
dellinen.)
• laitteiden, kuten työkalujen ja koneiden, käyttö
• työpaikan käytännöt ja tilojen järjestely
• sähkön käyttö
• vaaralliset aineet, kuten höyryt, pölyt ja kemikaalit
• fyysiset tekijät, kuten melu, tärinä ja säteily
• biologiset tekijät, kuten homeet, bakteerit ja virukset

• ympäristötekijät, kuten riittämätön valaistus, lämpötila, 
kosteus ja tuuletus

• inhimilliset tekijät, kuten laitteiden ja työpaikan suunnit-
telu

• stressiä aiheuttavat psykologiset tekijät, väkivalta ja kiu-
saaminen

• työn organisointi ja järjestelytoimenpiteet
• toistuvat, vaativat tai raskaat liikkeet tai hankalat asen-

not, jotka voivat aiheuttaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia
• muut tekijät, kuten muihin ihmisiin liittyvät uhat, työs-

kentely eläinten kanssa ja sääolot.

Kaikista näistä vaaroista on lisää yksityiskohtaisia ohjeita, 
jotka on laatinut joko EU (komissio tai EU-OSHA) tai toi-
mivaltainen kansallinen viranomainen. Ne ovat hyödyllisiä 
lähteitä, joista saa lisätietoja siitä, miten tunnistaa ja hal-
lita kyseisiä riskejä.

Hyödyllisiä työkaluja ja lähdemateriaalia:

• Ohjeelliset käytännön suuntaviivat työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi työpaikalla esiinty-
viin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä, Euroopan komissio, 2005: https://osha.europa.eu/fi/legislation/guidelines/
practical-guidelines-of-a-non-binding-nature-on-the-protection-of-the-health-and-safety-of-workers-from-the-risks-
related-to-chemical-agents-at-work

• Työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvien kemiallisten riskien minimointi korvaamisen avulla, 
Euroopan komissio, 2012: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fi&pubId=7320&type=2&further-
Pubs=yes

• Kemikaalien merkinnät muuttuvat; miten tämä vaikuttaa työntekijöiden suojeluun?, Euroopan komissio, 2013: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fi&pubId=7639&type=2&furtherPubs=yes

• Kemikaalit työssä – uusi merkintäjärjestelmä – ohjeet työnantajille ja työntekijöille siirryttäessä uuteen luoki-
tus-, merkintä- ja pakkausjärjestelmään, Euroopan komissio, 2013: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&-
langId=fi&pubId=7634&type=2&furtherPubs=yes

• Ohjeita ja interaktiivisia riskinarviointityökaluja, myös kemiallisista riskien hallinnasta, on saatavilla EU-OSHAn kansal-
listen koordinointikeskusten verkkosivustoilla: https://osha.europa.eu/fi/about-eu-osha/national-focal-points/focal-
points-index

Kaavio 3. Napo ... järkyttävissä tilanteissa – Napo-yhteenliittymä

Katso esimerkkinä ohjeet, jotka on laadittu kemiallisten riskien hallinnasta:

https://osha.europa.eu/fi/legislation/guidelines/practical-guidelines-of-a-non-binding-nature-on-the-protection-of-the-health-and-safety-of-workers-from-the-risks-related-to-chemical-agents-at-work
https://osha.europa.eu/fi/legislation/guidelines/practical-guidelines-of-a-non-binding-nature-on-the-protection-of-the-health-and-safety-of-workers-from-the-risks-related-to-chemical-agents-at-work
https://osha.europa.eu/fi/legislation/guidelines/practical-guidelines-of-a-non-binding-nature-on-the-protection-of-the-health-and-safety-of-workers-from-the-risks-related-to-chemical-agents-at-work
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fi&pubId=7320&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fi&pubId=7320&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fi&pubId=7639&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fi&pubId=7634&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fi&pubId=7634&type=2&furtherPubs=yes
https://osha.europa.eu/fi/about-eu-osha/national-focal-points/focal-points-index
https://osha.europa.eu/fi/about-eu-osha/national-focal-points/focal-points-index
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Riskiryhmien työntekijät ja muut ihmiset

Riskinarviointia tehtäessä on kiinnitettävä huomiota työn-
tekijöihin, jotka ovat erityisen riskialttiita (ks. kaavio 4), ja 
myös muihin yrityksen tiloissa oleviin ihmisiin: urakoitsi-
joihin, vierailijoihin ja muihin ihmisiin. Usein riskiryhmien 
työntekijöihin kohdistuvien riskien vähentämistä koskevat 
toimenpiteet hyödyttävät koko henkilöstöä.

Riskien priorisointi ja jatkotoimet

Kun vaarat on tunnistettu ja tiedetään keitä ne uhkaavat, on 
arvioitava riskejä ja priorisoitava ne. On myös tarkistettava, 
onko erityisiä lakisääteisiä velvollisuuksia, jotka koskevat 
esimerkiksi riskinarvioinnin, tiedotuksen tai työntekijöiden 
kouluttamisen erityispiirteitä ja jotka liittyvät tiettyyn ris-
kiin, toiminta-alaan tai työntekijäryhmään.

Kun yrityksessäsi pannaan täytäntöön työntekijöiden ter-
veyttä ja turvallisuutta koskevia toimenpiteitä, on otettava 
huomioon seuraavat ennaltaehkäisyn yleisperiaatteet:
• vaarojen välttäminen
• niiden vaarojen arvioiminen, joita ei voida välttää
• vaarojen torjunta niiden syntyvaiheessa
• työn sopeuttaminen yksilöllisesti varsinkin työpaikkojen 

suunnittelun, työvälineiden valinnan sekä työ- ja tuotan-
tomenetelmien valinnan osalta niin, että kiinnitetään eri-
tyisesti huomiota työn yksitoikkoisuuden lieventämiseen

• sopeutuminen tekniikan kehitykseen
• vaarallisten tekijöiden korvaaminen vaarattomilla tai 

vähemmän vaarallisilla tekijöillä
• sellaisen yhtenäisen ja kattavan ehkäisypolitiikan kehit-

täminen, joka kattaa teknologian, työn organisoinnin, 
työolot, sosiaaliset suhteet sekä työympäristöön liitty-
vien tekijöiden vaikutukset

• yleisten suojelutoimenpiteiden ensisijaisuus yksilöllisiin 
suojelutoimenpiteisiin nähden (esimerkiksi höyryille altis-
tumisen rajoittaminen paikallisella poistotuuletuksella 
eikä henkilökohtaisilla hengityssuojaimilla)

• suojelutason parantaminen.

Riskinarviointi ja sen perusteella toteutettavat ehkäisy- ja 
suojelutoimenpiteet eivät ole lopullisia. Seuraa toimien 
tehokkuutta, mukauta suunnitelmaa tarvittaessa ja tarkas-
tele uusia riskejä toiminnan tai työpaikan muuttuessa.

Riskinarvioinnin dokumentointi

Laissa vaaditaan kirjaamaan ylös riskinarvioinnin ja suoje-
lutoimenpiteiden tulokset ja säilyttämään tiedot, mikä onkin 
järkevää. Tietojen avulla työntekijöille, ammattijärjestöille 
ja työsuojelutarkastajille voidaan osoittaa, että riskeistä ja 
niiden torjunnasta on tehty tietoon perustuvia päätöksiä. 
Dokumentointi on myös hyödyllinen väline, jonka avulla 
voidaan seurata suunniteltujen toimien täytäntöönpanoa. 
Kirjallisten tietojen sisällöstä ei ole annettu erityisiä vaa-
timuksia, mutta niiden olisi hyvä sisältää seuraavat seikat:
• tarkastuksen tehneen henkilön nimi ja tehtävä
• havaitut vaarat ja riskit
• riskialttiit työntekijäryhmät
• tarvittavat suojelutoimenpiteet – milloin ne on määrä 

aloittaa, kuka niistä vastaa ja miten edistymistä seura-
taan

• tiedot työntekijöiden ja heidän edustajiensa osallistumi-
sesta riskinarviointiprosessiin.

On olemassa monia työkaluja, jotka auttavat riskinarvi-
oinnin tekemisessä ja kirjaamisessa, esimerkiksi oppaita, 
tarkistuslistoja ja malleja. Katso jäljempänä olevasta laati-
kosta ideoita ja käy EU-OSHAn ja kansallisen työsuojeluvi-
ranomaisen verkkosivustolla hakemassa lisää materiaalia.

Riskinarvioinnin verkkotyökalut

Pk-yrityksille erityisen hyödyllisiä ovat sähköiset, inter-
netpohjaiset riskinarviointityökalut, kuten OiRA-työkalut 
(Online interactive Risk Assessment). OiRA-työkalut ovat 
helppokäyttöisiä ja ilmaisia. Niillä voi tehdä riskinarvioinnin 
kaikki vaiheet työpaikan riskien tunnistamisesta ja arvioin-
nista päätöksentekoon ja ehkäisytoimien toteuttamiseen 
sekä seurantaan ja raportointiin. OiRA-työkaluja on jo noin 
120 eri kielellä ja mukautettuina eri aloille. Useissa jäsen-
valtioissa on myös vastaavia työkaluja3.

Monissa tapauksissa riskinarvioinnin tekeminen OiRA-työ-
kaluilla tai muilla vastaavilla työkaluilla katsotaan riskinar-
viointivelvollisuuden täyttämiseksi – jos sinulla on asian 
suhteen epäilyksiä, tarkista asia kansallisesta lainsäädän-
nöstä tai kansalliselta työsuojeluviranomaiselta.

Kaavio 5. Lähde: EU-OSHA Esimerkkejä aloista, joille on saatavilla OiRA-työkalu

3 https://oira.osha.europa.eu/en/irat-network

nahanvalmistus yksityiset 
turvapalvelut

kampaamot toimistotyö tieliikenne

ateriapalvelut koulutus autokorjaamot autokoulut.

ALAT

RISKIRYHMIEN TYÖNTEKIJÄT

 ► vammaiset työntekijät
 ► siirtotyöläiset
 ► nuoret ja iäkkäät työntekijät
 ► raskaana olevat naiset ja imettävät äidit
 ► kouluttamattomat ja kokemattomat 
työntekijät

 ► huoltotyöntekijät
 ► työntekijät, joiden vastustuskyky on 
heikentynyt

 ► työntekijät, joilla on jokin sairaus, kuten 
keuhkoputkentulehdus

 ► työntekijät, joiden käyttämä lääkitys voi 
lisätä heidän vahingon riskiään.

Kaavio 4. Lähde: EU-OSHA

https://oira.osha.europa.eu/en/irat-network 
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Ennaltaehkäisy 
perusperiaatteena4

Kun onnettomuus on jo tapahtunut ja joku on loukkaan-
tunut pahasti tai jopa kuollut tai kun joku on altistunut 
vaaralliselle aineelle, joka aiheuttaa syöpää, on liian myö-
häistä. Vahinko on tapahtunut.

On parempi, että työntekijät ja yritys toimivat, ennen kuin 
jotain ikävää tapahtuu, ennakoivat riskin ja torjuvat sen. 
Sen takia ennaltaehkäisy on työterveyden ja -turvallisuu-
den perusperiaate ja päätavoite.

Ehkäisevät toimenpiteet

Ehkäisevillä toimenpiteillä pyritään vähentämään työta-
paturmien tai työperäisten sairauksien todennäköisyyttä. 
Ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä on kahta eri tyyppiä:

1. Tekniset toimenpiteet – joilla pyritään toimimaan ris-
kin lähteessä sen poistamiseksi, vähentämiseksi tai kor-
vaamiseksi. Yksi esimerkki teknisestä toimenpiteestä on 
pölyntorjunta veden avulla kiteiselle piidioksidille altis-
tumisen ehkäisemiseksi.

2. Organisatoriset tai hallinnolliset toimenpiteet – joilla 
pyritään muuttamaan käyttäytymistä tai asenteita ja 
tukemaan turvallisuutta edistävää kulttuuria.

Haittatekijät liittyvät usein työpaikan prosessien, tekniikoi-
den, tuotteiden ja laitteiden erityispiirteisiin, mutta niihin 
voi vaikuttaa myös tapa, jolla työ on organisoitu.

Ehkäiseviä toimenpiteitä on täydennettävä suojelu- ja ris-
kinhallintatoimenpiteillä.

Suojelutoimenpiteet

Suojelutoimenpiteiden olisi oltava ensisijaisesti yleisiä. 
Yksilöllisiä toimenpiteitä voidaan pitää vaihtoehtona, jos 
yleisiä ratkaisuja ei voida toteuttaa tai ne eivät ole tehok-
kaita.

1. Yleiset toimenpiteet on suunniteltu riskin rajaamiseen 
tai eristämiseen, esimerkiksi fyysiset esteet taikka orga-
nisatoriset tai hallinnolliset toimenpiteet altistumisen 
keston rajoittamiseksi (työkierto, työn ajoitus ja turva-
merkit).

2. Yksilölliset toimenpiteet tarkoittavat asianmukaisia 
henkilösuojaimia, jotka on suunniteltu suojelemaan 
työntekijää.

Kaavio 6. Lähde: EU-OSHA Terveellinen työ _kampanja 2012 -2013

Tapaturmien nollavisio

Tapaturmien nollavisio perustuu näkemykseen, jonka 
mukaan kaikki tapaturmat voidaan ehkäistä.

Nollavisio on ajattelutapa pikemmin kuin numeerinen 
tavoite: tämän ajattelutavan mukaan kenenkään ei 
pitäisi loukkaantua tai kuolla tapaturmassa. Ihmiset 
tekevät virheitä, mutta virheellisten toimien ei pitäisi 
johtaa vammoihin. Tämä on yksi syy, miksi turvalli-
suutta pitäisi korostaa ihmisten työ- tai elinympäristön 
suunnittelussa.

Lähde: OSH Wiki

Kaavio 7. Lähde: OSH Wiki

SUOJATOIMENPITEIDEN HIERARKIA

poistaminen tai korvaaminen

tekniset suojatoimenpiteet

tietoisuuden lisääminen

tiedotus

henkilönsuojaimet

TEHOKKUUS.

Torju ongelmat ennalta



11

Vähentämistoimenpiteet

Lopuksi on pohdittava mahdollisia riskinhallintatoimen-
piteitä, joilla pyritään vähentämään esinevahinkojen ja 
työntekijöille ja muile henkilöille mahdollisesti aiheutuvien 
henkilövahinkojen vakavuutta. Esimerkkejä toimenpiteistä:
• hätäsuunnitelma
• evakuointisuunnitelma
• varoitusjärjestelmät (hälytykset ja vilkkuvalot)
• hätämenettelyjen testaus, harjoitukset ja palonsammu-

tusjärjestelmä
• työhönpaluusuunnitelma.

Työterveys- ja 
työturvallisuuskoulutus5

Lakisääteiset velvollisuudet sekä  
työterveys- ja työturvallisuuskoulutuksen  
merkitys

Ehkäisevät toimenpiteet muodostavat työntekijöille käy-
tännön haasteen: heidän on muutettava työtapojaan ja 
sopeuduttava uusiin laitteisiin tai uusiin menetelmiin. 
Siksi on tärkeää, että jo päätettäessä uudesta työsuojelu-
toimenpiteestä pohditaan, miten voidaan varmistaa, että 
työntekijät oppivat sen ja alkavat soveltaa sitä mahdolli-
simman nopeasti ja hyvin. Jos näin ei tapahdu, riskinarvi-
ointisuunnitelma ei yksinkertaisesti toimi. Viimeaikaisissa 
tutkimuksissa, joissa on tutkittu työsuojelutoimenpiteiden 
kannattavuutta, osoitetaankin, että toimenpiteet, joihin 
liittyy koulutusta ja organisaatiomuutoksia, ovat kannatta-
vampia kuin ne, jotka perustuvat vain teknisiin muutoksiin4.

Siksi myös työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännössä 
säädetään, että työnantajien on annettava työntekijöilleen 
asianmukaista työterveys- ja työturvallisuuskoulutusta 
sekä tietoja ja ohjeita, joita työpisteessä ja tehtävissä tar-
vitaan.

Erityisen tärkeää on varmistaa, että työntekijät saavat 
työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia tietoja seuraavissa 
tilanteissa:
• kun työntekijä otetaan työhön
• siirron tai työpaikan vaihdon yhteydessä

• kun otetaan käyttöön uutta tekniikkaa tai uusia laitteita
• työpaikan riskien muuttuessa.

Työntekijöillä, joilla on erityisiä työsuojeluvastuita, on myös 
oikeus saada asianmukaista koulutusta. Koulutus on erityi-
sen tärkeää myös nuorille työntekijöille tai niille, joilla on 
vähän työkokemusta. On muistettava, että myös ryhmän-
johtajat, johtajat ja esimiehet tarvitsevat työterveys- ja 
työturvallisuuskoulutusta.

Varmista, että työntekijöilläsi on tilaisuus saada riittävästi 
tietoa ja päivittää tietonsa aika ajoin. Muistuta heitä myös 
siitä, että heillä on vastuu oman ja työtoveriensa terveyden 
ja turvallisuuden suojelusta noudattamalla työterveys- ja 
työturvallisuuskoulutuksessa saatuja ohjeita.

Muiden työsuojelutoimenpiteiden tavoin tässäkin on tär-
keää, että työntekijät ja heidän edustajansa osallistuvat 
koulutustoimien suunnitteluun. Se tekee koulutuksesta 
merkityksellisempää, koska työntekijät tietävät parhaiten 
miten työ tehdään käytännössä, ja menestyksekkäämpää, 
koska työntekijät sitoutuvat paremmin noudattamaan kou-
lutuksen ohjeita, jos he ovat osallistuneet aktiivisesti sen 
suunnitteluun.

4 https://osha.europa.eu/fi/tools-and-publications/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium- 
sized-enterprises

https://osha.europa.eu/fi/tools-and-publications/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-
sized-enterprises
https://osha.europa.eu/fi/tools-and-publications/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-
sized-enterprises
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Miten työterveys- ja työturvallisuuskoulutus järjestetään

Kansallisessa lainsäädännössä tai alakohtaisissa säännök-
sissä voidaan säätää erityisistä koulutuksen sisältöä koske-
vista velvollisuuksista, mutta yleensä tärkeintä on se, että 
työntekijät tietävät hyvin, mitä heidän täytyy tehdä ja mitä 
he eivät saa tehdä välttääkseen tapaturmia ja sairauksia.

Yleisesti ottaen yritys saa päättää, miten tähän tavoittee-
seen päästään.

Tähänkin velvollisuuteen kannattaa suhtautua terveellä 
järjellä. On yrityksen etujen mukaista, että työntekijät tie-
tävät mitä tekevät: koulutusta ei tarvitse järjestää vain vel-
vollisuuden vuoksi, vaan siinä on tarjottava riittävää tukea 
työntekijöille, jotta vältetään tapaturmat ja terveysongel-
mat.

Samaan tavoitteeseen voidaan päästä hyvinkin erilaisilla 
menetelmillä, joista jokaisella on eri vahvuudet ja rajoituk-
set. Yleisesti voidaan todeta, että mitä aktiivisempaa on 
osallistuminen, sitä parempi on oppimistulos. Ajattele myös 
kohdeyleisöä: on otettava huomioon sellaisia tekijöitä kuin 
työntekijöiden ikä, kokemus, asema ja koulutustaso, kun 

päätetään koulutuksen sisällöstä, mutta myös, kun pääte-
tään parhaasta koulutusmenetelmästä ja -muodosta.

Ajattele myös esimerkiksi koulutuksen ajoitusta, jotta 
osa-aikaiset työntekijät tai eri aikoina työskentelevät eivät 
jää sen ulkopuolelle.

Suurilla yrityksillä voi olla kattavia koulutusohjelmia 
ulkopuolisten konsulttien kanssa, kuten yrityksillä, jotka 
käsittelevät erityisen vaarallisia aineita tai käyttävät eri-
koislaitteita.

Pienessä yrityksessä, jossa on tavanomaiset vaarat, pelkkä 
tiedotustilaisuus voi riittää. Asian voi hoitaa myös lehtisten, 
julisteiden, esimiesten ja mentorien välittämien viestien tai 
ryhmäkeskustelujen avulla.

Hae kansallisen työsuojeluviranomaisen ja EU-OSHAn 
verkkosivustoilta käyttövalmista koulutusmateriaalia. Hyvä 
esimerkki ovat Napo-animaatiosarjat, jotka ovat useiden 
eurooppalaisten työsuojelutoimijoiden ja Napo-yhteenliit-
tymän tuottamia.

Napo on animaatiosarjan sankari. Hän esittää minkä tahansa alan työn-
tekijää eikä ole rajoittunut tiettyyn työpaikkaan tai -ympäristöön, vaan 

hänen luonteensa ja ulkonäkönsä on kaikissa elokuvissa sama. Napo 
on tavallinen henkilö, ei hyvä eikä paha, ei nuori eikä vanha. Tässä 
suhteessa hänen on neutraali. Hän on innokas työntekijä, joka voi olla 
uhrina tilanteissa, joita ei voi hallita, mutta hän osaa myös tunnistaa 
vaaroja tai riskejä ja tehdä hyviä ehdotuksia turvallisuuden ja työjär-
jestelyjen parantamiseksi. Napo on miellyttävä ja kiinnostava hahmo, 
jolla on voimakkaat reaktiot ja tunteet. Jos Napo on suuttunut, pitkäs-

tynyt tai rakastunut, se näkyy! Siten jokainen voi samastua Napoon, 
nuorista työntekijöistä sellaisiin, jotka ovat työskennelleet yrityksessä 

monta vuotta.
Kaavio 8. Lähde: Napo-yhteenliittymä

Hyödyllisiä työkaluja ja lähdemateriaalia:

• Luxemburgin julistuksessa terveyden edistämisestä työpaikoilla annetaan useita periaatteita, joilla pyritään 
ehkäisemään työssä sairastumisia (kuten työperäisiä sairauksia, tapaturmia, vammoja, ammattitauteja ja stressiä) 
sekä lisäämään terveyttä edistäviä mahdollisuuksia ja työntekijöiden hyvinvointia – http://www.enwhp.org/fileadmin/
rs-dokumente/dateien/Luxembourg_Declaration.pdf

• OSH Wiki: Ehkäisy- ja hallintastrategiat – https://oshwiki.eu/wiki/Prevention_and_control_strategies#cite_note-Mach-
inesafety-20

• OSH Wiki: Tapaturmien ehkäisyn organisatoriset toimenpiteet: https://oshwiki.eu/wiki/Organisational_measures_of_
accident_prevention#cite_note-EU-OSHA.2C_2011a-2

• OSH Wiki: Tapaturmien nollavisio: https://oshwiki.eu/wiki/Zero_accident_vision

http://www.enwhp.org/fileadmin/rs-dokumente/dateien/Luxembourg_Declaration.pdf
http://www.enwhp.org/fileadmin/rs-dokumente/dateien/Luxembourg_Declaration.pdf
https://oshwiki.eu/wiki/Prevention_and_control_strategies#cite_note-Machinesafety-20
https://oshwiki.eu/wiki/Prevention_and_control_strategies#cite_note-Machinesafety-20
https://oshwiki.eu/wiki/Organisational_measures_of_accident_prevention#cite_note-EU-OSHA.2C_2011a-2
https://oshwiki.eu/wiki/Organisational_measures_of_accident_prevention#cite_note-EU-OSHA.2C_2011a-2
https://oshwiki.eu/wiki/Zero_accident_vision
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Menestyksekäs työterveys- ja 
työturvallisuuskoulutus

EU-OSHA on määritellyt useita tekijöitä, jotka tekevät työterveys- ja 
työturvallisuuskoulutuksesta menestyksekästä:
• Ylemmän henkilöstön ja johdon motivaatio ja sitoutuminen työ-

suojeluun, mikä voi sisältää heidän osallistumisensa koulutusti-
laisuuksiin.

• Koulutuksen antaminen tehokkaan yleisen turvallisuudenhallinta-
järjestelmän puitteissa työpaikan riskien ehkäisemiseksi. Pelkkä 
harjoittelu ei vähennä riskejä tehokkaasti.

• Vertaistyöntekijöiden, esimerkiksi kokeneempien nuorten ja van-
hojen työntekijöiden, käyttäminen mentoreina. Se tarjoaa myön-
teisiä kokemuksia uusille ja vanhemmillekin työntekijöille.

• Aktiivisten, osallistavien oppimismenetelmien käyttö, kuten sel-
laisten, joissa ihmiset voivat oppia tunnistamaan vaaroja ja 
ratkaisemaan todellisia työhön liittyviä ongelmia todellisilla työ-
paikoilla.

• Tutkimustulosten hyödyntäminen todellisen työpaikan riskinar-
vioinnissa ja ehkäisyprosessissa. Se tekee harjoituksesta miele-
kästä nuorille työntekijöille ja on arvokasta työnantajalle.

• Esimiesten, mentorien ja kouluttajien kouluttaminen työsuojelu-
tehtäväänsä.

• Työsuojelun sisällyttäminen osaksi elinikäistä oppimista ja kehi-
tystä. Lain mukaan työsuojelua ei saa käsitellä vain kertaluontei-
sessa koulutustapahtumassa työn alussa.

Hyödyllisiä työkaluja ja lähdemateriaalia:

• Euroopan työterveys- ja työturvallisuusopetusverkoston (Enetosh) standardi kouluttajien valintaan, korkeatasoisen 
koulutussisällön kehittämiseen ja sertifiointijärjestelmän perustamiseen. Standardi käsittää seuraavat neljä osaamis-
aluetta: i) opetus ja koulutus; ii) työterveys ja työturvallisuus; iii) terveyden edistäminen työpaikalla ja iv) turvallisuus-
johtaminen. Se on käännetty 10 kielelle, ja on saatavilla Enetoshin verkkosivustolla http://www.enetosh.net/webcom/
show_page.php/_c-134/_nr-5/_lkm-140/i.html

• Napo-opetuselokuvat: https://www.napofilm.net/fi/about-napo/the-napo-story  
Napo on sankari animaatiosarjassa, jossa esitellään tärkeitä työpaikan turvallisuus- ja terveysaiheita mieleenpainu-
valla, hauskalla tavalla. Miellyttävä hahmo esittää työntekijää, joka voi työskennellä millä tahansa alalla. Napo-elo-
kuvia tuotetaan yhdessä usean eurooppalaisen työsuojeluviranomaisen kanssa: AUVA (Itävalta), DGUV (Saksa), HSE 
(Yhdistynyt kuningaskunta), INAIL (Italia), INRS (Ranska), SUVA (Sveitsi) sekä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvi-
rasto (EU-OSHA). Niitä saa käyttää vapaasti tiedotuksessa, koulutuksessa ja viestinnässä.

VALIKOIMA NAPON FILMEJÄ

 ► Stressiä pukkaa
 ► Ei mikään naurun asia
 ► Yhteistyöllä riskit hallintaan
 ► Keuhkot työssä
 ► Turvalliset siirrot
 ► Turvallinen kunnossapito
 ► Suojaa ihoasi
 ► Vaara: kemikaaleja!
 ► Turvallisesti työssä ja sen 
ulkopuolella

 ► Riskien kimpussa
 ► Napo keventää kuormaa
 ► Turvallinen työn aloitus
 ► Napo ja melu seis
 ► Siisteys
 ► Turvallinen työmaa
 ► Napon seikkailut
 ► Parhaiden merkkien tarina

Napo-yhteenliittymä julkaisee 
säännöllisesti uusia elokuvia. Ks. 
verkkosivusto www.napofilm.net.

http://www.enetosh.net/webcom/show_page.php/_c-134/_nr-5/_lkm-140/i.html
http://www.enetosh.net/webcom/show_page.php/_c-134/_nr-5/_lkm-140/i.html
https://www.napofilm.net/fi/about-napo/the-napo-story
http://www.auva.at/
http://www.dguv.de/
http://www.hse.gov.uk/
http://www.inail.it/
http://www.inrs.fr/
http://www.suva.ch/english/startseite-en-suva.htm
http://www.napofilm.net
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Johtajat ja 
työsuojelukulttuuri6

Riippumatta siitä, miten tarkkaa riskinarviointi on ja miten 
hyviä riskinhallintatoimet ovat, johtajien on siirryttävä 
sanoista tekoihin, jotta ne toimivat käytännössä. Johtajien 
on näytettävä työntekijöille, että he todella uskovat työter-
veyden ja -turvallisuuden merkitykseen ja ovat sitoutuneet 
noudattamaan toimintasuunnitelmia.

Työterveys- ja työturvallisuuskulttuuri

Työterveys- ja työturvallisuuskulttuuri on yksi keskei-
sistä tekijöistä, jotka määrittävät turvallisuusjärjestelmän 
tehokkuuden. Se merkitsee sitä, että työterveys- ja työtur-
vallisuusperiaatteita pidetään yrityksen keskeisinä arvoina 
ja ne otetaan huomioon kaikissa päivittäisissä toimissa ja 
päätöksissä.

Myönteinen kulttuuri merkitsee sitä, että johtajat antavat 
uskottavan esimerkin käyttäytymisestä ja arvoista, joita he 
edistävät. Ennakoiva päivittäinen valvonta on yhtä tärkeää 
kuin näkyvä sitoutuminen turvallisuuden priorisointiin orga-
nisaatiossa. On selvää, että johtajien on itse noudatettava 
sääntöjä. Työntekijät näkevät johtajien toimet ja arvioivat 
sen perusteella, millainen käyttäytyminen on hyväksyttä-
vää ja millainen ei.

Johtajan henkilökohtainen vaikutus on erityisen suuri pie-
nessä yrityksessä: jos olet yrityksen omistaja tai johtaja ja 
teet joskus töitä työntekijöiden rinnalla, päätökselläsi käyt-
tää esimerkiksi suojavarusteita on voimakas vaikutus työn-
tekijöiden asenteisiin.

Jos olet keskijohdon jäsen tai ryhmänjohtaja, jolla on tii-
vis henkilökohtainen yhteys työntekijöihin ja joka osallistuu 
heidän päivittäiseen työhönsä, sinulla on myös hyvät mah-
dollisuudet johtaa esimerkillä ja tukea oikeanlaista käyt-
täytymistä.

Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten asema on myös 
ratkaisevan tärkeä. Painoarvo, jonka yritys ja sen ylempi 
johto antavat työterveydelle ja -turvallisuudelle, ja se, että 
johtajat edistävät auktoriteetillaan työsuojelukäytäntöjen 

ja -sääntöjen noudattamista, motivoivat työntekijöitä nou-
dattamaan johdon asettamia normeja.

Yhdistyneen kuningaskunnan HSE5 antaa joitakin esi-
merkkejä siitä, miten johtajat voivat helposti ja näkyvästi 
osoittaa sitoutumisensa työterveyteen ja -turvallisuuteen 
yrityksessään:
• Käy työtiloissa kiittelemässä hyvistä työsuojelukäytän-

nöistä ja puutu riskikäyttäytymiseen kannustamalla työn-
tekijöitä muutokseen ja tutkimalla työsuojelusääntöjen 
laiminlyönnin syitä. Kyseiset vierailut voivat osoittautua 
hyödyllisiksi myös siten, että ne tarjoavat työntekijöille 
mahdollisuuden nostaa esiin työterveyteen ja -turvalli-
suuteen liittyviä kysymyksiä.

• Osallistu säännöllisesti työterveys- ja työturvallisuusko-
mitean kokouksiin.

• Käsittele työterveyttä ja -turvallisuutta ryhmäkokouk-
sissa.

• Osallistu aktiivisesti tapaturmien, läheltä piti -tilanteiden, 
vaaratilanteiden ja terveysongelmien tutkimiseen.

• Puhu työterveydestä ja -turvallisuudesta mahdollisim-
man monelle aina kun se on mahdollista.

• Keskity yhtä lailla hyvään ja huonoon terveyteen ja tur-
vallisuusuutisiin, kiittele hyvää käyttäytymistä ja hyviä 
uutisia ja näe huonot uutiset mahdollisuutena parantaa 
tilannetta.

• Kannusta työntekijöitä osallistumaan ennakoivasta stra-
tegioiden, toimintatapojen ja toimien suunnitteluun työ-
suojelun alalla.

• Aseta pitkän aikavälin työsuojelutavoitteita ja mittaa yri-
tyksesi työsuojelun tehokkuutta.

• Anna vastuu työsuojelusta johtajille, esimiehille ja lin-
jaorganisaation johtajille.

Voit lisätä työsuojelusta vastaavien johtajien näkyvyyttä 
sisäisillä toimintasäännöillä tai suunnitelmilla, jotka on 
kehitetty yhdessä työntekijöiden kanssa, kuten jäljempänä 
olevassa esimerkissä.

5 http://www.hse.gov.uk/leadership/

https://oshwiki.eu/wiki/Towards_an_occupational_safety_and_health_culture
https://oshwiki.eu/wiki/The_importance_of_good_leadership_in_occupational_safety_and_health
https://oshwiki.eu/wiki/The_importance_of_good_leadership_in_occupational_safety_and_health
http://www.hse.gov.uk/leadership/
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Hyvän johtamisen kymmenen kultaista sääntöä6
1. Muista, että työskentelet ihmisten kanssa:

• Älä uuvuta heitä.
• Ihmiset eivät ole koneita.
• Kunnioita ja arvosta heitä.

2. Kuuntele työntekijöitäsi ja puhu heidän kanssaan:
• Anna heidän osallistua.
• Tee se usein.
• Arvosta ja kehitä esimiesten ja johtajien vuorovai-

kutustaitoja.

3. Ratkaise asiat nopeasti:
• Älä jätä asioita hiertämään.
• Tiedota työntekijöille edistyksestä.

4. Varmista että paperityö on kannattavaa:
• Pidä se ajan tasalla.
• Varmista että sillä on tarkoitus.

5. Kehitä työsuojelutaitoja:
• Erityisesti johtotasolla.

6. Kannusta työntekijöitä kertomaan huonoista 
uutisista.

7. Kunnosta ensin oma työpaikkasi.

8. Mittaa ja seuraa riskejä, joille ihmiset altistuvat:
• Älä reagoi vain vaaratilanteisiin: korjaa asiat 

ennen kuin mitään tapahtuu.
• Rajoita riskejä niiden lähteellä.

9. Tarkista että toimintasi on tehokasta.
• Saavutatko sen, mihin pyrit?

10. Varaa riittävästi aikaa ja rahaa.

Työntekijöiden osallistuminen

Tehokkaan työsuojelukulttuurin kehittäminen ja toteutta-
minen kuuluu johtajien lisäksi myös työntekijöille. Johta-
jana sinulla ei ole kaikkia ratkaisuja kaikkiin työterveyttä 
ja -turvallisuutta koskeviin ongelmiin. Työntekijöillä ja 
heidän edustajillaan on yksityiskohtaista tietoa ja asian-
tuntemusta siitä, miten työ tehdään ja miten se vaikuttaa 
heihin. Siitä syystä työpaikoilla, joissa työntekijät osallistu-
vat aktiivisesti työsuojeluun, on usein alempi työperäisten 
riskien taso ja vähemmän tapaturmia. Tuoreessa tutkimuk-
sessa on myös osoitettu, että työsuojelutoimet, joihin työn-
tekijät osallistuvat tiiviisti, ovat kaikkein kannattavimpia7.

Työntekijöiden osallistuminen työsuojeluun on kaksisuun-
tainen prosessi, jossa työantajat ja heidän työntekijänsä tai 
näiden edustajat

• puhuvat toisilleen
• kuuntelevat toistensa huolia
• etsivät ja jakavat näkemyksiä ja tietoja
• keskustelevat kysymyksistä ajoissa
• ottavat huomioon kaikkien viestit
• tekevät päätöksiä yhdessä
• luottavat toisiinsa ja kunnioittavat toisiaan.

Kuten tiedät, että työterveyttä ja -turvallisuutta koske-
vassa lainsäädännössä edellytetään työntekijöiden osal-
listumista, heille tiedottamista sekä heidän ohjaamistaan, 
kouluttamistaan ja kuulemistaan. Täysimääräinen osallistu-
minen on kuitenkin enemmän kuin kuulemista – työntekijät 
ja heidän edustajansa osallistuvat myös päätöksentekoon.

Hyödyllisiä työkaluja ja lähdemateriaalia:

• EU-OSHA: Esimiestyö ja johtaminen työsuojelussa – käytännön opas – https://osha.europa.eu/sites/default/files/
publications/documents/fi/publications/reports/management-leadership-in-OSH_guide/TE3111190FIC.pdf

• EU-OSHA: Työntekijöiden osallistuminen työterveys- ja työturvallisuusasioiden käsittelyyn – käytännön opas – 
https://osha.europa.eu/fi/tools-and-publications/publications/reports/workers-participation-in-OSH_guide

• EU-OSHA: Työntekijöiden osallistumista koskevat käytännöt – tapaustutkimuksia: https://osha.europa.eu/
sites/default/files/publications/documents/en/publications/literature_reviews/worker-participation-practices-a- 
review-of-eu-osha-case-studies/worker-participation-case-studies.pdf

• Hyviä käytäntöjä EU-OSHAn verkkosivustolla: https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/en/
publications/reports/european-good-practice-awards-2012-2013/HWC_Good_Practice_Award_Booklet_2013.pdf

• HSE:n laatima opas: http://www.hse.gov.uk/pubns/indg417.pdf

• OSH Wiki – Hyvän johtamisen merkitys työsuojelussa: https://oshwiki.eu/wiki/The_importance_of_good_leadership_
in_occupational_safety_and_health

6 Australian kaivosalan kymmenen kultaista sääntöä sisältävät yleisiä sääntöjä, joita voidaan soveltaa kaikilla aloilla – https://oshwiki.eu/wiki/The_importance_of_good_leader-
ship_in_occupational_safety_and_health

7 https://osha.europa.eu/fi/tools-and-publications/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and- 
medium-sized-enterprises

https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/fi/publications/reports/management-leadership-in-OSH_guide/TE3111190FIC.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/fi/publications/reports/management-leadership-in-OSH_guide/TE3111190FIC.pdf
https://osha.europa.eu/fi/tools-and-publications/publications/reports/workers-participation-in-OSH_guide
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/en/publications/literature_reviews/worker-participation-practices-a-review-of-eu-osha-case-studies/worker-participation-case-studies.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/en/publications/literature_reviews/worker-participation-practices-a-review-of-eu-osha-case-studies/worker-participation-case-studies.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/en/publications/literature_reviews/worker-participation-practices-a-review-of-eu-osha-case-studies/worker-participation-case-studies.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/en/publications/reports/european-good-practice-awards-2012-2013/HWC_Good_Practice_Award_Booklet_2013.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/en/publications/reports/european-good-practice-awards-2012-2013/HWC_Good_Practice_Award_Booklet_2013.pdf
http://www.hse.gov.uk/pubns/indg417.pdf
https://oshwiki.eu/wiki/The_importance_of_good_leadership_in_occupational_safety_and_health
https://oshwiki.eu/wiki/The_importance_of_good_leadership_in_occupational_safety_and_health
https://oshwiki.eu/wiki/The_importance_of_good_leadership_in_occupational_safety_and_health
https://oshwiki.eu/wiki/The_importance_of_good_leadership_in_occupational_safety_and_health
https://osha.europa.eu/fi/tools-and-publications/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises
https://osha.europa.eu/fi/tools-and-publications/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises
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Kolme käytännön 
esimerkkiä 

riskinhallinnasta7
Työpaikoilla on monia erilaisia vaaroja. Joidenkin vaarojen 
riskit ja toimet niiden vähentämiseksi ymmärretään hyvin, 
mutta toiset ovat monimutkaisempia ja haastavampia 
työnantajan kannalta. Muutokset työmarkkinoilla ja työn 
organisoinnissa johtavat siihen, että ilmenee uusia riskejä 
tai jotkin riskit yleistyvät. Tässä luvussa annamme kolme 
esimerkkiä riskitekijöistä, joita työpaikoilla esiintyy ja joita 
voi olla vaikea hallita. Lisäksi annamme vinkkejä ja väli-
neitä niiden hallitsemiseksi käytännössä.

Mitä se tarkoittaa työpaikalla?
Stressi työpaikalla voi liittyä seuraaviin:
• työn sisältö, mukaan lukien työtehtävät, työssä tavat-

tavat ihmiset (kuten asiakkaat), prosessien muutokset, 
uudelleenjärjestelyt ja osaamisen hyödyntäminen

• työn intensiteetti ja autonomia, mukaan lukien työmää-
rää, työtahtia ja hallintaa koskevat näkökohdat

• työaikajärjestelyt sekä työn ja yksityiselämän tasapaino
• sosiaalinen ympäristö, mukaan lukien henkilöiden väliset 

suhteet työpaikalla ja sosiaalinen tuki
• työpaikan epävarmuus ja urakehitys.

Ihmiset tuntevat stressiä, kun heistä tuntuu, että heille 
asetetut vaatimukset ja heidän valmiutensa vastata kysei-
siin vaatimuksiin ovat epätasapainossa. Stressistä kärsivä 
työntekijä ei tietenkään ole yhtä tuottava ja luova kuin voisi 
olla, ja pitkään jatkunut stressi voi aiheuttaa työntekijälle 
keskittymisvaikeuksia, virheitä ja kielteistä käyttäytymistä.

Työperäisellä stressillä voi olla kielteisiä psykologisia, fyy-
sisiä ja sosiaalisia vaikutuksia, ja se voi johtaa työuupu-
mukseen, masennukseen ja äärimmäisissä tapauksissa 
jopa itsemurhaan.

Mielenterveysongelmien lisäksi pitkittyneestä stressistä 
kärsiville työntekijöille voi kehittyä vakavia fyysisiä tervey-
songelmia, kuten sydän- ja verisuonitauteja tai tuki- ja lii-
kuntaelinten vaivoja.

Mitä työnantajan on tehtävä?
Työnantajan on pohdittava työterveyttä ja -turvallisuutta 
koskevassa riskinarvioinnissa psykososiaalisia riskejä ja 
toimittava niiden hallitsemiseksi (ks. edellä olevat yleiset 
tiedot riskinarvioinnin tekemisestä).

Tarkkaile työperäisen stressin merkkejä. Ne voivat olla var-
sin erilaisia: kaaviossa 10 annetaan esimerkkejä työperäi-
sen stressin organisatorisista ja yksilöllisistä merkeistä.

Tässä on joitakin ajatuksia siitä, mitä kysymyksiä on ris-
kinarvioinnissa pohdittava ja mitä joidenkin mahdollisten 
ongelmien ratkaisemiseksi voidaan tehdä:

Kaavio 9. Lähde: EU-OSHA Terveellinen työ -kampanja 2014–2015

Työperäinen 
stressi7.1

Psykososiaalisista 
ongelmista johtuva 
alentunut suoritustaso 
voi maksaa kaksi 
kertaa enemmän 
kuin poissaolo.

Työskentely jatkuvasti 
stressaantuneena voi nostaa 

tapaturmariskin viisinkertaiseksi.

Kustannukset 1.

Työperäinen stressi on 
organisatorinen kysymys.

TERVEELLINEN TYÖ – STRESSI 
HALLINNASSA 2014–2015

Noin viidesosa henkilöstön 
vaihtuvuudesta voi liittyä 

työperäiseen stressiin.
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ORGANISAATIO

OSALLISTUMINEN
 ► poissaolot, suuri työntekijöiden 
vaihtuvuus, aikataulusta myöhästely, 
kurinpito-ongelmat, kiusaaminen, 
aggressiivinen viestintä, eristäminen

SUORITUSTASO
 ► tuotteiden tai palvelujen alentunut 
tuotantomäärä tai laatu, tapaturmat, 
heikko päätöksenteko, virheet

KUSTANNUKSET
 ► lisääntyneet korvauskustannukset tai 
terveydenhuoltokustannukset, lähetteet 
terveyspalveluihin

YKSILÖ

KÄYTTÄYTYMINEN
 ► tupakka, alkoholin tai huumeiden käyttö, 
väkivalta, kiusaaminen tai häirintä

PSYKOLOGISET TEKIJÄT
 ► uniongelmat, ahdistuneisuushäiriöt, 
masennus, keskittymisvaikeudet, 
ärtyneisyys, perheongelmat, 
työuupumus

TERVEYS
 ► selkävaivat, sydänvaivat, mahahaava, 
kohonnut verenpaine, heikentynyt 
immuunijärjestelmä

Kaavio 10. Lähde: EU-OSHA

 → Yrityskulttuuri
Onko yrityksessä hyvää, avointa viestintää sekä keskinäistä 
tukea ja kunnioitusta? Arvostetaanko työntekijöiden ja hei-
dän edustajiensa näkemyksiä?

 → Vaatimukset
Ovatko työntekijät yli- tai alikuormittuneita ja onko heillä 
tehtävissä vaaditut valmiudet ja voimavarat? Entä fyysinen 
(kuten melu, tärinä, tuuletus ja valaistus) ja psykososiaali-
nen (kuten väkivalta ja kiusaaminen) ympäristö?

 → Hallinta
Voivatko yksilöt vaikuttaa riittävästi tapaan, jolla työ teh-
dään?

 → Suhteet
Millaisia ovat työtovereiden keskinäiset sekä työntekijöi-
den ja johtajien väliset suhteet? Entä johtajien ja ylempien 
johtajien väliset suhteet? Onko näyttöä kiusaamisesta tai 
häirinnästä?

 → Muutos
Pelkäävätkö työntekijät työsuhteensa puolesta? Häm-
mentävätkö heitä työpaikalla tapahtuvat muutokset ja se, 
miten ne vaikuttavat heihin ja heidän työtovereihinsa?

 → Rooli
Kärsivätkö työntekijät rooliristiriidoista (ristiriitaisista vaa-
timuksista) tai roolin epävarmuudesta (selkeyden puut-
teesta)?

 → Tuki, koulutus ja yksilölliset tekijät
Saavatko uudet työntekijät ja ne, joiden työtehtävät ovat 
muuttuneet, riittävän perehdytyksen? Saavatko työntekijät 
sosiaalista tukea? Otetaanko yksilölliset erot huomioon?

On selvästikin syytä hankkia lisää tietoa psykososiaalisista 
tekijöistä ja siitä, miten ne vaikuttavat työntekijöihin ja 
mitä kielteisten vaikutusten ehkäisemiseksi tai vähentämi-
seksi voidaan tehdä. Tutustu lähdemateriaaliin jäljempänä 
olevassa laatikossa sekä erityisesti EU-OSHAn kehittämään 
verkko-oppaaseen, josta on laadittu oma versio jokaista 
jäsenvaltiota varten. Kansallisella työsuojeluviranomaisella 
on muita hyödyllisiä oppaita, tarkistuslistoja ja työkaluja.

Hyödyllisiä työkaluja ja lähdemateriaalia:

• Euroopan komissio, mielenterveyden edistäminen työpaikalla: Ohjeita kokonaisvaltaisen lähestymistavan nou-
dattamiseksi. Oppaassa annetaan työnantajille, työntekijöille ja muille sidosryhmille ohjeita mielenterveysasioiden 
hoitamisesta työpaikalla. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=716&langId=en

• EU-OSHA, psykososiaaliset riskit ja stressi työssä. Verkkosivustolla annetaan hyviä käytännön lähteitä tästä aiheesta. 
https://osha.europa.eu/fi/themes/psychosocial-risks-and-stress

• EU-OSHA, käytännön verkko-opas psykososiaalisten riskien hallintaan. Tämä monikielinen verkko-opas auttaa työn-
antajia ja pk-yrityksissä työskenteleviä henkilöitä käsittelemään psykososiaalisia riskejä. Siitä on laadittu 30 kansallista 
versiota, joista jokainen sisältää viitteitä kansalliseen lainsäädäntöön ja tietoa kansallisista resursseista ja käytännön 
työkaluista. http://hw2014.healthy-workplaces.eu/fi/tools-and-resources/a-guide-to-psychosocial-risks

• EU-OSHA, OSH Wiki: Psykososiaaliset kysymykset. Tällä verkkosivustolla annetaan tietoa psykososiaalisista ris-
keistä, erityisesti työjärjestelyjen muuttumisen yhteydessä, sekä alakohtaisesta näkökulmasta. https://oshwiki.eu/wiki/ 
Psychosocial_issues

• Hyviä käytäntöjä EU-OSHAn verkkosivustolla: https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/ 
healthy-workplaces-good-practice-awards2014-2015booklet.pdf

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=716&langId=en 
https://osha.europa.eu/fi/themes/psychosocial-risks-and-stress
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/fi/tools-and-resources/a-guide-to-psychosocial-risks
https://oshwiki.eu/wiki/Psychosocial_issues
https://oshwiki.eu/wiki/Psychosocial_issues
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/healthy-workplaces-good-practice-awards2014-2015booklet.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/healthy-workplaces-good-practice-awards2014-2015booklet.pdf
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Kaavio 11. Kuvia elokuvasta Napo keventää kuormaa – Napo-yhteenliittymä

Mitä se tarkoittaa työpaikalla?
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yleisin työperäinen 
ongelma Euroopassa ja aiheuttavat työnantajille ja jäsen-
valtioille miljardien eurojen kustannukset.

Niiden kaksi pääryhmää ovat selkäkivut ja -vammat sekä 
työperäiset yläraajojen toimintahäiriöt (joita kutsutaan jos-
kus toistuvaan rasitukseen liittyviksi vammoiksi). Myös ala-
raajoissa voi olla ongelmia. Tuki- ja liikuntaelinsairauksiin 
kuuluvat myös kaikki nivelten tai muiden kudosten vauriot 
tai sairaudet. Terveysongelmat vaihtelevat pienistä kivuista 
vakaviin sairauksiin, jotka edellyttävät työstä poissaoloa 
tai lääketieteellistä hoitoa. Kroonisissa tapauksissa ne voi-
vat johtaa jopa vammaisuuteen ja työnteon lopettamiseen.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksia aiheuttavat tai pahentavat 
fyysiset (ergonomiset, biomekaaniset) tekijät mutta myös 
psykososiaaliset tekijät, kuten työn intensiteetti, kovat 
vaatimukset, vähäinen vaihtelevuus, työn puutteellinen 
hallinta, henkinen kuormitus ja suuri vastuu, erityisesti jos 
niihin liittyy fyysisiä tekijöitä.

Myös työympäristön (työvälineiden, työpisteen) ja käsitel-
tävien esineiden ominaisuudet vaikuttavat kyseisten saira-
uksien kehittymiseen.

Mitä työnantajan on tehtävä?
Käytännössä jokaisella työpaikalla on ergonomisia ris-
kejä. Ne kohdistuvat tehdastyöntekijöihin, autonkuljettajiin 
tai maanviljelijöihin mutta myös palvelualalla toimiviin ja 
toimistotyöntekijöihin. Riskejä ei voida poistaa kokonaan, 
mutta on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaita 
toimia ainakin joidenkin tuki- ja liikuntaelinsairauksien 
ehkäisemiseksi.8 Se on järkevää, sillä tuoreet tutkimukset 
osoittavat, että tietyt investoinnit ergonomian parantami-
seksi tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi työ-
paikalla voivat tuottaa hyvin.9

Niiden työntekijöiden, joilla on jo tuki- ja liikuntaelinsairaus, 
haasteena on säilyttää työllistyvyys, pysyä työelämässä ja 
tarvittaessa palata töihin.

Riskinarvioinnissa on tarkasteltava erityyppisiä riskejä ja 
otettava huomioon, että usein ne toimivat yhdessä ja että 
on muitakin tekijöitä, jotka eivät liity työhön mutta jotka 
edistävät tuki- ja liikuntaelinsairauksia (kuten yksilölliset 
liikuntatavat, lihavuus ja stressi yksityiselämässä).

Työssä tekijöitä voivat olla seuraavat:

• Fyysiset tekijät, kuten
 → voimankäyttö tai paikallinen paine
 → toistuvat tai vaativat liikkeet
 → hankalat tai staattiset työasennot.

Fyysisiä tekijöitä arvioitaessa on tärkeää tarkastella myös 
niiden kestoa, sillä riittämätön palautumisaika lisää louk-
kaantumisriskiä.

8 Töissä, joihin liittyy taakkojen käsittelyä, näyttöpäätetyötä tai tärisevien työkalujen tai -välineiden käsittelyä, on noudatettava erityisesti kyseisiin töihin sovellettavien direktiivien 
säännöksiä.

9 Tapaustutkimuksissa on havaittu niinkin suuri kustannus-hyötysuhde kuin 6,2: https://osha.europa.eu/fi/tools-and-publications/publications/reports/the-business-case-for-safe-
ty-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises

Tuki- ja 
liikuntaelinsairauksiin 
liittyvät riskit7.2

https://osha.europa.eu/fi/tools-and-publications/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises
https://osha.europa.eu/fi/tools-and-publications/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises
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Lisää lähdemateriaalia

• Yleistä tietoa tuki- ja liikuntaelinsairauksista EU-OSHAn verkkosivustolla: https://osha.europa.eu/fi/themes/mus-
culoskeletal-disorders

• Tietoja ja tuloksia EU-OSHAn vuonna 2000 toteuttamasta kampanjasta ”Kiitos ei – tuki- ja liikuntaelinsairaudet”: 
https://osha.europa.eu/fi/themes/musculoskeletal-disorders

• Tietoja ja tuloksia EU-OSHAn vuonna 2007 toteuttamasta kampanjasta ”Keveyttä työhön”: https://osha.europa.eu/
fi/healthy-workplaces-campaigns/previous-healthy-workplaces-campaigns ja https://osha.europa.eu/fi/tools-and-publi-
cations/publications/factsheets/78/view

• Ks. myös asiaa koskevat OSH Wikin artikkelit: https://oshwiki.eu/wiki/Category:Musculoskeletal_disorders

• Työympäristön tekijät, kuten
 → tärinä
 → heikko valaistus, alhainen lämpötila tai kosteus
 → tilan puute (liian pieni tila tehtävän suorittamiseksi 
yleensä tai turvallisesti)

 → työtason ja istuimen ominaisuudet
 → käsiteltävien esineiden ominaisuudet (koko ja muoto: 
esimerkiksi liian suuri tai hankalasti käsiteltävä)

 → paino ja painon jakautuminen (esimerkiksi liian painava, 
epävakaa tai ennakoimaton)

 → säiliön, työkalun tai laitteen kahvat (esimerkiksi vaikea 
tarttua, vaarallinen – esimerkiksi terävä/kuuma).

• Psykososiaaliset tekijät, kuten
 → työn intensiteetti (kiire tai tiukat aikataulut)
 → työtehtävien puutteellinen hallinta
 → henkinen kuormitus.

Kun olet määritellyt suurimmat riskit, mieti, miten voit 
hallita niitä. Usein pienet muutokset, kuten taukojen pitä-
minen, tehtävien vaihtelu tai taukoliikunta istumatyötä 
tekeville, voivat auttaa paljon. Muista miettiä ergonomiaa 
etukäteen esimerkiksi silloin, kun ostat uusia laitteita tai 
teet muutoksia työtiloihin.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi on monia 
käytännöllisiä keinoja:

• Työtilojen järjestely:
 → mukauta asemaa, korkeutta ja järjestelyä työasentojen 
parantamiseksi.

 → käytä säädettäviä esimerkiksi tuoleja ja alustoja.
 → varmista hyvä valaistus, vältä heijastuksia näytöillä.

• Laitteet:
 → varmista, että ne ovat ergonomisesti suunniteltuja ja 
tehtävään soveltuvia.

 → suosi kevyitä työkaluja, vähennä esineiden painoa.

• Työntekijät:
 → tiedota riskeistä.
 → tarjoa koulutusta hyvistä työmenetelmistä.
 → harkitse terveyden seurantaa ja edistämistä sekä 
toimia, joiden avulla tuki- ja liikuntaelinsairauksista 
kärsivät työntekijät voivat palata työhön.

• Työn organisointi:
 → suunnittele työ niin, että vältetään toistuvat liikkeet tai 
pitkät työjaksot huonoissa asennoissa.

 → ota käyttöön lyhyet tauot riskialttiissa tehtävissä (ei 
välttämättä lepotauko).

 → kierrätä työtehtäviä tai jaa ne uudelleen.

https://osha.europa.eu/fi/themes/musculoskeletal-disorders
https://osha.europa.eu/fi/themes/musculoskeletal-disorders
https://osha.europa.eu/fi/themes/musculoskeletal-disorders
https://osha.europa.eu/fi/healthy-workplaces-campaigns/previous-healthy-workplaces-campaigns
https://osha.europa.eu/fi/healthy-workplaces-campaigns/previous-healthy-workplaces-campaigns
https://osha.europa.eu/fi/tools-and-publications/publications/factsheets/78/view
https://osha.europa.eu/fi/tools-and-publications/publications/factsheets/78/view
https://oshwiki.eu/wiki/Category:Musculoskeletal_disorders
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7.3.1 Iän huomioon ottava riskinarviointi

Mitä se tarkoittaa työpaikalla?
Monet ominaisuudet, kuten vuorovaikutustaidot, työkokemus 
ja asiantuntemus lisääntyvät iän myötä. Iäkkäät työntekijät 
voivat olla yrityksen taitavimpia ja sitoutuneimpia työnteki-
jöitä, joten yrityksen etuna on varmistaa, että he voivat antaa 
täyden ja aktiivisen panoksen sen toimintaan. Sukupolvien 
väliset erot lisäävät luovuutta ja innovatiivisuutta yrityk-
sessä, ja väestön ikääntyessä on entistä tärkeämpää osata 
houkutella, säilyttää ja hyödyntää iäkkäiden työntekijöiden 
osaamista.

Yleisesti ottaen tärkeimmät kognitiiviset taidot eivät juurikaan 
muutu ennen eläköitymistä, kun taas älykkyys, osaaminen, 
kielitaito ja ongelmanratkaisutaito todennäköisesti paranevat 
ikävuoteen 60 asti. Fyysiset valmiudet ja aistit voivat heiketä 
hieman, ja iäkkäiden ihmisten toipuminen tapaturmasta voi 
olla hitaampaa, mutta nämä muutokset eivät vaikuta kaikkiin 
samalla tavalla.

Kaavio 12. Lähde: EU-OSHAn verkko-opas – Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa

työssäkäyvän väestön ikäjakauma (1990–2060)

Monimuotoisuuden 
huomioon ottava 
riskinarviointi7.3

Biologinen ikääntyminen ei ole 
tiukasti sidoksissa henkilön 
ikävuosiin. Joillakin 80-vuotiailla 

on fyysisiä ja henkisiä kykyjä, jotka 
vastaavat monien 20-vuotiaiden 
kykyjä.

Lähde: Maailman terveysjärjestö – kymmenen faktaa ikääntymisestä ja elämänkaaresta

1990 2014 2040

55–64-vuotiaat 25–54-vuotiaat 15–24-vuotiaat
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Mitä työnantajan on tehtävä?
Työnantajalla on sama vastuu nuorista ja iäkkäistä työnte-
kijöistä. Tästä työntekijäryhmästä ei tarvitse tehdä erillistä 
riskinarviointia, eikä oletuksia pidä tehdä pelkän iän perus-
teella. Iäkkäät työntekijät eivät ole homogeeninen ryhmä. 
Samanikäisten välillä voi olla huomattavia eroja, mikä joh-
tuu muun muassa erilaisista elintavoista, ravitsemuksesta, 
fyysisestä kunnosta, geneettisistä taipumuksista ja koulu-
tustasosta.

Monien ikään liittyvien muutosten merkitys riippuu amma-
tista. Esimerkiksi muutokset tasapainossa ja voimassa 
vaikuttavat palomiehiin ja pelastustyöntekijöihin, jotka 
toimivat äärimmäisissä olosuhteissa, kantavat raskaita 
varusteita ja nostavat ja kantavat ihmisiä. Heikentynyt 
kyky arvioida etäisyyksiä ja liikkuvien kohteiden nopeutta 
vaikuttaa yöllä ajamiseen muttei toimistotyöhön.

Monimuotoisuuden ja iän huomioon ottavassa riskinar-
vioinnissa tärkeitä ovat seuraavat seikat:
• Ikäkysymykset otetaan vakavasti ja niihin sitoudutaan. 

Ikääntyviä työntekijöitä pidetään voimavarana (eikä 
ongelmana).

• Työtä mukautetaan työntekijöiden mukaan ja toteute-
taan ehkäiseviä toimenpiteitä.

• Ikääntyvien työntekijöiden tarpeet otetaan huomioon 
suunnitteluvaiheessa.

• Työntekijöille annetaan asianmukaista koulutusta. Ris-
kinarvioijille, johtajille, esimiehille, työsuojeluedusta-
jille ja muille vastaavassa asemassa oleville henkilöille 

annetaan koulutusta ja tietoa ikääntymiseen liittyvistä 
kysymyksistä työterveyden ja -turvallisuuden alalla.

• Osallistavassa riskinarvioinnissa on sovellettava osallis-
tavaa lähestymistapaa, niin että asianomaiset työntekijät 
osallistuvat siihen ja se perustuu todellisten työtilantei-
den tutkimiseen.

• Osallistavan riskinarvioinnin hyviä käytäntöjä koskevat 
esimerkit ovat erilaisia ehkäiseviä toimenpiteitä (kuten 
työn mukauttaminen yksilön mukaan, tekniseen kehi-
tykseen sopeutuminen, riittävien ohjeiden antaminen 
työntekijöille ja erityiskoulutuksen antaminen). Näiden 
toisiinsa liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen on kes-
keinen menestystekijä.

• Aina kun yritys tekee muutoksia työpaikan fyysiseen 
ympäristöön tai ostaa uusia laitteita, on varmistettava, 
että muutokset sopivat myös iäkkäille työntekijöille.

Riskinarvioinnin jälkeen yritys voi tehdä mukautuksia 
työntekijöiden muuttuneiden kykyjen ja terveydentilan 
perusteella. Toimenpiteiden on perustuttava objektiivisiin 
riskeihin ja työntekijöiden taitoihin mieluummin kuin heidän 
ikäänsä. Niiden ei tarvitse olla monimutkaisia eikä kalliita: 
työvuorojen muuttaminen, rutiinitehtävien automatisointi, 
tehtäväkierto, valaistuksen muuttaminen tai mukautet-
tavat työpisteet ovat tyypillisiä esimerkkejä. Muista, että 
hyvät riskinhallintatoimenpiteet hyödyttävät kaikkia 
työntekijöitä (iästä, sukupuolesta tai kansallisuudesta riip-
pumatta).

Kaavio 13. Onnistuneen ikäjohtamisen keskeiset tekijät 
Lähde: EU-OSHAn Terveellinen työ -kampanja 2016–2017

osaamisen siirto, 
koulutus, elinikäinen 

oppiminen

urakehitys

työhönotto

joustavat 
työaikakäytännöt

IKÄJOHTAMINEN

työsuhteen 
päättyminen 
ja siirtyminen 

eläkkeelle

terveyden 
edistäminen 
työpaikalla

työkierto ja 
uudelleenjärjestely

työterveyden ja 
-turvallisuuden 

hallinta
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Lisää lähdemateriaalia

• EU-OSHA, Ikääntyvään työvoimaan liittyvä työ-
terveyden ja työturvallisuuden hallinta: https://
osha.europa.eu/fi/themes/osh-management-con-
text-ageing-workforce. Tämä verkkosivusto sisältää 
resursseja hyvistä käytännöistä, myös Euroopan 
parlamentin pilottihankkeen tulokset (tietoja EU:n 
ja jäsenvaltioiden politiikoista, ohjelmista ja käytän-
nöistä) https://osha.europa.eu/fi/themes/osh-mana-
gement-context-ageing-workforce/ep-osh-project

• EU-OSHAn verkko-opas – Terveellinen työ – Elä-
män eri vaiheissa. Tämä on käytännöllinen työkalu, 
jonka avulla työnantajat ja työntekijät voivat hallita 
työterveyttä ja -turvallisuutta työvoiman ikäänty-
essä. Verkko-oppaasta on saatavilla 31 kansallista 
versiota, ja siinä asiat selitetään yksinkertaisesti ja 
annetaan käytännön esimerkkejä siitä, miten ikään-
tymiseen liittyviä riskejä käsitellään, ja varmistetaan, 
että kaikki työntekijät voivat tehdä töitä turvallisesti 
ja terveinä pitkällä aikavälillä. Oppaassa on myös link-
kejä muihin resursseihin. https://healthy-workplaces.
eu/fi/healthy-workplaces-all-ages-e-guide

Voit myös omaksua laajemman ikäjohtamisen lähesty-
mistavan, joka hyödyttää sekä henkilöstöä että yritystä. Se 
on kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka sisältää seuraa-
vat keskeiset tekijät:

Saatavilla on monia hyvien käytäntöjen resursseja. Tutustu 
lähdemateriaaliin jäljempänä olevassa laatikossa sekä eri-
tyisesti EU-OSHAn kehittämään verkko-oppaaseen, josta 
on laadittu oma versio jokaista jäsenvaltiota varten. Kan-
sallisella työsuojeluviranomaisella voi olla muita hyödylli-
siä oppaita, tarkistuslistoja ja työkaluja.

7.3.2 Sukupuolen huomioon ottava 
riskinarviointi

Mitä se tarkoittaa työpaikalla?
Naisten ja miesten työelämissä on merkittäviä eroja, ja 
se vaikuttaa heidän työterveyteensä ja -turvallisuuteensa. 
Naisten ja miesten työoloja on pyrittävä parantamaan jat-
kuvasti. Jos riskinarviointi ja ehkäisy tehdään ”sukupuoli-
neutraalisti”, se voi johtaa siihen, että naistyöntekijöiden 
riskejä aliarvioidaan tai ne jätetään jopa kokonaan huo-
miotta.

Kun ajattelemme työn vaaroja, ajattelemme todennäköi-
semmin miehiä, jotka työskentelevät tapaturmariskille 
alttiilla aloilla, kuten rakennustyömailla tai kalastusaluk-
silla, kuin naisia, jotka työskentelevät terveydenhuolto- ja 
sosiaaliturva-alalla tai uusilla aloilla, kuten puhelinpalve-
lukeskuksissa. Todellisten työolojen huolellinen tutkiminen 
osoittaa kuitenkin, että naiset ja miehet kohtaavat työssä 
huomattavia riskejä. Jos työpaikoista tehdään helpompia 
naisille, niistä tulee helpompia myös miehille. Näin ollen 
on tärkeää sisällyttää sukupuolikysymykset työpaikan ris-
kinarviointiin.

https://osha.europa.eu/fi/themes/osh-management-context-ageing-workforce
https://osha.europa.eu/fi/themes/osh-management-context-ageing-workforce
https://osha.europa.eu/fi/themes/osh-management-context-ageing-workforce
https://osha.europa.eu/fi/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/fi/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://healthy-workplaces.eu/fi/healthy-workplaces-all-ages-e-guide
https://healthy-workplaces.eu/fi/healthy-workplaces-all-ages-e-guide
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Mitä työnantajan on tehtävä?
Työnantajalla on samat vastuut työntekijöiden sukupuo-
lesta riippumatta. Toisesta sukupuolesta ei tarvitse tehdä 
erillistä riskinarviointia, ja on tärkeää, ettei mitään oletuk-
sia tehdä pelkän sukupuolen perusteella. Sukupuolinäkö-
kulmasta on kuitenkin oltava tietoinen, mikä on tietyillä 
aloilla tärkeämpää kuin toisilla.

Tiesitkö, että naiset kärsivät usein toistuvien liikkeiden 
seurauksena enemmän yläselän ja -raajojen kivuista tuo-
tantoteollisuudessa ja toimistotyössä, ja tilanne pahenee 
raskauden aikana? Heillä on myös enemmän töitä, joissa 
on seisottava pitkiä aikoja, kun taas miehillä on enemmän 
alaselän kipuja, mikä johtuu voimankäytöstä työssä. Mies-
ten ja naisten altistukset ovat edelleen erilaisia. Miehistä 
esimerkiksi 42 prosenttia mutta naisista vain 24 prosenttia 
kantaa raskaita kuormia. Sitä vastoin 13 prosenttia nai-
sista mutta vain viisi prosenttia miehistä nostaa tai siirtää 
ihmisiä osana työtään.

Monimuotoisuuden tai sukupuolen huomioon ottavassa ris-
kinarvioinnissa sukupuoli on tärkeää ottaa huomioon seu-
raavin tavoin:
• Tarkastellaan todellisia töitä ja todellista työympäristöä.
• Ei tehdä altistumista koskevia oletuksia pelkän työnku-

vauksen tai tehtävänimikkeen perusteella.
• Vältetään sukupuolittumista priorisoitaessa riskejä suu-

riksi, keskisuuriksi tai vähäisiksi.

• Otetaan naiset mukaan riskinarviointiin. Harkitaan ter-
veysympyröiden ja riskinkartoitusmenetelmien käyttöä. 
Osallistava ergonomia ja stressiin puuttuminen voivat 
tarjota joitakin menetelmiä.

• Varmistetaan, että arvioinnin tekijöillä on tarpeeksi tie-
toa ja koulutusta sukupuolikysymyksistä työterveyden ja 
-turvallisuuden alalla.

• Varmistetaan, että arviointivälineet ja -työkalut sisältä-
vät mies- ja naistyöntekijöiden kannalta olennaisia kysy-
myksiä. Jos ne eivät sisällä, niitä on mukautettava.

• Ilmoitetaan ulkopuolisille arvioijille, että heidän on nou-
datettava sukupuolen huomioon ottavaa lähestymista-
paa, ja tarkistetaan, että he pystyvät siihen.

• Kiinnitetään huomiota sukupuolikysymyksiin, kun tarkas-
tellaan työpaikalle suunniteltujen muutosten vaikutuksia 
työterveyteen ja -turvallisuuteen.

Stressiä koskevia esimerkkejä:
• kodin ja työn rajavyöhyke sekä miehen ja naisten työ-

aikataulut
• urakehitys
• häirintä
• emotionaaliset stressitekijät
• suunnittelemattomat keskeytykset ja useiden tehtävien 

hoitaminen yhtä aikaa.

Lisää lähdemateriaalia

• EU-OSHAn raportti – sukupuolikysymykset työterveyden ja -turvallisuuden alalla. Raportissa korostetaan kaksi-
naista merkitystä, joka sukupuolen huomioon ottamisella riskien ehkäisyssä ja työterveyden ja -turvallisuuden sisällyt-
tämisellä sukupuolten tasa-arvoon työelämässä on. Näiden kahden politiikanalan välinen yhteistyö on erittäin tärkeää 
unionin tasolta työpaikkojen tasolle, jotta voidaan edistää kummankin sukupuolen riskien ehkäisyä työpaikoilla. https://
osha.europa.eu/fi/tools-and-publications/publications/reports/209/view

• EU-OSHA, tietosivu 43 – Sukupuolen ottaminen mukaan riskinarviointiin. Tietosivulla korostetaan tarvetta ponnis-
tella jatkuvasti naisten ja miesten työolojen parantamiseksi. Se sisältää taulukon, jossa esitetään tietoja eri toimialoilta, 
sekä riskitekijöitä, jotka ovat hyödyllisiä sukupuolen huomioon ottavassa riskinarvioinnissa. https://osha.europa.eu/fi/
tools-and-publications/publications/factsheets/43

Tutustu seuraavassa laatikossa olevaan lähdemateriaaliin ja ota yhteyttä kansalliseen työsuojeluviranomaiseen, jolla voi 
olla muita hyödyllisiä oppaita, tarkistuslistoja tai työkaluja.

https://osha.europa.eu/fi/tools-and-publications/publications/reports/209/view
https://osha.europa.eu/fi/tools-and-publications/publications/reports/209/view
https://osha.europa.eu/fi/tools-and-publications/publications/factsheets/43
https://osha.europa.eu/fi/tools-and-publications/publications/factsheets/43


MISTÄ EU:N JULKAISUJA SAA?

Maksuttomat julkaisut:
• yksi kappale:  

EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu)

• enemmän kuin yksi kappale tai julisteet/kartat:  
Euroopan unionin edustustoista (http://ec.europa.eu/represent_fi.htm),  
muissa kuin EU-maissa sijaitsevista lähetystöistä 
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_fi.htm),  
ottamalla yhteyttä Europe Direct -palveluun (http://europa.eu/europedirect/index_fi.htm) tai 
soittamalla 00 800 6 7 8 9 10 11 (maksuton numero koko EU:n alueella) (*).

(*) Saat pyytämäsi tiedot maksutta. Myös useimmat puhelut ovat maksuttomia, joskin jotkin operaattorit, 
puhelinkioskit tai hotellit voivat periä puheluista maksun.

Maksulliset julkaisut:
• EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu).

http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_fi.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_fi.htm
http://europa.eu/europedirect/index_fi.htm
http://bookshop.europa.eu
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