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Työturvallisuuskeskuksen kumiteollisuu-
den ja - ja autorengasalan työalatoimikunta 
päätti toteuttaa selvityksen ergonomian 
tilasta kumiteollisuudessa. Selvitystyön 
ohjaavaksi rungoksi sovittiin Helsingissä 
Työturvallisuuskeskuksessa 13.12.2017 pi-
detyssä palaverissa esitetty ehdotus ja pe-
rustelut. Hankkeen ohjausryhmässä olivat 
mukana työalatoimikuntien järjestöt ja osa 
selvitystyössä mukana olleista yrityksistä.

Kyseessä on pienimuotoinen hanke joka ei 
tuota yksityiskohtaisia ergonomiaselvityk-
siä ja ohjeistukisa kullekin mukana olleelle 
yrityksille, vaan hanke, joka nostaa esille 
niitä keskeisiä tekijöitä joilla on merkitystä 
työturvallisuuden ja ergonomian muodos-
tumiselle tuotantolaitoksissa. Keskiöön 
selvityksessä nousevat hankkeessa mukana 
olleiden yritysten ja näiden kanssa toimivien 
työsuojelu- ja ergonomia-asiantuntijoiden 
(työterveyshuolto) toiminta ja niiden tuotta-
ma tieto, sekä kommunikointi työpaikoille.

Selvitystyön tuotokset eivät toimi ainoas-
taan raporttina, vaan myös joukkona he-
rätteleviä kysymyksiä yrityksille ja heidän 
yhteistyökumppaneilleen ergonomian ja 
työturvallisuuden edistämiseksi tarvittavis-
ta toimenpiteistä työpaikoilla (yrityskohtai-

suus). Hankkeessa käytetyn lähestymis- ja 
tarkastelutavan tavoitteena on muodostaa 
kuva siitä miksi jo varhaisessa vaiheessa 
muutoksia- ja uudistuksia suunniteltaessa, 
sekä hankintapäätöksiä tehdessä, ergo-
nomian- ja työturvallisuuden osa-alueet 
tulee tunnistaa, analysoida, määritellä ja 
toteuttaa. Silloin kun siihen on paras mah-
dollisuus. Hankkeen alussa tarkastellaan 
yrityksistä löytyvää lähtötietoa työstä, työ-
olosuhteista ja niiden ergonomiasta.

Selvityksen tuloksia tarkasteltaessa ei voi 
todeta, että tulokset koskisivat vain kumi-
teollisuutta, koska vastaavaa selvitystyötä 
ei ollut käytettävissä miltään teollisuuden 
alalta.

Terveellinen ja turvallinen työ sekä työym-
päristö ovat usean asian summa ja vaativat 
siten yhteisymmärrystä yrityskohtaisten 
tarpeiden tunnistamiseksi ja tarvittavien 
kehitystoimenpiteiden toteuttamiseksi. Tä-
män julkaisun tavoitteena on korostaa yh-
teistyötapojen ja toteutusten merkitystä ja 
vaikutusta ergonomian ja työturvallisuuden 
toteutumisessa työpaikoilla.

1. JOHDANTO
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Selvitystyö on karkea kuvaus niistä osa-alu-
eista ja toimintatavoista joita kehittämällä 
voidaan vaikuttaa tehokkaasti työterveyden 
ja turvallisuuden edistämiseen työpaikoilla. 
Huomioiden hankkeen pieni yritysotos, tu-
lee huomioida, etteivät tämän selvitystyön 
lähestymistavan esille nostamat asiat mitä 
todennäköisemmin ole vain näiden tuotan-
tolaitosten tilanne, vaan samankaltaisuutta 
saatettaisiin havaita muissakin alan tuotan-
tolaitoksissa, heidän yhteistyökumppaneil-
laan, sekä myös muilla toimialoilla.

Yritysten työergonomiasta puhuttaessa, 
tarkoitetaan sillä kaikkea ihmisen toimintaa 
ja siihen vaikuttavia tekijöitä aina materi-
aalien sisään otosta siihen saakka, kunnes 
valmis tuote lähtee pakattuna asiakkaalle 
lastauslaiturilta. Tässä hankkeessa yritys-
vierailujen kohteiksi valikoitui valmistus-
prosessien työvaiheita. Tämä siksi, että 
valmistusprosessin työvaiheet kuvaavat 
hyvin sitä, miten tuotannon hyvä ergonomia 
syntyy jo suunnittelu, hankinta ja käyttöön-
otto vaiheissa. Se, miten varhaisessa suun-
nitteluvaiheessa ja millä tapaa ergonomiaa 
toteutetaan, on suorassa suhteessa käytän-
nön työssä ilmenevään ergonomiaan ja sen 
tasoon. 

Suomessa perustan terveelliselle ja turval-
liselle työlle muodostavat työterveyshuol-
tolaki (1383/2001), sekä työturvallisuus laki 
(738/2002). Lisäksi ergonomiaan ja työtur-
vallisuuteen työpaikalla vaikuttavat muut 
yritysten käyttämät ulkopuoliset toimijat, 
sekä toimittajat yrityksen kehitystä ja toi-
mintaa edistävinä yhteistyökumppaneina ja 
alihankkijoina.  

Erityisen tärkeää ergonomian käy-
tännön toteuttamisessa työpaikoilla 
ovat näiden edellä mainittujen toimi-
joiden välillä sovitut yhteistyömuodot 
ja tavat, käytettävät ergonomian suo-
situkset ja viitearvot, sekä tuotetta-
vat tiedot ja dokumentaatio.

2. SELVITYSTYÖN TAUSTAA
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Pääpaino tässä hankkeessa on yrityksen 
toimintatavoissa, sekä tuotannon työvaihei-
den työmenetelmissä ja niihin vaikuttavis-
sa tekijöissä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, etteivätkö työntekijöihin kohdistetut 
ohjaus- ja muu tukitoiminta työkykyisyyden 
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi olisi merki-
tyksellistä.

Hankkeella tuodaan esille miten tär-
keää on tunnistaa tuotteesta, työ-
välineistä, työmenetelmistä, työym-
päristöstä ja työjärjestelyistä esille 
nousevat työn kuormitustekijät ja 
niiden ergonomian ja työturvallisuu-
den status suhteessa suosituksiin ja 
viitearvoihin, jotta yksilöiden kuor-
mittumista työssä voidaan mitata ja 
arvioida suhteessa työssä ja työym-
päristössä vallitseviin kuormitusteki-
jöihin, sekä niiden tilaan.

Ergonomian ja työturvallisuuden suunnitte-
lussa ja analysoinnissa tarvitaan aina moni-
puolista tietoa, jotta voidaan tehdä valintoja 
ja päätöksiä, joilla on suora vaikutus niin 
työn tuottavuus- kuin kuormitustekijöihin. 
Teollisuudessa se tarkoittaa isoa joukkoa 
erilaisia mittatietoja esimerkiksi valais-
tuksesta, melusta, tärinästä, tarvittavista 
voimista, painoista, koosta, tarkkuusvaati-
muksista, rakenteiden mitoista, työvälineis-
tä, työmenetelmistä, koneiden ja laitteiden 
toiminnasta ja turvallisuudesta, laadusta ja 
tuotantomääristä, läpimeno ajoista, työn 
vaiheistuksista, ergonomian periaatteista 
ja kriteereistä, mahdollisista kemikaaleista, 
ilmastoinnista, lämpöolosuhteista, jne. Täs-
sä hankkeessa ei paneuduttu kaikkiin edellä 
mainittuihin osa-alueisiin, eikä myöskään 
suoritettu mittauksia hankeen pienimuotoi-
suudesta ja tavoitteesta johtuen.

Ergonomian toteutusalueet karkeasti kuvattuna, Elina Parviainen

Työ ja työympäristö
Suunnittelu- ja hankinta-
vaiheisiin liittyvä analy-
sointi, päätöksenteko, 
suunnittelu ja toteutus

Yksilöön kohdistuva
ohjaus, kuntoutus, hoito jne.

Toiminta, joka pyrkii estämään 
sairauksien synnyn ja oireiden 
pahenemisen, sekä kuntouttava 
toiminta.

Ihmisiin kohdistuvaa toimintaa.

Tuote, teknologia, välineet, 
menetelmät, prosessit, ym-
päristö jne.

Ennakoiva
ergonomia ja 

työturvallisuus-
toiminta

Reagoiva
ergonomia ja 

työturvallisuus-
toiminta

Työpaikalla 
tapahtuva 
korjaava ja 
kehittävä 
toiminta
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2.1 Keskeiset periaatteet selvityk-
sen toteutuksessa
Selvitystyössä käytetyn lähestymistavan 
taustalla ovat työntutkimuksen (ILO Intro-
duktion to Workstudy) kahdeksan askelta 
työntutkimuksessa ja menetelmäkehi-
tyksessä, sekä IEA:n (Kansainvälinen er-
gonomia yhdistys) strategia ergonomian 
määrittelemiseksi mikä löytyy myös kan-
sainvälisestä ergonomia-alan päästandar-
dista (International Ergonomics Association 
2017; SFS-EN ISO 6385. Määritelmän mukai-
sesti: “Ergonomia/inhimillisten tekijöiden 
tutkimus on tieteenala, jonka kohteena on 
ihmisen ja järjestelmän muiden osien vuo-
rovaikutuksen ymmärtäminen, sekä osaa-
misalue, joka soveltaa teoriaa, periaatteita, 
tietoja ja menetelmiä suunnitteluun ihmisen 
hyvinvoinnin ja järjestelmän kokonaissuori-
tuskyvyn optimoimiseksi”.

Keskeistä tässä selvityksessä on, että tut-
kimuksen kohteena eivät ole ainoastaan 
työntekijän suorittamien työliikkeiden ja 
asentojen havainnointi, vaan tekijät jotka 
jo tuotannon suunnittelu- ja toteutus vai-
heessa muodostavat työn- ja työympäristön 
ergonomian. Puhumme työn kuormitusteki-
jöistä ja suunnittelu ergonomiasta. 

Jotta kaikki osapuolet voivat tehdä yh-
teistyötä työpaikalla toteutettavissa kehi-
tystöissä, tarvitaan aina yritys kohtaista 
tietoa työstä ja työympäristöstä. Liittämäl-
lä ergonomian periaatteet ja suositukset 
yrityskohtaiseen tietoon saadaan käsitys 
ergonomian tilasta. Kun tämä työ on tehty, 
on helpompi arvioida ja kehittää ergonomiaa 
niin korjaavassa, kuin jo varhaisessa työn- ja 
työympäristön suunnitteluvaiheessa

Ergonomiaa ei voida arvioida ja suun-
nitella tuntematta työtä, työmene-
telmiä, työympäristöä, sekä ihmisen 
ominaisuuksia suhteessa työlle as-
tuttuihin tavoitteisiin.

Ongelmat syntyvät ihmisen toimin-
nasta, kun tiedämme millaisesta toi-
minnasta, voimme ehkäistä ja korjata.

Ergonomian muodostuminen ja vaikutus,  
Elina Parviainen

LAATU
TERVEELLISYYS
TURVALLISUUS

TUOTTAVUUS

TYÖ/
TYÖYMPÄRISTÖ

ERGONOMIA
Human 
Factors

IHMISEN 
OMINAISUUDET

TAVOITTEET
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esimerkiksi työterveyshuolto ja työsuojelu, 
toteuttavat ergonomiaa ja kuinka se näkyy 
dokumentaatiossa, sekä tuotannon ergono-
mian nykytilassa.       

Selvitystyössä lähdettiin liikkeelle yritysten 
toimintatavoista ergonomian ja työturvalli-
suuden toteuttamiseksi. Selvityksessä kiin-
nitettiin huomiota yrityksissä olevaan doku-
mentoituun tietoon työstä, ergonomiasta, 
sekä työturvallisuudesta vierailukohteena 
olleista työvaiheista. Lyhytkestoisilla vierai-
lukäynnillä havainnoitiin työhön vaikuttavia 
perustekijöitä, täydennettiin lähtötietoja, 
sekä keskusteltiin esille nousseista asioista 
vierailulle osallistuneiden kanssa.

Selvityksen tavoitteena oli saada karkean 
tason käsitys siitä, miten yritysten orga-
nisaatiot ja heidän yhteistyökumppaninsa 

3. SELVITYSTYÖN VAIHEET JA SISÄLTÖ 

Projektin vaiheet, Elina Parviainen.

Selvityksen perusosat, Elina Parviainen.

Ilman riittäviä taustatietoja työstä 
ja työympäristöstä ei voida arvioida 
työn kuormittavuutta ihmiselle, sen 
määrää sekä jakautumista koko työ-
vuoron ajalle.

Projektisuun-
nitelma ja sen 
hyväk-
syttäminen

Esikyselyn
laatiminen
ja sen hyväk-
syttäminen

Yritysvierailun
suunnittelu 
ja esitietojen
keruu

Yritysvierailujen
yhteenveto ja
palautus yrityksiin
kommentoitavaksi

Esikyselyn 
toteutus

Yritys-
vierailujen
toteutus

Esikyselyjen ja yritys-
vierailujen
yhteenveto yrityksille
kommentoitavaksi

Julkaisun
valmistus

Julkaisun
hyväksytys

Julkaisun
julkaisu

Julkaisun
jako yrityksille
kommentoitavaksi

1. 2. 3. 4. 5.

6. 8.7. 9. 10.

Organisaation ja sen
yhteistyökumppaneiden
toiminta ergonomian 
toteutumiseksi tuotannossa

Tuotannossa käytössä 
olevat dokumentit, ohjeet 
ja käytännöt ergonomian 
toteutumiseksi

Ergonomian tila tuotannossa

Toteutumisen taso työssä ja 
työympäristössä
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Tässä osiossa esitetään esikyselyn tulosten 
yhteenveto kyselyssä käytettyjen teemojen 
mukaisesti. Esikyselyn tavoitteena oli saada 
yleiskuvaa yrityksistä ja niiden toiminnasta 
joilla vaikutetaan ergonomian ja työturvalli-
suuden toteutumiseen tuotannossa.

Yleiskuvaa täydennettiin ennen yritysvierai-
lua tuotannosta kysytyillä tiedoilla, kohta 5, 
sekä yritysvierailuilla tehdyillä havainnoilla.

Esikyselyyn vastasivat kaikki viisi yritystä 
(5/5) 

Esikyselyssä käytetyt teemat olivat:
4.1  Yleistä yrityksistä
4.2  Ostopalvelut/alihankinta
4.3  Tuotantorakenteet
4.4  Muutokset valmistuksessa
4.5  Työvuorot ja –ajat
4.6  Tuote- ja tuotannon suunnittelu
4.7  Tuotannon kehitystyö
4.8  Työntutkimus ja kellotusajat
4.9  Tuotannosta tuotettujen tietojen käyttö
4.10 Työturvallisuus ja –terveys osana  

yrityksen toimintaa
4.11  Edistävä ja ehkäisevä työturvallisuus- 

ja terveystoiminta
4.12  Onnistumisen kokemukset
4.13  Yrityksen talous ja työntekijöiden  

tyytyväisyys 

Esikyselyn kunkin teeman tulokset viidestä 
tuotantolaitoksesta ovat esitetty yhteenve-
tona. Musta teksti, kohdat 4.1–4.13. 

Kommentit ja perustelut, miksi näitä asioita 
kysyttiin ja tarvitaan ergonomia selvityksis-
sä, ovat esitetty vihreällä tekstillä. 

Huom! Kuten aiemmin on todettu, vastaavaa 
kyselyä/selvitystä ei ergonomian alalta ollut 
käytettävissä joten tulokset eivät tarkoita 
sitä etteikö tilanne voisi olla vastaava muis-
sakin kumialanyrityksissä, sekä muilla teol-
lisuuden toimialoilla. 

4.1 Yleistietoa yrityksistä
Kohdeyritykset ovat iältään 28–85 vuotiai-
ta. Yritysmuotona esiintyi perheyhtiö, osa-
keyhtiö, tai konsernin osa joissa henkilöstöä 
on n. 30–222 henkeä. Neljä viidestä (4/5) 
yrityksistä toimi sopimusvalmistajina, eli 
tuotesuunnittelu on asiakkaalla ja yksi (1/5) 
itsenäisenä toimijana, jolloin niin tuote- kuin 
tuotannon suunnittelu ja toteutus ovat it-
sellä. Kahdella yrityksellä (2/5) oli asiakkaan 
suunnittelemien tuotteiden valmistuksen 
lisäksi omaa tuotesuunnittelua. Henkilöstö 
kaikissa yrityksissä on miesvaltainen ja kes-
ki-ikä vaihteli yrityksissä noin 40–45 välillä.

Yritysmuodot, organisaatiorakenteet, tek-
nologiat, toimintatavat, ikä, koko ja mark-
kinatilanne vaikuttavat osaltaan siihen 
millä tapaa ja mitä ergonomiaa yrityksissä 
huomioidaan ja toteutetaan. Hankkeessa 
kiinnitetään huomiota siihen millä tapaa 
ergonomia on liitetty osaksi suunnittelu-, 
valinta-, päätös-, ja tuotannon toteutus-
prosesseja (yrityskulttuuri ja toimintatapa). 
Tässä hankkeessa halutaan korostaa erityi-
sesti tuotteen vaikutusta työergonomian to-
teutumiseen tuotannossa. Tällöin erityisesti 
sopimusvalmistajina toimivien tuotantolai-
tosten toiminta tuotteen käsiteltävyyteen 
ja työmenetelmiin liittyvien ergonomiakysy-
mysten ratkomisessa on tärkeässä roolissa.

4. SELVITYSTYÖN TULOKSET ESIKYSELYN
OSALTA
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4.3 Tuotantojen rakenteesta ja toi-
minnasta yleensä
Tuotantolaitoksissa käyttämä automaatio-
taso.  Yhdellä viidestä (1/5), yrityksestä auto-
maatiota oli 40 %, kahdella (2/5) 20 % ja 5 %. 
Kaksi yritystä (2/5) ilmoitti, etteivät käytä 
automaatiota lainkaan. Semiautomaatio-
ta esiintyi kaikilla. Kahdella (2/5) 50–100%, 
kahdella (2/5) 10–20% ja yhdellä (1/5) 30 %. 
Ihmistyövaiheiden osuus raportoitiin olevan 
30–80% . Tuotteiden keskimääräinen elin-
kaari tuotannossa oli seitsemästä vuodesta 
kahteenkymmeneen vuoteen. Koneiden ja 
laitteiden elinkaari vaihteli yritysten välillä 
viidestä vuodesta neljäänkymmeneen vuo-
teen ja työvälineiden yhdestä kahteenkym-
meneen vuoteen.

Tuotannon työvaiheiden kuormitustekijöitä 
analysoitaessa, koneiden ja teknologioiden 
käytettävyys, työntekijöiltä vaadittu osaa-
minen, sekä tuotantoprosessin laatu- ja 
läpimenoaikojen määrittely ovat kokonai-
suuksia, joiden analysoinnilla, suunnitte-
lulla ja toteutuksella vaikutetaan niin työn 
terveellisyyteen kuin turvallisuuteen. Jos ja 
kun teknologioita uusitaan ja modifioidaan 
ja tuotannon läpimenoaikoja lyhennetään, 
tulee ergonomia ja työturvallisuus huomioi-
da jo valinta- ja päätöstilanteessa jottei ai-
heuteta ongelmia valinnoilla, jotka eivät tue 
tuottavaa-, terveellistä- ja turvallista työn 
toteutusta käyttöönoton jälkeen kaikissa 
tuotantoprosessin työ- ja valmistusvaiheissa.

4.2 Toiminnat jotka yritys ostaa os-
topalveluna/alihankintana
Tyypilliset toiminnot, jotka olivat ulkoistet-
tu yrityksissä, olivat muun muassa siivous, 
ruokala, erilaiset huollot-, tarkastus- ja 
kunnossapitopalvelut, tuotantoprosesseis-
sa tarvittavien vaihtuvien osien valmistus 
(esim. muotit (jigit), erinäiset metalliosat), 
laboratoriopalvelut, rakennus, purku ja ko-
neasennukset, energian tuotto, kiinteistön 
huolto, sähkötyöt, tietotekniikka, suunnitte-
lu ja valmistus, työterveyshuolto, henkilös-
tövuokraus, tuotannon tehtävät, vartiointi.

Mitä useampia eri toimijoita tuotantoon- ja 
tuotannossa vaikuttaa, sitä pirstaleisem-
maksi muodostuu ergonomian suunnittelu 
ja toteutus. Näin ollen yrityksen työterveys 
ja turvallisuus toiminnassa organisaation 
toimintatavoilla ja kommunikoinnilla on suu-
ri merkitys ergonomian muodostumiselle 
ostopalveluna toteutetuissa-, sekä alihan-
kintana toimitetuissa palveluissa.

Mikäli yrityksessä ei ole sisällytetty ergo-
nomia- ja työturvallisuus toimintatapaa 
aina suunnittelusta ja hankinnasta tuotan-
non toteutukseen ja työntekijöiden kanssa 
yhteistyöhön, on vaarana, että yritys on 
huomaamattaan “ulkoistanut” oman tuotan-
tonsa ergonomian tarkastelun, suunnittelun 
sekä toteutuksen. Tämä näkyy ongelmina 
ja epäselvyyksinä tuotannossa tuotannon 
ongelmien juurisyiden etsimisessä ja kor-
jaamisessa.
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4.4 Muutokset valmistus-
menetelmissä
Yrityksiltä kysyttiin millaisia muutoksia ta-
pahtuu työvaiheissa, koneet, laitteet, ihmi-
set. Kaksi yritystä (2/5) ei vastannut, kolme 
muuta (3/5) ilmoittivat että ihmistyössä 
muuttuvat menetelmät niitä tehostettaes-
sa ja tuotteita kehitettäessä, työn rasitta-
vuudessa, kumisekotteiden muuttuessa, 
uusien materiaalien tullessa tuotantoon, 
parannusehdotusten ja työsuojelutarkas-
tusten tuomat muutokset, ergonomia ja työ-
paikkaselvitysten tuomat muutokset. Yksi 
vastaaja nosti esiin muuttuvan tekniikan 
jota uusitaan 5-10 vuoden välein, sekä kapa-
siteetti tavoitteiden vaikutuksen muutoksiin 
ihmisten työssä.

Yrityksissä tunnistetaan tekijöitä jotka 
muuttavat työntekijän työtä mutta kuinka 
näissä muutoksissa huomioidaan muutok-
sen vaikutus ergonomiaan ja työturvallisuu-
teen? Tässä selvityksessä haettiin vastaus-
ta kysymykseen: Miten yritykset selvittävät 
sen millaiseksi työn kuormittavuus muut-
tuu, miksi, miten vaikuttaa, sekä kuinka 
kuormitusta on pyritty optimoimaan?

4.5 Työvuorot, tauot, ylityöt
Kaikilla yrityksillä työvuorojen pituus on 8 h. 
Ruokatauot vaihtelevat 20–30 min ja kahvi-
tauot 10–15 min.

Suurimmat eroavuudet olivat kolmen yrityk-
sen välillä joissa kahdella tauot ovat: ruoka 
20 min ja yksi kahvitauko 12 min ja kolman-
nella vastaavasti ruoka 25 min ja kahvitau-
koja 2x12 min. Ainoastaan yhdessä yrityk-
sessä oli määritelty elpymisaika joka on 1-5 
min/10-20 min työvaihe ja apuaika 5-15 min. 
Ruokatauko kyseisessä yrityksessä oli 20–
30 min ja kahvitauko 15 min.

Koska työn toteuttamiselle asetetaan aina 
tavoitteet niin laadun kuin määrän suhteen, 
on ajalla merkittävä vaikutus työn kuormit-
tavuutta arvioitaessa. Työpäivän pituus ja 
sen aikana toteutettavat tauot ovat syytä 
huomioida tarkasteltaessa työvaiheiden 
sisältöä, kuormitustekijöitä, sekä niiden ja-
kautumista työvuoron ajalle. 

Käytössä 
oleva tieto ja 
osaaminen

Päätökset

Käytössä 
oleva tieto ja 
osaaminen

Päätökset Vanha Systeemi

Uusi Systeemi
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4.6 Ergonomia- ja työturvallisuus 
tuote- ja tuotannon suunnittelu-
vaiheessa
Selvityksessä kaikki yritykset (5/5) ilmoit-
tivat, että tuotesuunnittelun yhteydessä 
huomioidaan ja suunnitellaan valmistusvai-
heiden työmenetelmät. Kolme ilmoitti (3/5), 
että myös käytettävät työ- ja apuvälineet 
määritellään ja suunnitellaan tuotesuun-
nittelussa. Kaksi vastasi (2/5), etteivät käy-
tettävät työvälineet ole huomion kohteena, 
eikä niitä määritellä tuotesuunnittelun ai-
kana.

Yrityksistä kolme (3/5) ilmoitti huomioivansa 
ja suunnittelevansa työturvallisuustekijät 
tuotesuunnittelun aikana. Kaksi (2/5) ilmoit-
tivat, etteivät huomioi/suunnittele turvalli-
suustekijöitä suunnitteluvaiheessa.

Valmistusvaiheiden työympäristön ilmoitti 
huomioivansa ja suunnittelevansa kaksi yri-
tystä (2/5) ja kolme (3/5) ilmoittivat etteivät 
huomioi ja suunnitte. Samoin työvaiheissa 
ihmiseen vaikuttavat kuormitustekijät il-
moitti huomioivansa kaksi (2/5) ja kolme yri-
tystä (3/5) ei huomioivansa. 

Kysyttäessä suunnitellaanko ja määritel-
läänkö tuotesuunnittelussa työmenetelmät 
ihmisen kyvykkyys huomioiden, ainoastaan 
yksi viidestä (1/5 ilmoitti) tekevänsä näin.

Laatuvaatimukset työn tuotoksille sen si-
jaan ilmoitettiin määriteltävän kaikissa yri-
tyksissä 5/5.

Tavoitetyömäärän työntekijää kohden sa-
noi suunnittelevansa kolme (3/5) yrityksistä 
tuote- ja tuotantosuunnittelu vaiheessa.

Työvuorojärjestelysistä tiedusteltiin päivä- 
ja yövuoroista, vuorojärjestelmästä, sekä 
ylitöistä, sekä osa-aika töiden määrästä. 
Käytössä ilmoitettiin olevan seuraavan lai-
sia järjestelyitä. Yritys a) keskeytyvä kolmi-
vuorotyö 13,5 vuoroa/viikko, b) 9-10 henkilöä 
kaksivuorotyössä ja loput päivävuorossa 
07:00-15:30, c) aamu ja iltavuoro, vakio yö-
vuoro (vain öitä) ja lisäksi päivävuoro,  
d) 5 % /95 % (2-3 vuoroa) ja e) päivävuoro/
vuorotyö 1/3.

Osa-aikatyöntekijöitä käytettiin seuraavan-
laisesti: a) tällä hetkellä 2 hlö tekee 50 % 
työaikaa, b) käyttö harvinaista c, d ja e eivät 
käyttäneet osa-aikatyöntekijöitä lainkaan.

Ylitöistä raportoitiin: a) Vaihtelee kovasti, 
viimeisen 1,5 vuoden aikana tehty paljon, 
osa henkilöstöä ei tee lainkaan ja joillakin 
täyttyvät sallitut vuotuiset ylityömäärät b) 
ylitöitä todella vähän, c) ylityöt edellisenä 
vuonna 921,5 h, d) 1000 h/kk, e) 20 h/viikko.

Arvioitaessa työn kuormittavuutta, tulee 
tietää miten paljon työvuorojen välillä on 
muutoksia ja kuinka muutokset jakautuvat 
työvuorojen ja työntekijöiden kesken. Miten 
palautumiseen oleva aika sijoittuu työvuo-
rojen välille?

Työvuorojärjestelyillä on merkitystä palau-
tumiselle jolla on vaikutuksensa kuormit-
tumiseen työssä ja sitä kautta mahdollisen 
ylikuormituksen aiheuttamiin vaivoihin, 
ongelmiin (pyykkiset ja fyysiset) sekä tapa-
turmiin työpaikoilla. Merkityksettömäksi ei 
jää sekään, miten työntekijä käyttää työvuo-
rojen välisen aikansa. Tähän ei tässä selvi-
tyksessä kuitenkaan paneuduttu.
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Vastausten ollessa osin ristiriidassa kes-
kenään, jää arvailujen varaan mitä kukin 
ymmärtää ja tarkoittaa työmenetelmien 
huomioimisella ja suunnittelulla tuotesuun-
nittelu vaiheessa ihmisen ominaisuudet 
huomioiden? Myöhemmin esille nousevista 
asioista käy ilmi, että varsinainen suunnit-
telutyö ja siihen liittyvät toimenpiteet eivät 
välttämättä ole toteutuneet tuotesuunnitte-
lun aikana, vaan niitä on koetettu toteuttaa 
tuotannon rinnalla tapahtuvana kehitystyö-
nä.

4.7 Tuotannon kehitystyö 
 yrityksissä
Kysyttäessä mitä tuotannossa tyypillisesti 
kehitetään, vastattiin: Menetelmiä, työta-
poja, apuvälineitä, turvalaitteita, työkaluja, 
apulaitteita, muottitekniikkaa puristimilla, 
jatkossa automaatiota, layoutia, tuotannon 
tehokkuutta, työturvallisuutta, kapasiteetin 
kasvattamista ja varmistamista, jätteiden 
vähentämistä ja ympäristön kuormituksen 
minimointia. Kehitystyötä ilmoitettiin toteu-
tettavan niin pieninä kokeiluina kuin ennalta 
suunniteltuina projekteina. Systemaattisia 
sovitun toimintatavan täyttävää toimintaa 
ilmoitettiin olevan kolmessa (3/5) yrityksissä. 
Kehitystiimiin kuuluivat tyypillisesti tehdas-
päällikkö, tuotannon suunnittelija, kunnos-
sapidon esimies, kehitysinsinööri, laatu- ja 
kehityspäällikkö, huoltopäällikkö, mene-

telmäkehitys henkilö, valmistuspäällikkö, 
kunnossapidon esimies, sekä työntekijä. 
Neljä viidestä (4/5) yrityksestä ilmoitettiin, 
että tuotannon toimihenkilöt ja työntekijät 
tekevät yhdessä kehitystyötä. Kysyttäessä 
ainoastaan työntekijöiden keskenään teke-
mää kehitystyötä 1/5 vastasi myöntävästi.

Vastausten perusteella näyttää siltä, että 
kehitystoimintaa tuotannossa on runsaas-
tikin ja erityisesti niissä asioissa joita tuote- 
ja tuotannon kehityksen aikana on ilmoitet-
tu suunniteltavan. Huomioiden, että neljä 
viidestä yrityksestä toimii sopimusvalmis-
tajina, herää kysymys toimiiko tuotannon 
henkilökunta ”tuotesuunnittelun jatkeena” 
toteuttaen jälkikäteen tehtäviä jotka tulee 
huomioida jo tuotesuunnittelun aikana? 
Tarkoittavatko esikyselyjen vastaukset 
ergonomian suunnitteluvaiheen huomioi-
misesta tätä? Jos näin on, tulee huolehtia, 
että tuotanto saa ajoissa, ennen tuotteen 
tuotantoon tuloa sen käsiteltävyyttä, työ-
menetelmiä ja tarvittavia välineitä koskevat 
lähtötiedot.

Ergonomian- ja työturvallisuuden 
toteuttaminen työpaikoilla ei tarvitse 
olla taistelua ja asiantuntija ”jargonia” 
joita kaikki eivät ymmärrä.
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asiantuntijoita. Yksi viidestä (1/5) ilmoitti 
käyttävänsä investointiprojektissa alihank-
kijoita. Yksi (1/5) ei vastannut kysymykseen. 

Ulkopuolista asiantuntijuutta ei ollut mää-
ritelty. Kysymyksellä haettiin lähinnä nä-
kemystä tarvitsevatko yritykset suunnit-
teluvaiheessa eri asiantuntijoita yrityksen 
ulkopuolelta ylipäätään, tämä siksi, että ul-
kopuolisten asiantuntijoiden käytössä tulee 
varmistaa, että suunnittelu pitää sisällään 
myös ergonomiset ja työturvallisuusnäkö-
kulmat.

4.8 Työntutkimus ja kelloaika  
mittaukset
Yrityksiltä tiedusteltiin käyttävätkö he työn-
tutkimusta joihin kuuluu toteutettavien 
töiden kelloaikamittaus. Työntutkimusta ei 
ollut määritelty kyselyssä. Kolme (3/5) yri-
tyksestä ilmoitti käyttävänsä ja kaksi (2/5) 
tämän olevan tavoitteena jatkossakin, jopa 
enemmän, vastasi toinen näin vastanneista 
yrityksistä.

Kysyttäessä käytetäänkö ainoastaan kello-
aikamittauksia, neljä (4/5) vastasi ei ja yksi 
(1/5) kyllä.

Muunlaisia ohjelmia ja/tai välineitä työajan 
määrittämiseen, käyttää kolme yritystä 
(3/5). Kaksi näistä yrityksistä käytti saman-
nimistä kaupallista ohjelmaa ja toinen lisänä 
aikatietoja koneautomaatiosta.

Kysyttäessä löytyykö tuotannosta päivitetyt 

Mikäli tarvittavia lähtötietoja tuotteesta, 
sen ominaisuuksista, työmenetelmistä ja 
tarvittavista välineistä, kemikaaleista, laatu- 
ja tavoitemääristä, mahdollisista riskiteki-
jöistä (esim. kemikaalit ja niiden vaikutuk-
sesta) jne. ei tuotannolla ole käytettävissä, 
aiheutuu tästä ylimääräistä työtä tuotannon 
perustyön (valmistus) lisäksi. Kiire ja riittä-
mättömät lähtötiedot saattavat kostautua 
valmistusmenetelmissä olevina puutteina, 
aiheuttaen terveys-, turvallisuus-, sekä laa-
tu ja läpimeno ongelmia. Kiireen välttämi-
nen ja mahdollisten puuttuvien lähtötietojen 
saaminen edellyttävät selkeää systemaat-
tista toimintatapaa, projektiosaamista, do-
kumentaatiota ja kommunikointia yhteistyö-
kumppaneiden ja asiakkaan kanssa.                                                           

Ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä 
suunnitteluvaiheessa ilmoitettiin, että kol-
me viidestä (3/5) yrityksestä käyttivät ulko-
puolisia asiantuntijoita. Kaksi viidestä (2/5) 
ilmoittivat käyttävänsä tarvittaessa tilan-
teen mukaan, mutta ei ilmoittanut millaisia 

Tuotanto rakentuu tuotteen ympäril-
le. Ihminen ja sen ominaisuudet ovat 
merkittävä osa tuotantoprosessia. 
Tuottava, terveellinen ja turvallinen 
tuotanto ovat kokonaisuus jossa 
kaikki tuotannon osat ja rajapinnat 
ihmisen ja tuotannon välillä ovat huo-
mioitu ja suunniteltu.
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työmenetelmäkuvaukset, tuotekohtaiset 
työohjeet ja niihin kuluvan ajan mittausra-
portit, kaksi (2/5) yrityksestä ilmoitti että 
löytyy. Yksi (1/5) ilmoitti kyllä/ei, kuvaukset 
löytyvät ja mittausraportit ERP:istä. Yksi 
(1/5) ilmoitti ettei työmenetelmäkuvauksia 
löydy.

Kysyttäessä löytyykö kaikista tuotannon 
työvaiheista päivitetyt työohjeet. Kaksi (2/5) 
ilmoittivat että löytyy ja kolme (3/5) ettei löydy.

Annettujen vastausten (sekä tuotantovie-
railun) perusteella työntutkimuksen ja ai-
kamittausten toteutus herätti kysymyksen, 
onko työntutkimuksen ja aikamittausten 
perusteet (ILO) huomioitu tutkimuksissa, 
mittauksissa ja laskelmissa, sekä kommuni-
koitu selkeästi organisaatiossa aikatietoja 
laskelmissaan käyttäville tahoille? 

Työn toteuttamiseen menevä (tarvittava) 
aika on yksi keskeisimmistä tekijöistä teh-
täessä laskelmia työlle asetettavien tavoit-
teiden ja päätösten pohjaksi. Tärkeätä on 
muistaa, että aika seuraa AINA työmenetel-
mää. Jos työmenetelmiä ei ole analysoitu, 
suunniteltu ja standardisoitu, ei voida var-
mistua, että työ tehdään parhaalla mahdol-
lisella tavalla. Suunnittelemattomasta ja 
vakioimattomasta työstä ei ole myöskään 
mahdollista saada luotettavia työnmittaus-
tuloksia, sillä aika vaihtelee työntekijän 
käyttämän menetelmän mukaan. 

Ilman kuvattua ja sovittua menetelmää mi-
tatun ajan käyttäminen tavoiteasetannassa, 
työnvaiheistuksessa, läpimenoajan määrit-
telyssä, resursoinnissa, tuotehinnoittelus-
sa, investoinneissa ym. laskelmissa aiheut-
taa vääristymiä todellisuudessa. Laskelmat 
vääristyvät yhtä paljon, kuin työntekijöiden 
käyttämät erilaiset työmenetelmät eroavat 
ajallisesti ja laadullisesti toisistaan. Tämä 
johtaa virheellisiin päätöksiin ja toteutuk-
siin, jotka näkyvät tuotannossa useina eri-
laisina ongelmina. 

Huomioitava on myös laskelmien pohjalta 
asetetut tavoitteet suhteessa työn sisäl-
töön ja työssä tapahtuvaan mahdolliseen 
variointiin (kuormituksen variointi!). Tuotan-
totavoitteiden määrittäminen ilman työn ja 
prosessien todellista ymmärrystä ja tunte-
mista kuormitustekijät ja olosuhteet huomi-
oiden, vaikuttavat myös työhyvinvointiin ja 
työssä jaksamiseen tuottavuuden oheella. 
Tavoitteilla on tutkitusti suora vaikutus sii-
hen, miten työntekijä kokee selviävänsä työ-
tehtävistään määritellyssä ajassa.
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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 
laatujärjestelmän auditoijat, asiakkaiden 
auditoinnit.

Saatujen vastausten pohjalta, nousee kysy-
mys, miten tuotannon tavoitteet työlle ovat 
asetettu eri työvaiheissa jos esimerkiksi 
standardoituja (vakioituja) työohjeita ja nii-
den pohjalta mitattuja käsiaikoja ei ole käy-
tettävissä kun tavoitteita työlle asetetaan ja 
perehdytystä toteutetaan? 

Perehdytyksellä varmistetaan, että muutok-
set, tavoitteet ja niiden toteutuminen tapah-
tuvat suunnitelmien mukaisesti. Perehdytys 
on myös oppimista. Niin perehdyttäjä kuin 
työntekijä yhdessä varmistuvat siitä, että 
työn sujuvuus toteutuu ja tavoitteet voidaan 
saavuttaa käytännön olosuhteissa pereh-
dytyksen kohteena olevassa työssä. Tällöin 
myös työn turvallisuus ja terveellisyys (ergo-
nomia) tulevat varmistettua. 

4.9 Perehdytys ja tuotannossa  
tuotetun tiedon käyttäjät

Kysyttäessä työntekijöiden perehdytyk-
sestä tuotantoa koskevissa muutoksissa 
ja uudistuksissa, neljä (4/5) vastasivat että 
perehdytystä toteutetaan ja yksi (1/5) ettei 
perehdytetä. Kaksi (2/5) vastasi että pe-
rehdytys tulisi saada toimimaan paremmin. 
Yksi (1/5) vastasi että sisäinen viestintä ja 
perehdytys ovat kehittyneet hitaasti, mutta 
varmasti.

Lisäksi kysyttiin ketkä käyttävät tuotannos-
ta tuotettua dataa ja tietoa? Vastaukseksi 
tuli: Tarjouslaskennan toteuttajat, myynti/
tarjouslaskenta (käyttävät tuotantoaikoja ja 
susimääriä), johto (jälkilaskentatietoa silloin 
kun saatavilla), valmistuksen suunnittelu 
jälkikalkyyleihin, talous, myynti, tuotanto, 
ympäristömittarit, kumiteollisuuden raport-
ti, osto, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 

Perehdyttäminen

Perehdyttäminen Työnopastus

“Talo tutuksi”, yritykseen, 
työyhteisöön ja talon tapoihin 
perehdyttäminen

Työtehtäviin perehdyttäminen 
ja opastaminen.
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4.10 Työturvallisuus- ja terveys 
osana yrityksen toimintatapoja
Yrityksiltä kysyttiin osallistavatko he työ-
turvallisuus- ja ergonomia-asiantuntijoita 
suunnittelu-, kehitys- ja ostoprojekteihinsa. 
Ergonomia- ja työturvallisuus asiantunti-
juutta ei ollut määritelty kysymyksessä.

Työturvallisuushenkilön osallistaminen tuo-
te- ja tuotannon suunnitteluun
Kahdessa yrityksessä (2/5) työturvallisuus-
asiantuntija osallistettiin suunnittelutyöryh-
mään resursoituna.  Kaksi (2/5) ilmoittivat 
työturvallisuushenkilön osallistuvan kutsut-
tuna kommentoijana, mikäli: kyseessä on 
normaalia isommat kappaleet, purkamiseen 
tarvitaan useampia henkilöitä, poikkeuk-
selliset apuvälineet kyseessä ja jos esiintyy 
erityisiä turvallisuuteen vaikuttavia tekijöi-
tä. Myös tuotannon työntekijöitä konsultoi 
yksi yritys. Yhdessä yrityksessä turvallisuus 
asiantuntija (1/5) osallisti tuotesuunnitte-
luun, mutta ei tuotannon suunnitteluun.

Hankintoihin työturvallisuus henkilön ilmoit-
ti osallistavansa yksi (1/5) yrityksistä ja tämä 
silloin kun kyse on kone ja laitehankinnoista, 
työvälineistä, työympäristöön ja työpis-
teisiin liittyvistä asioista. Yksi (1/5) totesi: 
Kyllä/ei osallistavansa. Silloin kun kyseessä 
on turvallisuus havaintoihin perustuvista 
korjaavista toimenpiteistä ja/tai kehitystoi-
menpiteistä kyse. Ei vastauksia antoi kaksi 
(2/5). Yksi 1/5 ei vastannut. Ei vastausten 
antajista toinen vastasi että kone ja laite-
toiminnassa turvallisuuteen liittyvät asiat 
tarkastetaan aina huolella ja yleensä laite-
toimittaja tarjoaa lain edellyttämät turva-
laitteet laitteiden mukana.

Vastaukset antavat ymmärtää etteivät 
työturvallisuudesta vastaavat henkilöt ole 
mukana työsuunnittelussa ja hankinnoissa. 
Heidät osallistetaan jos nähdään tarvetta. 
Käytännöt vaihtelevat merkittävästi yritys-
ten välillä. Ulkopuoliseen asiantuntijuuteen 
luotettaessa on hyvä muistaa, että lopul-
linen vastuu on aina yrityksellä joka ottaa 
käyttöön ostamansa tuotteet. Se miten er-
gonomia-asiantuntijuuden tarve kulloinkin 
tunnistetaan ja määritellään yrityksissä jää 
tässä hankkeessa arvailujen varaan toimin-
tatapojen kuvausten puuttuessa. 

Ergonomia-asiantuntijaa ilmoittivat käyttä-
vänsä neljä (4/5) yrityksestä. Vastauksissa 
ilmoitettiin että heillä on yrityksen sisäi-
nen ergonomiavastaava. Millainen, sitä ei 
mainittu. Yksi näistä selvensi, että ”apuna 
käytetään työterveyshuollon asiantuntijaa 
(ilman vastuuta)”. Yrityksen ulkopuolista er-
gonomia asiantuntijaa käyttivät kolme (3/5). 
Kyseessä on työterveyshuollon asiantuntija/ 
työfysioterapeutti. 

Ergonomia asiantuntijan osallistamisesta 
tuote- ja tuotannon suunnitteluun, vasta-
uksissa ei mainittu onko kyseessä yrityksen 
sisäinen vai ulkoinen asiantuntija. Tuote- ja 
tuotannon suunnitteluun ergonomia-asi-
antuntijan sanoi osallistavansa kolme (3/5) 
yrityksistä. Lisäselvityksenä yksi vastaaja 
ilmoitti: Silloin kun kyseessä oli jotain eri-
tyistä ergonomiaan liittyvää tai normaalia 
enemmän kuormittavaa työtä tai kun tuote 
vaatii ajankäytöllisesti tai resurssien käytön 
osalta normaalia poikkeavia työvaiheita. 
Kaksi (2/5) ilmoittivat, ettei kutsu ergono-
mia-asiantuntijaa tuotesuunnitteluun eikä 
tuotannon suunnitteluun.
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Ulkopuolisen työturvallisuus- ja ergonomia 
asiantuntijan käyttö yrityksissä
Kaikki vastanneet ilmoittivat käyttävänsä 
ulkopuolista ergonomia-asiantuntijaa (5/5). 
Kysyttäessä millaista palvelua ja keneltä 
käytettiin, vastattiin: yhteistyö työterve-
yshuollon kanssa, työpisteisiin toteutetut 
työfysioterapeutin tekemät ergonomiakar-
toitukset, ammattikorkeakoulun kanssa 
toteutettava yhteistyöhanke nostoapulait-
teen suunnittelemiseksi opiskelijatyönä, 
työterveyshuollon konsultoinnit satunnai-
sissa poikkeuksellisissa tilanteissa, tur-
vallisuuskoulutukset, neuvoja Tukesista, 
aluehallinta viraston raportit, paloturvalli-
suustarkastukset, Työturvallisuuskeskuk-
sen ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjes-
tön koulutukset.

Työterveyshuolto nousi kaikilla vastaajilla 
yhteiseksi ulkopuoliseksi ergonomia asian-
tuntija tahoksi jota käytetään ja osalliste-
taan yritysten toteamien tarpeiden mukaan. 
Huomioiden esikyselyn vastausten ristirii-
taisuus toimintatavoissa ergonomian- ja 
työturvallisuuden asiantuntijoiden osallis-
tamisessa ja käyttämisessä suunnittelussa, 
valinnoissa, hankinnassa, sekä päätösten 
teossa, pohdittavaksi jää, mitä ergonomi-
aa milloinkin toteutetaan, kenen toimesta, 
mihin perustuen, sekä mitä tavoitellen? 
Ergonomia asiantuntijuus ja asiantuntija 
käsitteenä ja toimintana eivät ole tarpeeksi 
selkeät ja selkeytetty.

Hankintoihin ergonomia asiantuntijaa osal-
listutettiin niin ikään kahdessa (2/5) yrityk-
sessä. Tällöin kyseessä olivat työvälineet ja 
työpisteeseen liittyvät asiat ja kun muista 
ergonomia problematiikkaan liittyvistä te-
kijöistä on kyse. Kolme (3/5) ei osallistanut 
ergonomia-asiantuntijaa hankintoihin.

Ergonomia henkilöä ei resursoida suun-
nittelutyöryhmän jäseneksi kolmessa (3/5) 
yrityksessä, vaan kutsutaan ulkopuolisena 
kommentoijana. Yksi yritys (1/ 5) osallisti 
ergonomia-asiantuntijan suunnittelutyö-
ryhmän jäseneksi ja yksi (1/5) ei vastannut 
kysymykseen.                                      

Samoin kuin työturvallisuus-, ei myöskään 
ergonomia asiantuntijat näytä olevan vaki-
tuinen osa suunnittelutyöryhmää ja projek-
tia. Käytännöt vaihtelevat yritysten välillä ja 
toiminnasta ei ole kuvauksia tai dokumen-
taatiota mitä ergonomiaa ja kuinka suunnit-
telussa toteutetaan.

Kuten työturvallisuuden kohdalta, niin myös 
ergonomian kohdalta voidaan kysyä miten 
ja millainen työturvallisuus- ja ergonomia- 
asiantuntijuuden tarve yrityksissä tunnis-
tetaan ja tiedostetaan? Mitä tarkoitetaan 
yrityksen sisäisellä ja ulkoisella ergono-
mia-asiantuntijalla ja mikä on näiden ero? 
Onko kyse enemmänkin yksilöistä riippuvis-
ta satunnaisista toimintatavoista ja osaa-
misesta, kuin yrityksen ja sen käyttämien 
yhteistyökumppaneiden (työsuojelu, -tur-
vallisuus, työterveyshuolto) kanssa yhdessä 
sovituista toimintamalleista, tavoitteista, 
tuotoksista, dokumentoinnista ja kommuni-
koinnista jossa myös ergonomian suosituk-
set, viite- ja raja-arvot ovat näkyvissä? 
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Yrityksen ergonomiaan- ja työturvallisuu-
teen liittyvien tietojen ja informaation/oh-
jeistusten dokumentointi

Tiedustellessa onko tuotantoprosessien 
työmenetelmiä ja välineitä koskeva ergo-
nomia ja turvallisuustieto dokumentoitu, 
vastaukseksi tuli että kahdessa (2/5) yrityk-
sestä on dokumentoinut ja kolmessa (3/5) 
ei dokumentoitu. Työympäristöä koskevaa 
ergonomiaa ja turvallisuus dokumentaatiota 
sanottiin löytyvän kolmessa (3/5) yritykses-
sä ja kahdessa (2/5) yrityksissä ei.                                                                                                      

Työturvallisuuden- ja ergonomian suunnit-
telukäytäntöjä koskevaa dokumentaatiota 
ilmoitettiin löytyvän kahdessa (2/5) yrityk-
sestä. Johtamista ja vastuuta koskevaa do-
kumentaatiota sanottiin löytyvän neljässä 
(4/5) yrityksestä. Yksi yritys (1/5) oli laittanut 
tarkennukseksi (työsuojelutoimikunta).

Mikäli selkeitä dokumentteja työvaihei-
den- ja työympäristön ergonomiasta, sekä 
työturvallisuudesta suositus, viite- ja raja 
arvoineen ei ole käytössä tuotannon suun-
nittelu- ja toteutusvaiheissa, herää kysy-
mys kuinka ”ei asiantuntijat” määrittelevät 
milloin työturvallisuushenkilöä tarvitaan ja 
milloin ei? Mikäli toimitaan kokemusperäi-
sesti ja sattuman varaisesti, miten voidaan 
reagoida riittävän ajoissa ja ennaltaehkäise-
västi yhteistyössä eri toimijoiden kesken 
ergonomian- ja työturvallisuuden edistämi-
seksi työpaikoilla?

4.11 Toimenpiteet työterveyden 
edistämiseksi ja tapaturmien eh-
käisemiseksi
Työkykyisyyttä pyrittiin ylläpitämään suoja 
välineitä hankkimalla ja niiden käyttöä val-
vomalla, menetelmiä kehittämällä (oikeat 
työkorkeudet), työkokeiluilla ja työhön si-
joittamisella työkunnon mukaan, 5S, työn 
kierrolla, tilapäisesti työn keventämisellä, 
apuvälineiden käytöllä (esim. nostoissa), 
hyvällä yhteistyöllä terveyshuollon kanssa, 
ergonomia selvityksiä toteuttamalla, sekä 
parannuksilla, työpisteiden kehittämisellä.

Poissaoloja yrityksissä pyrittiin vähentä-
mään muun muassa omailmoituskäytän-
nöllä (3 päivää), kolmikantaneuvotteluilla 
(työntekijä, työnantajan edustaja ja työter-
veyshuolto, ratkaisut pitkäaikaispoissa-
olijoiden kanssa (tarvittaessa työsuhteen 
päättäminen), toimiva työterveyshuolto, 
työilmapiirin parantaminen, kannustimet, 
ergonomia selvitykset ja parannukset, var-
haisen tuen malli ja keskusteluilla.

Annetut vastaukset viittaavat lähinnä reak-
tiiviseen toimintaan, eli silloin kun ongelma 
on havaittu. Keskiössä ovat työntekijään 
kohdistuva toiminta eikä niinkään ennakoiva 
tuotantoprosessin kokonaisvaltaiseen ke-
hittämiseen ja sen yhteydessä tapahtuvaan 
ergonomian- ja työturvallisuuden suunnit-
teluun ja kehittämiseen tähtäävä toiminta. 
Ilmoitetuilla toimenpiteillä saadaan helpo-
tusta olemassa oleviin ongelmiin, mutta se 
ei poista jatkuvan muutoksen mahdollisesti 
tuomia ongelma työterveydelle, turvallisuu-
delle, työn sujuvuudelle ja sitä kautta työn 
tuottavuudelle tuotannossa.
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4.12 Miten on onnistuttu työtervey-
den- ja turvallisuuden kehitykses-
sä, kuinka mitattu?
Yrityksiltä kysyttiin miten he ovat mieles-
tään onnistuneet työterveyden- ja turval-
lisuuden kehitystyössä? Yritys a) vastasi 
onnistuvansa vaihtelevasti. Tapaturmien 
osalta on päästy muutamana vuonna ta-
solle 0, mutta esimerkiksi v. 2017 sattui 5 
tapaturmaa. Poissaoloja on ehdottomasti 
liian paljon. Poissaoloprosenttia ovat viime 
vuosina nostaneet pitkät (vuosien mittaiset) 
poissaolot. Yritys b) totesi: Mittaroidaan 
sairauspoissaoloja sekä tapaturmia. Lisäksi 
kerätään kirjallisesti läheltä piti -tilanteet 
ja kehitysideat turvallisuuteen ja tervey-
teen liittyen. Yritys c) totesi onnistuvansa 
kohtuullisesti. Mittareina olivat tapaturma-
taajuus, tapaturmien määrä, sairauslomat. 
Yritys d) totesi: Edistytty, suunta on parem-
paan päin ja asia tiedostetaan voimakkaasti. 
Sairauspoissaolot ovat laskeneet mutta 
tapaturmien määrät nousseet viime vuonna. 
Mittarit, sairauspoissaolot, tapaturmailmoi-
tukset, läheltä piti -ilmoitukset. Yritys e ei 
vastannut kysymykseen.

Toiminta yrityksissä on vahvasti reagoivaa 
ongelmien ilmetessä. Mittarointi on pe-
rinteistä poissaolojen ja työtapaturmien 
seurantaa. Kehitystä ergonomian ja työ-
turvallisuuden tilasta työssä- ja työympä-
ristössä, sekä mittailtujen asioiden välillä 
ei ilmennyt. Myös onnistumista seurataan 
perinteisillä poissaolo-, tapaturma- ja läheltä 
piti -tapausten kirjaamisilla. Kysymykseksi 
jää, löytyvätkö myös selvitykset syy- seura-
us-suhteista ja toimenpiteistä riskien pois-
tamiseksi?

Toimenpiteet, joita toteutettiin tapaturmien, 
sekä läheltä piti tapausten vähentämiseksi, 
olivat: Työpisteiden riskikartoitukset, läheltä 
piti -tilanteiden pohjalta suoritettavat kor-
jaavat toimenpiteet, 5S, perehdyttäminen 
työvaiheisiin ja työympäristöön, sisäiset 
koulutukset eri teemoilla (esim. kemikaalit), 
turvallisuusteemapäivät, sekä turvallisuus-
kävelyt, havaintokampanja + korjaavat toi-
menpiteet, ergonomia selvitykset ja toimen-
piteet, havaintojen ja tapaturmien käsittely, 
kehitystoimenpiteet, työturvallisuuskortti-
koulutus, layout muutokset ja ergonomiaa 
parantavien välineiden avulla esim. seison-
tamatot.

Ilmoitetut toimenpiteet keskittyvät nykyi-
sen tuotantoprosessin ja siellä esiintyvien 
ongelmien korjaamiseen, sekä työnteki-
jöiden kouluttamiseen tapaturmien vält-
tämiseksi. Muutoksia suunniteltaessa ja 
suunnittelun aikana huomioitavaa ennalta-
ehkäisevää ergonomia, työturvallisuustoi-
mintaa ja sen kehittämistä ei vastauksissa 
esiintynyt lainkaan.  On kuitenkin huomioita-
va, että aiemmin mainittu tuotannon kehi-
tystyö menetelmien, välineiden jne. osalta 
saatetaan ymmärtää ja pitää yrityksissä 
tuotannon ennaltaehkäisevänä työnä vaikka 
todellisuudessa suurimmaksi osaksi ne tuli-
si toteuttaa jo tuotesuunnittelun, ei tuotan-
non aikana. 
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Mikäli ergonomiaa ja työturvallisuutta toteu-
tettaisiin tuote- ja tuotannon suunnittelu- ja 
muutos tilanteissa systemaattisesti ja do-
kumentoiden, saataisiin eri toimijoiden vä-
lille yhteinen kieli, ymmärrys ja käsitys millä 
osa-alueilla ja millaisilla toimenpiteillä on 
voitu ja voidaan vaikuttaa työn sujuvuuteen, 
terveellisyyteen ja turvallisuuteen tehok-
kaimmin. Jäädessään yksittäisten ihmisten 
välisiksi keskusteluiksi kokonaiskuva hä-
märtyy ja saatetaan liukua osa optimoinnin 
toteuttamiseen.

4.13 Yritysten taloudellinen tila vs. 
työntekijöiden tyytyväisyys
Tiedusteltaessa yritysten taloudellista va-
kautta, vastaukset olivat hyvin positiivisia: 
”Kyllä, toiminta on jatkunut pitkään. Yritys 
pystyy tekemään positiivista taloudellista 
tulosta”. ”Tuoreen liiketoimintakaupan takia 
tätä on vielä vaikea arvioida”, ”Hyvä talou-
dellinen tila, pitkät työsuhteet”, ”Vakaa ta-
loudellinen tilanne ja positiiviset näkymät”. 
”Vakaa yritys”.

Tiedusteltaessa, miten taloudellinen tilan-
ne näkyy työn- ja työolosuhteiden kehityk-
sessä, vastaukseksi annettiin: ”Jatkuvasti 
tehdään investointeja, joilla pyritään paran-
tamaan tuottavuutta ja työturvallisuutta”. 
”Investoinnit tehtaaseen liiketoimintakau-
pan myötä”. ”Lisääntyneet panostukset 
työolosuhteiden parantamiseen, tehdyt pa-
rannukset viimeisten vuosien aikana, hyvä 
ja laaja yhteistyö työterveyshuollon kanssa”. 
”X järjestelmään on satsattu ja jatkuvasti 
tehdään työympäristön parannuksia, ko-
neita modernisoidaan, henkilöstöä koulu-
tetaan”. Yksi yritys (1/5) ei vastannut miten 

näkyy käytännössä vaikka vastasi työpaikan 
olevan, varma ja vakaa, sekä taloudellisen 
tilanteen ja tulevaisuuden näyttäytyvän hy-
vänä.

Taloudellisen tilan vakaus ja yritykseen to-
teutettava jatkuva investointi tuovat työn 
pysyvyydestä turvallisuuden tunteen, mutta 
ei välttämättä takaa turvallista ja terveel-
listä työtä ja työympäristöä joka voi ilmetä 
erilaisina pahoinvointina ja ongelmina or-
ganisaation työtehtävissä. On tärkeää, että 
myös ergonomia ja työturvallisuus näyttäy-
tyvät jo investointisuunnitelmia ja laskelmia 
tehdessä niin suunnitelmissa, kuin hankin-
toja toteutettaessa. Tällöin tarvitaan er-
gonomia- ja työturvallisuus kumppaneiden 
tuottamaa asiantuntemusta ja tietoa sekä 
ohjausta kulloistenkin valintojen ja päätös-
ten tueksi ergonomian ja työturvallisuuden 
viitearvojen ja suositusten toteutumiseksi 
tuotannossa.

Katsottaessa tulevaisuuteen, teknologiat 
tulevat muuttumaan, robotiikka- ja järjes-
telmien käyttö lisääntyvät. Mikäli ergonomia 
kaikkine osa-alueineen (fyysinen, kognitii-
vinen ja organisatorinen) ja työturvallisuus 
eivät ole luontainen osa suunnittelutyötä, 
eikä asiantuntijuus ja sen tarve kohtaa ajois-
sa, voimme vain kuvitella millaisia haasteita 
terveyden- ja turvallisuuden alueella jatkos-
sa tulee olemaan. Tämä on myös merkittävä 
kilpailuetu ja kansantaloudellinen haaste.
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Hankkeen keskeinen tavoite oli selvittää er-
gonomian tilaa ja sen muodostumiseen vai-
kuttavia tekijöitä tuotannossa. Tällöin kes-
kiössä ovat työn sisältö, järjestelyt, toteutus 
ja tavoitteet työlle. On tärkeää, että ennen 
tuotantovierailua tiedustellaan mitä yrityk-
sissä on jo havaittu, mitattu, dokumentoitu 
ja toteutettu ergonomian ja työturvallisuu-
den osalta. Perehtymällä lähtötietoihin saa-
daan peruskäsitys millainen nykytila on.

Vastaukset ovat esitetty kyselyn otsikoiden 
mukaisessa järjestyksessä.

Perustelu miksi kyseisiä tietoja kysyttiin ja 
kommentit. Musta teksti.  

Vihreällä tekstillä esitetään millaisia vas-
tauksia ja dokumentaatiota tehtailta saatiin. 

Tässä osiossa esitetään millaista dokumen-
toitua tietoa vierailukohteeksi valikoituneis-
ta työvaiheista löytyi yritysten tuotannoista.                      

Yritykset nimesivät tuotannosta vastaajiksi 
kysymyksiin ja kontaktihenkilöksi vierailuille 
seuraavanlaisissa rooleissa työskenteleviä 
henkilöitä: Työsuojeluvaltuutettu (kaksi vii-
destä (2/5) mukana olleesta), tehtaan johta-
ja, valmistuksen johtaja, sekä työnjohtajan 
rooleissa toimiva henkilö.

Oletuksena on (huomioiden esikyselyjen 
vastaukset), että ainakin osasta tuotan-
tolaitoksia löytyy tietoa vierailukohteeksi 
valikoiduista työvaiheista. Dokumentaatiota 
tiedusteltiin seuraavista asioista:

5.1  Tuotanto- ja linja (prosessi) layout
5.2  Työvaiheiden konstruktioiden mittakuvat
5.3  Työvaiheiden työntutkimusraportit  

aikamittaustietoineen
5.4  Työntekijän työohjeet ja työlle asetetut 

vaatimukset
5.5  Työvälineiden kuvaukset
5.6  Työvaiheiden työturvallisuus ja ergono-

mia ohjeet
5.7  Työvaiheiden ympäristöä koskevat tiedot
5.8  Työlle asetetut tavoitteet (määrä,  

aika, laatu)
5.9  Työterveyshuollon suorittamat selvi-

tykset ja dokumentaatio työvaiheista
5.10  Työturvallisuus selvitykset tuotannosta
5.11  Havaitut kehityskohteet ja status
5.12 Muuta tietoa työn turvallisuuden,  

terveyden ja sujuvuuden toteutumiseksi

5. YRITYSVIERAILUJA EDELTÄNYT  
TIEDONKERUU. MITÄ LÖYTYI? 
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5.1 Layout tuotantolinjasta ja työ-
vaiheista
Tuotantolinjan/alueen layoutit toimivat hy-
vänä yhteisenä ”karttapohjana” ryhdyttäes-
sä muodostamaan yhteistä ymmärrystä ja 
kieltä eri asiantuntijoiden välillä työympäris-
töstä-, tuotantoprosessista- ja työvaiheiden 
sisällöistä sekä toteutuksista. 

Layouttiin merkityistä keskeisistä mitoista, 
sijainneista, toiminta-alueista, sekä suun-
nista, reiteistä jne. päästään yleiskuvaan 
mitä tuotannossa tapahtuu. Syventävät tie-
dot saadaan dokumenteista, jotka käsitte-
levät tuotetta, välineitä, teknologioita, jär-
jestelmiä, koneita materiaalivirtoja, työtilan 
konstruktioita, työlle asetettuja tavoitteita, 
työympäristön valaistusta, ilmastointia, 
melua jne. Tämä auttaa muodostamaan 
kokonaiskuvaa millaisista tekijöistä työ- ja 
työympäristö muodostuvat ja millaiset ergo-
nomiset- ja työturvallisuustekijät nousevat 
keskiöön tarkastelun/suunnittelun kohtee-
na olevasta työstä. 

Yksi tehdas (1/5) ilmoitti, ettei heillä ollut 
tuotannon layoutia käytettävissä meneil-
lään olleen muutostyön vuosi. Yhden (1/5) 
tehtaan layoutista ei ollut varmuutta milloin 
se oli päivitetty. Kahden tehtaan (2/5) layou-
teista löytyi merkintöjä nostureiden sijain-
nista ja toiminta-alueista, kulkureiteistä 
sekä eri tuotantoalueiden merkityt nimet. 
Mittatietoja oli erittäin niukasti merkitty, 
osissa layoutteja ei lainkaan.

Kuvassa 5 on esimerkki layoutin hyödynnet-
tävyydestä suunnittelussa ja kommunikoin-
nissa. Esimerkki kuvastaa sitä, miten infor-
matiivinen layoutti (vasemman puoleinen) 
voi helpottaa kommunikointia verrattuna 
oikeanpuoleiseen. Layoutilla voidaan kertoa 
millaista toimintaa alueella on ja miten työs-
sä sekä työympäristössä toteutuvat esimer-
kiksi työskentelyalueiden mitoitukset. Miten 
mitoitus ja toiminta vaikuttavat työntekijän 
työhön, materiaalivirtauksiin ja kaikkeen 
toimintaan jota kyseisellä alueella toteute-
taan? Huomioiden erilaiset kehitysprojektit, 

Kuva 5. Layout, kommunikoinnin ja suunnittelun yhtenä perusvälineenä, Elina Parviainen.
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kertaiset ”2D” kuvat ja merkitä perusmitat. 
Valaisevia ovat myös itse otetut digikuvat 
työvaiheesta/alueesta edestä, sivuilta, 
takaa ja päältä (jos mahdollista). Kuviin lii-
tetään keskeisimmät mitta tiedot, jotka hel-
pottavat ergonomian arviointia ja suunnit-
telua suhteessa suosituksiin ja viitearvoihin. 
Oleellista on muistaa myös huolto ja korjaus, 
joiden ergonomiasta ja työturvallisuudesta 
tulee myös huolehtia (pääsy kohteeseen, 
näkeminen, ylettyminen, mahtuminen, työs-
kentelyn sujuvuus kohteessa, turvallisuus, 
sekä merkittävät erityispiirteet, riskit jne.)  
Kun mittakuvat ovat käytössä, voidaan tar-
kastaa ergonomiasuosituksista ja viitear-
voista työtilan mitoitusten ergonominen tila 
ja niiden vaikutus työn kuormitustekijöihin. 
Tämä helpottaa kommunikointia kaikkien 
osapuolten välillä.

5.3 Työvaiheiden työntutkimus-
raportit 
Työntutkimus ja siihen liittyvä ajan mittaus 
ovat keskeisiä ergonomian määrittelijöitä 
tuotannossa. Koska aikatietoja käytetään 
myös työn tavoitteiden (muun muassa mää-
rä/aika) määrittelemiseen, tulee muistaa, 
että aika vaikuttaa työn rytmiin, joutuisuu-
teen. Tällöin ergonomian huolellisella ana-
lysoinnilla mittausta tehdessä ja tavoitteita 
asetettaessa on erittäin suuri merkitys. On 
varmistettava, että työmenetelmät, väli-
neet ja ympäristö ovat sellaista ergonomian 
tasoa, että työntekijä selviytyy annetussa 
ajassa työtehtävästä terveyden ja turvalli-
suuden vaarantumatta.

muutokset ja uudistukset tuotannossa, on 
erittäin tärkeää, että suunnitteluun ja toteu-
tukseen osallistuvilla on selkeät lähtötiedot 
ja yhteinen ymmärrys nykytilasta kaikkine 
tarvittavine mittatietoineen jotta uudistuk-
set ja muutokset eivät tuo tullessaan lisäon-
gelmia, vaikka yksi saadaan poistettua.

5.2 Työvaiheiden konstruktioiden 
(koneet, työtasot jne.) mittakuvat
Työvaiheiden konstruktioita teollisuudessa 
ovat esimerkiksi laitteet, koneet, työtasot, 
rullakot, kannattimet, letkut, johdot jne. 
Näiden mitta tiedot, mukaan lukien käyttöön 
liittyvät tila- ja turvallisuusvaatimukset, 
auttavat arvioimaan ergonomian- ja työtur-
vallisuuden toteutumista käyttökohteessa 
olevassa tilassa suhteessa työssä käytet-
täviin työmenetelmiin ja työlle asetettuihin 
tavoitteisiin, sekä muiden tukitoimintojen 
toteuttamiseen esimerkiksi korjaus, huolto, 
materiaalitäydennys, roskien- ja jätösten 
poisto, siivous jne. 

Kysyttäessä konstruktioiden tietoja, miltään 
tehtaalta ei löytynyt työvaiheiden konstruk-
tioista tai työvaiheista (työpisteistä) mitta-
kuvia. Perusteluna oli, että koneet ja laitteet 
ovat useita (jopa kymmeniä) vuosia vanhoja.

Vaikka työ kumiteollisuudessa on pitkälti 
työskentelyä koneella ja laitteilla, on tär-
keää, että mittatietoa on käytettävissä työn 
kuormitustekijöitä arvioitaessa. Toimitta-
jilta voidaan pyytää yksinkertaiset 2D kuvat 
kalusteista, laitteista, kuljettimista ja niin 
edelleen. Työtilasta voidaan piirtää yksin-
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Tiedusteltaessa onko tutkimuksia ja mit-
tauksia tehty vierailun kohteena olevista 
työvaiheista, vastauksia olivat:
- Tehtaalla on juuri toteutettu havainto-

tutkimus kohteena olleista prosesseista.  
Kyseisen tutkimuksen pohjalta on laskettu 
myös T-Arvo yrityksen laskelmissa käytet-
täväksi.

- Työntutkimus- ja mittausraportteja ei ole. 
Tehtaalle on hankittu X järjestelmä tuo-
tantoprosessin suunnittelun ja ohjauksen 
avuksi. Ohjelmassa ei ole tutkittuja ja mi-
tattuja ihmistyövaihetietoja, eikä tietoja 
miten työ toteutetaan järjestelmään mer-
kityssä ajassa.

- Tutkimuksia on tehty 5-6 vuotta sitten. Ai-
katietoja ei ole. Menetelmiä ei ole kuvattu.

- Työntutkimus- ja mittausraportteja ei ole. 
Tehtaalla on ollut n. 10 v. sitten työntutki-
musta, mutta ei enää. Ennen henkilöstö-
hoitaja teki, kellotettiin ja laskettiin. Nyt 
toimitaan noin arvolla. 

- Työntutkimus- ja mittausraportteja ei ole. 
5-6 vuotta vanhat löytyy, eikä menetelmiä 
ole kuvattu.

Tässä selvityksessä ei ollut tavoitteena sy-
ventyä tuotannon laskelmien perusteisiin. 
Tällä kysymyksellä haluttiin nostaa esille 
ajan merkitys ergonomian yhtenä merkittä-
vänä osatekijänä niin fyysisen kuin kognitii-
visen ergonomian osalta. Aikatutkimuksista 
on kommentoitu myös kohdassa 4.8.

5.4 Työntekijän työohjeet ja työnte-
kijälle asetetut vaatimukset (työ
tavoitteet)
Työntekijän työohjeilla tarkoitetaan täs-
sä yhteydessä ohjeita joita noudattamalla 
työntekijä suoriutuu työstä saavuttaen 
asetetut tavoitteet työssä koko työvuoron 
aikana. Ohjeiden tulee vastata nykytilaa, 
tuotetta, sekä määriteltyjä työmenetelmiä 
ja välineiden käyttöä työn suorittamiseksi, 
sekä työstä mitattua aikaa. Mikäli tuotteissa 
joita työntekijä valmistaa on eroja (varioin-
tia) ja näillä puolestaan vaikutusta työme-
netelmään, tulee myös nämä olla huomioitu 
työohjeessa samoin myös työn tekemiseen 
varatussa ajassa. Työmenetelmillä on suu-
ri merkitys työntekijän kuormittumiseen. 
Oikeat työpisteen mitoituksetkaan eivät 
auta jos käytetty menetelmä ja välineet ovat 
vääriä ja aiheuttavat työntekijän ylikuormit-
tumisen. 

Tiedusteltaessa löytyykö vierailun kohteena 
olevasta työvaiheesta työohjeita missä on 
myös tuotu esille työlle asetetut vaatimuk-
set, kävi ilmi: Ainoastaan yhdeltä viidestä 
(1/5) yrityksestä löytyi työohje jossa oli tuotu 
esille myös laatuvaatimus tuotteelle. Yri-
tykset kertoivat, että ohjeet ovat yleensä 
annettu suullisesti ja myös työntekijät ovat 
opettaneet toinen toisilleen miten työt teh-
dään. 

Tällainen toimintatapa joka nousee vastauk-
sissa esille, johtaa tilanteeseen, että samaa 
työtä tehdään usealla eri tavalla ja mahdol-
liset virheelliset työmenetelmät siirtyvät 
eteenpäin työntekijältä toiselle. Tällainen 
toiminta hankaloittaa jatkuvaa kehitystyötä, 
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tiedettävä, millaiseen käyttöön työvälineet 
ovat alun perin suunniteltu ja kuinka niitä 
tullaan käyttämään. Työvälineen huoltoon ja 
käytöstä poistamiseen liittyvät tiedot ovat 
myös oltava tiedossa ja dokumentoituna. 
Tämä siksi, että kulumisen ja mahdollisen 
rikkoutumisen aiheuttama vaikutus työssä 
tulee huomioiduksi ja korjatuksi. Tiedustel-
taessa vierailun kohteena olevan työvaiheen 
työvälineiden tietoja, tulokseksi tuli:

Työvälineistä ei ollut tietoja yhdelläkään teh-
taalla viidestä (0/5), mutta tiedettiin minkä 
tapaisia välineitä käytetään. Osan välineistä 
työntekijät ovat hankkineet ja tehneet itse, 
osa välineistä oli tarkoitettu muuhun kuin 
tuotannossa käytettyyn työhön. Käytettä-
vyydestä ei ollut selvityksiä ja käytettävyys 
oli käyttäjästä ja tuotteen kulloisistakin 
ominaisuuksista riippuvaista. 

Käytettävät työvälineet ovat kiinteä osa 
työmenetelmiä ja työohjeita. Varmistamalla, 
että työväline tukee käytettyä työmenetel-
mää, on ergonomialtaan tarkoituksenmu-
kainen ja työntekijä hallitsee sen käytön, 
taataan niin laatu, sujuva työ, kuin terveelli-
nen ja turvallinen työtehtävä, jossa ylikuor-
mitus on minimoitu menetelmällä, työväli-
neellä ja työn hallinnalla. Tämä edellyttää, 
että ergonomia suositukset ja viitearvot 
ovat huomioitu ja toteutettu jo suunnittelu- 
ja valinta vaiheessa.

ongelmien juurisyiden löytymistä ja kor-
jaamista, sekä kommunikointia laatuun-, 
työmäärään-, turvallisuuteen- ja terveel-
lisyyteen liittyvissä asioissa niin yrityksen 
sisäisten-, kuin ulkopuolisten asiantuntijoi-
den-, toimittajien- ja työntekijöiden kanssa.

Työmenetelmien ja ohjeiden, sekä aikamit-
tausten vastatessa toisiaan vältytään se-
kaannuksilta ja virhearvioinneilta kulloinkin 
toteutettavissa laskelmissa, selvityksissä ja 
johtopäätösten toteutuksissa, sekä asiakas 
lupauksissa.

HUOM! Työohjeet toimivat työn 
keskeisimpien vaatimusten tie-
donlähteenä.

5.5 Työvälineiden kuvaukset (mitat, 
käytettävyys, turvallisuus, käyttö-
tarkoitus jne.)
Työvälineiden ominaisuudet, muodot, mi-
tat ja käyttöohjeet ovat tärkeä osa työn 
terveellisyyden ja turvallisuuden varmis-
tamista. Mikäli työvälineitä ei ole valittu/
valmistettu käytettävän menetelmän vaati-
man ergonomisuuden ja työturvallisuuden 
mukaan, joutuu työntekijä mukauttamaan 
oman toimintansa sen mukaan miten työ 
onnistuu parhaiten suorittaa, ei miten se 
olisi sujuvinta, turvallisinta ja terveellisintä.           
Otettaessa uusia työvälineitä käyttöön, on 
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5.6 Työvaiheiden työturvallisuus ja 
ergonomia ohjeet
Vierailun kohteena olevista työvaiheista 
pyydettiin turvallisuus ja ergonomia oh-
jeistuksia. Vastaukseksi tuli: Yhdeltäkään 
yritykseltä ei löytynyt työvaihekohtaista 
turvallisuus ja ergonomia ohjeistusta (0/5). 
Ohjeistukset ovat annettu suullisena ja siir-
tyvät myös työntekijältä toiselle kerrottuina. 
Kahdelta (2/5) löytyi niin sanottu yleinen 
tehtaan turvallisuusohje.

Jos turvallisuus- ja ergonomia ohjeita ei ole 
tehty työvaihekohtaisesti ei voida arvioida 
myöskään sitä, mistä tekijöistä ylikuor-
mittumiset ja tapaturmat johtuvat, kun ei 
ole tiedossa miten työntekijän tulee toimia 
huomioiden työmenetelmät, työn tavoitteet 
ja työympäristö, sekä työssä mahdollisesti 
tapahtuva variointi (esimerkiksi tuotteen, 
välineiden ja kemikaalien variointi). Vaikka 
työssä ei nähdä/oleteta olevan riskejä er-
gonomian tai työturvallisuuden osalta, on 
tämäkin mainittava, että tiedetään, että 
työvaihe on tarkastettu ja analysoitu.

5.7 Työvaiheiden työympäristöä 
koskevat tiedot
Yrityksiltä tiedusteltiin vierailun kohteena 
olevan työvaiheen työympäristöä koskevaa 
tietoa dokumentaatiota, esim. melua, va-
laistusta, kemikaaleja, rakenteita, olosuh-
teita jne. 

Kolmelta yritykseltä ei löytynyt dokumenttia 
koskien työvaiheen työympäristöä (3/5).

Yritysten vastauksista kävi ilmi, että löytyy/
tiedetään seuraavaa:
• Löytyi erilliset tuotantoprosessin kaavio 

(prosessin vaiheet) sekä kemikaaliluette-
lo kaikista tuotannon kemikaaleista joista 
on myös selvitykset millaista vaaraa tai 
haittaa kyseiset aineet voivat aiheuttaa.

• Löytyi työterveyshuollon tekemä työpaik-
kaselvitys jossa on listaus tehtaan läm-
pötiloista, melusta ja kemikaaleista.

• Tiedettiin, että on olemassa työterveys-
huollon tekemä dokumentti, mutta doku-
menttia ei ollut välitettävissä.

• Ilmoitettiin, että valaistus, melu, ilmas-
tointi jne. ovat selvitetty. Työfysiotera-
peutti on tehnyt, katsonut, valaistukset, 
poistot, jne. Dokumenttia ei ollut väli-
tettävissä. Tehtaalta löytyi koko tehtaan 
melumittaus raportti. 

• Todettiin, että työterveyshuolto on teh-
nyt selvityksiä työympäristöstä, mutta 
dokumenttia ei ollut välitettävissä. 

Huomioiden vastaukset ja vastausten an-
tajien roolit ja tehtävät tuotantolaitoksissa, 
herää kysymys missä tuotannon työterveyt-
tä (ergonomiaa) ja turvalisuutta koskevat 
dokumentit säilytetään? Kenellä kaikilla on 
niihin pääsy ja mihin/milloin niitä käytetään? 
Jotta yritykseen muodostuu tietokanta kes-
keisimmistä ergonomia – ja työturvallisuus 
asioista, niiden tilasta ja käytetyistä viitear-
voista, tulee työturvallisuudesta- ja tervey-
destä vastaavien tahojen sopia yhdessä mi-
ten dokumentaatio, niiden säilytys, päivitys 
ja käyttö yrityksessä hoituvat.                                                              
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5.9 Työterveyshuollon tekemät sel-
vitykset työvaiheista, kuormituste-
kijät ja niiden jakautuminen, suosi-
tukset, ehdotukset
Koska yritykset käyttävät työterveyshuollon 
palveluita myös ergonomiassa, pyydettiin 
työterveyshuollon toteuttamina selvityksiä 
kohteena olevista työvaiheista. Tavoitteena 
oli saada etukäteistietoa ergonomian tilas-
ta, sekä työterveyshuollon mahdollisesti 
antamista suosituksista, viitearvoista ja 
ohjeista ergonomian edistämiseksi yrityk-
sessä.

Neljällä viidestä (4/5) löytyi 1-5 vuotta van-
hoja työterveyshuollon tekemiä selvityksiä, 
jotka olivat otsikoitu alla olevan listauksen 
mukaisesti. Selvitysten syyt vaihtelivat seu-
raavanlaisesti: työpaikalla tapahtuneisiin 
muutoksiin tutustuminen, työliikkeiden ja 
asentojen opastus, työolosuhteiden päivitys 
ja työskentelytapojen seuranta, sekä niiden 
terveysvaikutusten arviointi, työterveys-
huollon perusselvityksen toteutus tavoit-
teena tutustua yrityksen työolosuhteisiin ja 
kartoittaa työympäristössä mahdollisesti 
olevia terveydellisiä vaaratekijöitä ja arvioi-
da niiden vaikutusta henkilöstön työkykyyn. 
Yhdessä raportissa tavoitteena oli työpaik-
kaselvitys ja yhdessä ei mainittu tavoitetta.

Ergonomiaa käsittelevät selvitykset olivat 
toteutettu pääasiassa havainnoimalla ja 
haastattelemalla työntekijää, sekä käyttäen 
valokuvia. Mittatietoja oli kirjattu lähinnä 
valaistuksesta ja melusta. Kenen tekemi-
nä, ei kaikista käynyt ilmi (työpaikan vai 
työterveys huollon?)

5.8 Työlle asetetut tavoitteet 
(määrä, aika, laatu)
Kuten aiemmin työntutkimus- ja mittaus-
raportteja kysyttäessä todettiin, työlle on 
yleensä asetettu erilaisia tavoitteita joilla 
on suora vaikutus ergonomiaan ja työtur-
vallisuuteen. Tehtailta tiedusteltiin mitä 
tavoitteita vierailun kohteena olevassa työ-
vaiheessa toteutettavalle työlle on asetettu. 
Vastauksiksi tuli:
• Tavoitteita ja laatua ei ole määritelty ja ku-

vattu kirjallisesti.
• Hinnoittelussa on määritelty tavoitekap-

paleet myyntimiehen toimesta, mutta ei 
ole ilmoitettu työntekijälle. Sanallisesti on 
jotain tavoitteita. Verrataan vuorojen eroja, 
pääsevätkö vuorot samaan. Jokainen vas-
taa laadusta. Myynti ei ole paikalla, joten 
arvuutellaan, paljonko tehdään.

• Tavoitteita ja laatua ei ole määritelty ja ku-
vattu kirjallisesti.

• Laatuvaatimukset löytyvät työohjeesta. 
Tavoitekappale määriä ei ole ilmoitet-
tu. Koneajat määräävät kappalemäärän. 
Työntekijät toteuttavat käsityövaiheet ko-
neajalla.

• Työntekijöille ei ole annettu selkeitä kap-
paletavoitteita työvuoroon. Myyntimies 
kuitenkin on arvioinut valmistettavien 
kappaleiden määrän/työvuoro. Jokainen 
vastaa laadusta itse. 

Työlle asetetut ja sovitut tavoitteet toimi-
vat myös työn opastuksen osana. Tällöin 
varmistetaan, että asetetut tavoitteet ovat 
mahdollista saavuttaa ja työntekijä on kyke-
nevä toteuttamaan tehtävät ohjeiden mu-
kaisesti käytetyt työmenetelmät ja työolo-
suhteet huomioituna.
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Alla selvitysten otsikot, sekä, toteuttajat ja 
selvitysten sivumäärä. 

• Suunnattu työpaikkaselvitys, työfysio-
terapeutti (8 sivua).

• Työpaikka selvitys, ei tekijää (3 sivua).
• Raportti ei otsikkoa, tehdaspäällikkö, työ-

suojeluvaltuutettu, työterveyslääkäri, työ-
terveyshoitaja (8 sivua).

• Työpaikkaselvitys, tehtaanjohtaja, työ-
suojelupäällikkö, kunnossapitopäällikkö, 
tuotannon esimies, pääluottamusmies, 
työterveyslääkäri (4 sivua).

• Työpaikkaselvitys ja ergonomiaselvitys, 
työterveyslääkäri, työfysioterapeutti, työ-
terveyshoitaja (21 sivua).

• Työpaikkakäynti, osallistujien nimet mai-
nittu, mutta ei tehtävänimikkeitä (2 sivua).

• Työpaikkaselvitys, työterveyslääkäri, työ-
terveyshoitaja, työfysioterapeutti (15 sivua).

• Työpaikkaselvitys, ei toteuttajien nimeä. 

Huomiot koskivat pitkälti kohteena olevan 
työntekijän työasentoja, mutta ei niinkään 
työmenetelmistä, työvälineistä tai työym-
päristön tekijöistä huomioiduista vaikutuk-
sista asentoihin ja työliikkeisiin. Työvälineet, 
otteet, puristusvoiman käyttö ja puristami-
sen määrään työvuoron aikana eivät olleet 
nousseet selvitysten huomion kohteeksi. 
Tietoja työstä ja työympäristöstä, työjärjes-
telyistä, tavoitteista jne. ei dokumenteista 
löytynyt (mitä työstä tiedettiin ennen työ-
paikkakäyntejä). Referenssejä, suosituksia 
ja viitearvoja ergonomiaa koskevien kom-
menttien tueksi ei ollut dokumentteihin ollut 
liitetty. Kuormitusten jakautumista koko 
työvuoron ajalle, tauotusta ja työvuorojär-
jestelmiä kokonaisuutena ei ollut käsitelty. 
Poikkeamien suuruus suhteessa viitearvoi-

hin ei nouse esille. Samoin työpaikkakäynnin 
yhteydessä työvaiheessa työskennelleen 
henkilön työtavan arviointi suhteessa opti-
mi/opastettuun työskentelytapaan kohtee-
na olevassa työvaiheessa ei ollut käsitelty.

HUOM! Tarkoitus ei ole arvostella työpaikka-
selvityksiä, vaan pohtia mikä on selvitysten 
tavoite ja niiden käytettävyys ja hyöty työ-
ympäristön, työvälineiden, tuotteen käsitel-
tävyyden, työmenetelmien ja työvaiheiden 
ergonomisuuden ja työturvallisuuden pa-
rantamisessa niin varhaisessa suunnittelu 
vaiheessa, kuin korjaavassa toiminnassa 
työn fyysisen, kognitiivisen ja organisatori-
sen ergonomian parantamiseksi. 

5.10 Työturvallisuus selvitykset ja 
työturvallisuus yleensä tuotannossa
Työturvallisuusselvitykset työvaihekoh-
taisesti ovat perusta työturvallisuudelle ja 
sen jatkuvalle seurannalle ja kehitykselle. 
Kuten aiemmin todettiin, tuotannon layoutti 
on hyvä karttapohja johon voidaan merkitä 
missä ovat tuotannon kriittisimmät työvai-
heet työturvallisuuden ja terveellisyyden 
kannalta. Liitettäessä kyseisiin vaiheisiin 
tarkempi selonteko kaikista niistä teki-
jöistä jotka koskevat kyseisen työvaiheen 
terveellisyyttä ja turvallisuutta, helpottaa 
ja sujuvoittaa se työterveys- ja turvallisuus 
yhteistyötä.

Työvaihekohtaisia työturvallisuusselvityksiä 
ei yrityksistä löytynyt. Kolmesta yritykses-
tä (3/5) löytyi yleinen työturvallisuus ohje. 
Kolmesta 3/5 löytyi yleinen työturvallisuus-
selvitys. Kahdesta (2/5) ei löytynyt yleistä 
työturvallisuus-selvitystä. Yhdestä (1/5) yri-
tyksestä välitettiin myöhemmin vierailujen 
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5.11 Havaitut kehityskohteet ja  
niiden status
Kun pyritään jatkuvaan parantamiseen, tar-
vitaan systemaattinen toimintamalli, joka 
sisältää selkeät rakenteet toimintatavoille, 
dokumentoinnille, sekä dokumenteissa ole-
van informaation tuottamiselle, käytölle, 
sekä kommunikoinnille yrityksissä. Jotta 
työterveys- ja turvallisuustoiminnan jatkuva 
kehittyminen mahdollistuu, tarvitaan myös 
järjestelmä johon tuotetut tiedot tallenne-
taan ja päivitetään. Toiminnan ja järjestelmi-
en apuna tarvitaan projektityö osaamista. 
On tiedettävä mitä, miksi, miten, milloin ja 
kenen toimesta tehdään? 

Kohteena olleissa yrityksissä ei ollut kuvat-
tu, eikä käytössä järjestelmällistä työter-
veys- ja turvallisuustoimintaa ja kehitys- ja 
yhteistoimintaa tuotannossa. Kehityside-
oita on kerätty suullisesti ja paperilla. Kerät-
tyjen ehdotusten statuksesta ei ollut aika-
tauluja, eikä raportteja miten ehdotuksia 
tullaan jatkossa käsittelemään ja toteutta-
maan. Työpaikka- ja turvallisuusselvityksiä 
oli toteutettu, mutta niiden pohjalta tehtyjä 
muutoksia tuotannossa ei hankkeessa tuotu 
esille.

jälkeen työntekijöiden täyttämä tehtäväkoh-
tainen vaarojen tunnistamislomake vierailun 
kohteena olleesta prosessista. Kahdesta 
yrityksestä (2/5) löytyi vaarojen kartoitus 
dokumentit. Selvitykset olivat vuosilta 2014 
ja 2015. Kummassakaan ei ollut merkitty 
ketkä olivat toteuttaneet selvityksen. Toi-
nen selvityksistä käsitteli koneen käyttöön-
oton riskikartoitusta ja toinen yleistä riski-
kartoitusta tuotannossa.

Työturvallisuus dokumentaation osalta 
nousee esille sama pohdinta, kuin työterve-
yshuollon selvityksissä. Yrityksissä tehdyt 
selvitykset ovat vahvasti toisistaan poikkea-
via niin rakenteeltaan kuin sisällöltään. Riip-
puen työpaikoilla toteutuneista eri selvityk-
sistä ja kartoituksista. Samoin pohdintaan 
nousee onko yrityksissä käytössään viitear-
vot ja spesifikaatiot varsinkin jos arviointeja 
tekevät hyvin eri taustalla ja osaamisella 
varustetut henkilöt? Näillä asioilla on mer-
kitystä miten selvityksiä voidaan hyödyntää 
organisaatiossa muutos, hankinta, korjaus 
ja päätöksenteko tilanteissa, sekä työter-
veys- ja työsuojelu henkilöiden toteutta-
massa yhteistyössä yrityksen henkilöstön 
kanssa. Yhteinen kieli, tavoitteet toiminta- 
ja dokumentaatiotapa luovat pohjan työter-
veyden ja turvallisuuden jatkuvalle paranta-
miselle ja kehittämiselle yrityksissä.
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Huomioiden tässä selvityksessä esille nous-
seet asiat ja toiminnan tila/taso, voidaan 
pohtia, paljonko säästettäisiin aikaa, rahaa 
ja vaivaa, jos yrityksissä työterveys- ja tur-
vallisuus toimijat sopisivat yhteistyössä 
työnantajan (tuotannon) edustajien kanssa, 
miten luoda rakenne ja toimintatapa jossa 
varmistetaan, että tarvittavat tiedot tuotan-
noista ja keskeiset viitearvot, sekä suosi-
tukset ergonomiasta ja työturvallisuudesta 
ovat käytettävissä kaikkien kesken, ketkä 
vastaavat ja vaikuttavat tuotannon uudis-
tuksessa, kehityksessä ja korjaamisessa. 

5.12 Muuta tietoa työn sujuvuuden, 
terveellisyyden ja turvallisuuden 
edistämiseksi ja toteuttamiseksi 
Kommentteja ja keskusteluissa esille nous-
seita asioita yrityksistä:
1. Paperilapuille kirjattujen työturvallisuus-

havaintojen hyödyntäminen. Toteutukset 
ja tulokset eivät välity kaikkien tietoon. 
Asiat jäävät paperilapuille koska jär-
jestelmällistä dokumentaatiota ei ole. 
Todettiin, että tuotannossa on paljon 
hiljaista tietoa joka ei tule käyttöön. Pe-

rusongelma on, ettei systemaattista toi-
mintatapaa ole. Aikaa menee kaikenlais-
ten tavaroiden ja asioiden etsimiseen.

2. Tehtaalla toteutetaan työnkiertoa. Työn-
tekijät ovat monitaitoisia. Kaikki eivät 
kuitenkaan hallitse kaikkia tehtäviä. 
Valssaus ja sekoitus ovat pääasiassa 
miesten tehtäviä niiden fyysisen kuor-
mittavuuden vuoksi.                                                                                           

3. Todettiin, että visualisointi, dokumen-
tointi ja systemaattinen toimintatapa 
asioiden hoitamiseksi esim. uusi tuote, 
tuotannon muutos, korjaavat toimen-
piteet, hankinta jne. hyötyisivät kun 
tarvittavaa ajan tasalla olevaa tietoa tuo-
tannosta olisi käytössä. Vältyttäisiin ko-
kemusperäisiltä päätelmiltä, päätöksiltä 
ja virhevalinnoilta.                                                                                                                           

4. Tuotannon kehittämiseen ja uudistami-
seen vaikuttavat päätökset tulevat kon-
sernitasolta. Tehdas mukauttaa tuotan-
non rakenteita ja järjestelyitä annettujen 
tavoitteiden toteuttamiseksi sen mukaan 
kun nykyiset prosessit ja uudet teknolo-
giat yhdistettynä sallivat. 
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veydellisiä näkökulmia. Nämä ovat näkökulmia 
joihin yrityksissä toteutetuissa selvityksissä 
ei suuremmin ollut kiinnitetty huomiota.

6.1.1 Tuotteesta ja työmenetelmistä
Kaikissa tuotantolaitoksissa valmistettavat 
tuotteet poikkesivat vahvasti tosisistaan 
niin koon, painon, muodon, käsiteltävyyden, 
kuin käytettyjen teknologioiden ja kemikaa-
lien osalta. Kuitenkin esille nousi yhteisiä 
piirteitä joista yksi on otteet, niissä tarvit-
tava puristaminen ja liikesuunnat. Huomio 
kiinnittyi työvälineisiin, työmenetelmiin ja 
tuotteen ominaisuuksiin. Puristus otteissa 
keskeisiä tekijöitä ovat muun muassa: kä-
siteltävän materiaalin/kappaleen paksuus, 
pehmeys, muoto, koko ja paino, sekä työssä 
käytettävien työvälineiden käytettävyys 
työliikkeiden suunnat, voimantarve, tark-

Yritysvierailuilla käytettiin pohjatietoina yri-
tyksille suunnattua esikyselyä, sekä tämän 
jälkeistä kyselyä tuotantolaitosten työvai-
heiden nykytilasta. Vierailujen tavoitteena 
oli selvittää annettujen vastausten ja vierai-
lun kohteena olevien työvaiheiden yhtene-
vyyksiä.

6.1 Esimerkkejä työvaiheista
Kaikille yrityksille lähetettiin vierailujen jäl-
keen kuvasarja vierailun kohteena olleista 
työvaiheista, joihin oli lisätty kommentteja, 
sekä ”viiva-” ja ”nuoli piirroksia”.

Koska julkaisussa ei voida esittää jokaisen 
yksittäisen yrityksen vierailukohteena ol-
lutta prosessia kokonaisuutena, esitetään 
seuraavissa osioissa lähinnä muutamia 
yksittäisiä työvaiheita ja niihin liittyviä työter-

6. VIERAILUKÄYNNIT YRITYKSISSÄ -
HAVAINTOJA/ESILLENOSTOJA
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kuus huomioituna. Samoin puristamista 
vaativan työvaiheen kesto, sekä jakautu-
minen koko työvuoron ajalle (määrä) on tär-
keää selvittää.

Työvälineen käytettävyys suhteessa  
tuotteeseen ja työmenetelmiin
Yllä olevat kuvat esittävät miten pöydällä 
olevasta kumimatosta leikataan reuna pit-
käteräisellä puukolla. Millainen on ote puu-
kosta, kahvan muoto ja sen koko suhteessa 
tarvittavaan puristusvoimaan, sekä otteen 
tukevuuteen? Huomio kiinnittyy pitkäteräi-
seen puukkoon suhteessa kahvan muotoon 
ja kokoon, voiman tarpeeseen, sekä liike-
suuntaan. Mitä kauempana puristusotetta 
leikkauspiste on, sitä suurempi vääntö tulee 
ranteelle ja jännitys yläraajalle/hartialle 
sekä koko vartalolle (asennon ylläpito). Mil-
lainen on kumimaton paksuus ja leikkautu-
vuus? Paljonko vaihtelee tuotteiden välillä? 
→ leikkautuvuus, voimankäytön- ja purista-

misen tarve, veitsen terän paksuus ja ”pu-
reutuvuus” materiaaliin. Työvälineen huolto? 
Miten usein veitset teroitetaan?

Työntekijän asento. Onko terä pitkä jotta 
voi työskennellä selkä suorana? Onko pöy-
tä matala jotta ei tule nostoa pöydälle kun 
kumimatto vedetään valssilta? Leikkaus-
menetelmän, puukon muotoilu, sekä pöydän 
korkeuden muutos auttavat vähemmän 
kuormittavaan työskentelyyn, unohta-
matta kumimaton nostoa ja vetoa pöydälle 
valssilta. Esimerkistä puuttuvien tietojen 
selvittämisellä ja käytöllä suunnittelussa ja 
korjaavassa toiminnassa, voidaan madal-
taa, jopa poistaa ylikuormitusta kyseisestä 
työvaiheesta. Koko prosessi on hyvä käydä 
läpi ja tarkastaa mitkä vaiheet ovat kuormit-
tavimpia → valssauksen, leikkausvaiheiden 
työmenetelmien, välineiden ja tason suun-
nittelu.   
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rankaan ja kehoon kohdistuva vääntö, sekä 
prosessissa ohjattavan materiaalin liike, 
sijainti ja sen aiheuttama voimantarve (vas-
tus) työliikkeessä. Työvälineen käytettävyy-
teen voidaan vaikuttaa työväline- ja mene-
telmäsuunnittelulla. Myös kohteena olevan 
prosessin kehittämiseen tulee paneutua 
kyseisen työvaiheen ylikuormituksen vähen-
tämiseksi, tai jopa eliminoimiseksi.Koska 
työvälineitä kehitellään ja tuotetaan itse, on 
äärimmäisen tärkeää, että edellä mainitut 
asiat, sekä suositukset ja viitearvot ovat 
käytössä ja huomioituna työvälineiden ja 
menetelmien kehitystyössä.

Yllä esimerkit puristusotteen käyttöön vai-
kuttavasta liikkeen suunnasta suhteessa 
tarvittavaan voimaan, työvälineen muotoon, 
käytettävyyteen ja työasentoon jossa työ-
otetta käytetään. Ranteen kuormitukset 
saattavat olla merkittävät joko sopimatto-
man työvälineen, käytetyn menetelmän, tai 
työympäristön (tässä prosessissa liikkuvan 
materiaalin ja sen sijainnin) vuoksi. 

Kun työvälinettä käytetään myös ”proses-
sin” ohjausvälineenä, tulee huomioida ot-
teen pitoon ja kämmeniin kohdistuva paine, 
ranteisiin ja yläraajan niveliin, sekä koko 

Esimerkkejä itse tehdyistä työvälineistä.
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Yksilölliset erot 
Työssä tarvittavan voiman ja tarkkuuden 
tarve sekä näiden määrä suhteessa käytet-
tävään menetelmään ja välineeseen ovat 
syytä selvittää, sillä näiden lisäksi vaikutta-
vat yksilölliset erot. Mitä epäergonomisempi 
väline ja/tai työmenetelmä on esimerkiksi 
suhteessa tarvittavaan voimaan, moninker-
taistuu nivelten kuormitus esimerkiksi sil-
loin, kun henkilöllä on yliliikkuvat nivelet (yllä 
oleva kuva).

Sakset ovat yksi käytetyimpiä työvälineitä 
kumiteollisuudessa. Tällöin käden ja sormi-
en koko suhteessa saksien otealueen (kah-
van) muotoon ja kokoon vaikuttavat huo-
mattavasti kykyyn tuottaa voimaa, tai tehdä 
tarkkuutta vaativaa työtä suhteessa tuot-
teen ominaisuuksiin. Leikkauskohta saksien 
terällä, terien pituus, materiaalin leikkautu-
vuus, kyky tuottaa voimaa sormilla ja peu-
kalolla, sekä saksien muotoilun aiheuttama 
paine käden/sormien kudoksiin tulee huo-
mioida (miehet, naiset, isot, pienet). 

 Voimantarve, menetelmä, väline, yksilölliset erot.     

?
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Tyypillistä kumiteollisuudessa ovat myös 
palovammoilta suojaavien hanskojen käyttö 
(puristimet, uunit). Huomioiden edelliset te-
kijät, tulee huomioida hanskojen ja muiden 
suojaimien vaikutus tuotteiden ja työvälinei-
den käsiteltävyyteen ja turvallisuuteen.

Hanskojen materiaalit ja niiden paksuus 
vaikuttavat hanskan ”istuvuuteen” sekä ot-
teiden pitoon ja helppouteen. Sopimattomat 
hanskat suhteessa työn vaatimuksiin ja käy-
tettyihin työvälineisiin, sekä työmenetelmiin 

Samoin muut käsityövälineet, kuten erilai-
set pihdit, niiden toimintaperiaate ja käy-
tettävyys suhteessa käteen ja tuotteeseen, 
sekä menetelmiin on syytä analysoida, 
suunnitella ja toteuttaa huolella. Vääränlai-
nen työkalu voi aiheuttaa kuormitusta myös 
siksi, että tarvitsee varoa ettei työkalulla 
tuottaisi laatuongelmia, esimerkiksi lipsah-
dusta tuotteeseen purseita poistettaessa 
tai naarmuuntumista jigiin, jota puhdiste-
taan tuotteen jigistä poiston jälkeen.

Hanskat, suojaavuus, istuvuus, otteen pito.



ERGONOMIASELVITYS KUMITEOLLISUUDESSA         38  

vaikuttavat merkittäväksi niin käden, ylä-
raajan, hartioiden, kuin koko kehon kuormit-
tumiseen, sekä tapaturma riskeihin, vaikka 
muu työvaiheen (pisteen) mitoitus olisikin 
kunnossa. 

6.1.2 Laitekonstruktioista ja työ-
menetelmistä
Tyypillistä kumiteollisuudessa (nämä viisi 
yritystä) on, että laitteet ovat hyvinkin van-
hoja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei-
kö työssä esiintyisi muutoksia tuotteiden 
ominaisuuksien ja rakenteiden muuttuessa. 
Jigit muuttuvat tuotteiden muuttuessa ja 
tämä vaikuttaa myös työvälineisiin ja käy-
tettyihin menetelmiin.  Käytettyjen kemi-
kaalien ja kumiseostenkin osalta saattaa 

tulla muutoksia, ja näillä on merkittävä 
vaikutus työmenetelmien ergonomiaan ja 
työturvallisuuteen. Ergonomia ja työturval-
lisuus ovat tarkastettava ja päivitettävä aina 
kun muutosta tapahtuu missä tahansa työn 
ja työympäristön osassa.   

Seuraavaksi esitetään muutamia esimerk-
kejä ja huomioita, joiden pohjalta on syytä 
muistaa, että jos laitetoimittajille ei välitetä 
tietoa ergonomisista ja turvallisuutta koske-
vista puutteista laitteen osalta, uusiessaan 
laitteiden osia ja ominaisuuksia, laite toimit-
tajat saattavat vanhasta tottumuksesta siir-
tää ergonomiset ongelmat uusiin laitteisiin 
koska asiakkailta ei ole tullut palautetta. 

Tuotteiden jigit ja niiden suunnittelun vaikutus työliikkeisiin, asentoihin,  voimankäyttöön, näkemi-
seen, tarkkuuteen ja turvallisuuteen.
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Esimerkkejä puristimilta
Puristimet eivät ole vain tuotteen konee-
seen asetus ja poisottovaihe työssä. Puristi-
met ovat laitteita joiden ääressä suoritetaan 
useita työvaiheita jotka vaihtelevat tuot-
teesta ja sen jigin rakenteista riippuen. Kes-
keisiä tekijöitä jotka vaikuttavat työliikkei-
siin ovat koneen mitoitus (aukon koko, jigin 
sijainti ja rakenne), sisäosien kuumat pinnat, 
ylettyminen ja näkeminen jigiin, sekä sen 
osiin, työkalujen käyttö jigillä työskennelles-
sä, sekä mahdolliset liikkuvat osat jigeissä.

Seuraavaksi on esitetty kuvia jotka ilmen-
tävät ulottumista ja näkemistä jigille kiin-
nitettäessä puristukseen tulevia osia ja 
materiaaleja. Työ tapahtuu usein miten lait-
teen sisälle kurkottamalla. Vartalon, pään ja 
yläraajojen asennot ja työliikkeet riippuvat 
laitteella toteutettavista työvaiheista ja 
käytetyistä työmenetelmistä ja välineistä. 
Peruskonstruktiot asettavat omat rajoit-
teensa työn toteuttamiselle. Laitteen mitoi-
tus (jigi aukon/jigin sijainnin korkeus, leveys 
ja etäisyys), jigin ja tuotteen rakenteista 
(”sokkeloisuus”), pursejäänteiden määrästä 
ja sijainnista, sekä työvälineiden käytettä-
vyydestä sekä näkemisestä työstettävään 
kohteeseen. 

Kurkottaminen, kuumien pintojen varo-
minen, tarkkuutta vaativa asettaminen ja 
työskentely, työkalun käytettävyys, työme-
netelmä, työskentely suunnat, näkeminen ja 
ylettyminen kohteeseen, sekä tuotteen kä-
siteltävyys, nämä ovat kaikki vaiheita jotka 
toistuvat useita kertoja päivässä (montako/
kauanko?) → kuormittumis aika ja määrä 
työvuoron aikana? Tuotteesta ja laitteesta 
riippuen kunkin osa-alueen kuormittavat 

Puristimilla työskentelyä .
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tekijät vaihtelevat tuotteen ominaisuuksista 
ja jigin suunnittelusta, sekä toteutuksesta 
riippuen, käytettyä menetelmää unohta-
matta. Kuvissa olevat henkilöt ovat pitkiä 
ja joutuvat silti kurkottelemaan työskentely 
kohteeseen. 

Esimerkkejä työskentelystä tuotteella 
Tuotantovaiheessa valmistettavan tuotteen 
variointi tulee huomioida, sillä se vaikuttaa 
myös työn kuormituksen variointiin. Tällöin 
tarvittavat voimat ja otteet tuotteesta ja 
työvälineistä vaihetlevat tuotteiden välillä 
ja tämä näkyy työliikkeiden ja työasentojen 
vaihteluna tuotteen koon, painon ja siihen 
tarvittavien materiaalien mukaan. Kuten 

esimerkkikuvista voi havaita, työssä on 
useita eri vaiheita joissa voidaan jo pienil-
lä muutoksilla optimoida työliikkeitä, sekä 
asentoja ja näin ollen parantaa ergonomiaa, 
sekä edistää työturvallisuutta. 

Yllä olevassa esimerkissä, työntekijän tulisi 
päästä tuotteen molemmille puolille par-
haan mahdollisen työasennon, otteen, sekä 
työmenetelmän mahdollistumiseksi. Jalka-
polkimen ollessa käytössä tuotetta työstet-
täessä, työntekijä tekee töitä yhdellä jalalla 
seisten (paljonko työvuoron ajasta?). Tällöin 
paino on koko ajan yhdellä jalalla joka osal-
taan heikentää mahdollisuutta optimaali-
seen työasentoon ja voimantuottoon tuotet-

Asennustyö isolla tuotteella.
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ta työstettäessä. Yhdistettynä kumartunut 
ja kiertynyt työasento yhdellä jalalla painon 
pitoon, vaikeutuvat työotteet ja voiman 
tuotto, ajoittain suurtakin tarkkuutta ja pu-
ristusvoimaa vaativassa työssä.

Tämän ja seuraavan sivun esimerkki osoit-
taa, miten työvälineiden käyttö suhteessa 
työmenetelmään ja tuotteeseen ei mahdol-
lista optimaalista työasentoa ja työliikkeitä. 
Työvaiheen layout, materiaalin käsittelyvai-
heet, sekä työmenetelmät ja työvälineiden 
käytettävyys tulee analysoida, suunnitella 
ja standardoida huolella suhteessa työtilan 
konstruktioiden mitoituksiin. 
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pysäyttää, työntekijän työtä rytmittää pro-
sessin tahti. Tällöin on erittäin tärkeää, että 
työ kyetään tekemään mahdollisimman op-
timaalisessa työasennossa ja olosuhteissa 
työtehtävässä tarvittavan menetelmän ja 
siihen menevän ajan mukaan. 

6.1.3 Parityöskentely kuormituksen  
madaltajana
Tuotantolaitoksissa esiintyy työvaiheita 
joissa ylettyminen, näkeminen, varominen, 
voimankäyttö ja kiire eri yhdistelmineen 
vaikuttavat työn kuormittavuuden määrään 
ja laatuun. Riippuen siitä millaisesta proses-
sista on kyse ja kuinka työt ovat suunniteltu 
ja resursoitu, kuormitusta voidaan keventää 
myös parityöskentelynä jos tämä on suunni-
teltu resursoinnissa ja työvaiheistuksissa. 
Selvittämällä eri työvaiheiden kuormitus-
tekijät, voidaan perustella kokonaiskuormi-
tuksen vähennystarvetta parityöskentelynä. 
Esimerkki seuraavalla sivulla esitettävässä 
tapauksessa: Kankaan pujottaminen ak-
seliston läpi, raskaan kumimassan nosto 
hartiatason yläpuolelle, painavan akselin 
pujottaminen kangaspakan sisällä olevaan 

Laitteistoihin jälkikäteen rakennettavat 
lisävarusteet
Ylläolevissa kuvissa on esimerkki joka 
nostaa esille yhden hyvin merkittävän er-
gonomia- ja työturvallisuus näkökulman 
teollisuudessa. Mikäli koneisiin rakennetaan 
jälkikäteen lisäosia, on ehdottoman tärkeää, 
että työmenetelmät ja niiden turvallisuus ja 
terveellisyys ovat suunniteltu huolella en-
nen toteutusta ja käyttöönottoa.   

Ylläolevissa kolmessa kuvassa työntekijän 
työskentely tapahtuu pääasiassa epäergo-
nomisissa asennoissa hänen asentaessaan 
osaa laitteistoon. Ajoittain näkeminen koh-
teeseen on estynyt ja kappaleiden käsittely 
tapahtuu sormituntumalla koneen ollessa 
käynnissä. Mikäli konstruktiot esimerkkita-
pauksessa ovat rakennettu jälikäteen, tulee 
palata suunnitteluvaiheeseen ja selvittää 
miten kyseinen työvaihe oli suunniteltu to-
teutettavan ja montako kertaa työvuoron 
aikana tällainen vaihe toteutuu? Mitä ovat 
riskit ja niiden toteutumistodennäköisyys 
esimerkin toimenpidettä toteutettaessa? 
Huomioiden ettei aloitettua prosessia voi 

Työskentelyä kalanterilla.
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aukkoon kangaspoimujen lomasta jne. Kaik-
ki ovat lyhyitä yksittäisinä työvaiheina jotka 
tapahtuvat suositusalueiden ulkopuolella, 
mutta esiintyessään ja toistuessaan useita 
kertoja päivässä, ovat kuormittavia, mikäli 
työpäivän muut työvaiheet ovat myös suosi-
tusalueiden ulkopuolella.    

Mikäli työympäristön konstruktiot, välineet, 
tai tuote aiheuttavat ongelmia ylettymi-
sessä, näkemisessä kohteeseen, voiman 
tarvetta, optimaalisten otteiden mahdotto-

muutta, parityöskentelyllä voidaan madal-
taa kuormitusta ja tapaturmariskiä. Tämä 
tulee huomioida työvuorojärjestelyissä. 
Etenkin jos prosessia ei voida pysäyttää 
ja työntekijöiden määrä vaihtelee esim. 
sairauspoissaolojen vuoksi ja työssä on 
aikasidonnaiset työvaiheet jotka toteute-
taan suositusalueiden ulkopuolella olevissa 
työasennoissa ja liikkeillä. Tällöin fyysinen 
ja psyykkinen kuormitus kasvavat, jolloin 
myös tapaturmariskit nousevat.

N

N?

N

N?

N?
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sissa saattaa olla hyvinkin epäergonomisia 
työasentoja ja tarkkuutta vaativaa asennus-
työtä. Näkeminen osana työsuoritusta tulee 
aina olla huomioituna uudistuksia ja kehi-
tystyötä tehdessä, sillä kuormitustekijänä 
tarkkuusvaatimukset voivat nousta hyvinkin 
merkittäviksi niska- ja hartiaseudun jänni-
tystilojen aiheuttajiksi, samoin kuin stressi-
tekijänä mikäli laatu- ja aika vaatimukset ei-
vät ole linjassa työolosuhteiden, välineiden 
käytettävyyden ja työmenetelmien kanssa. 

Pienlaitteet ja käytettävyys   
Kun työvaiheissa käytetään erilaisia pien-
laitteita, on syytä kiinnittää huomiota lait-
teen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen 
laitteita valittaessa. Seuraavalla sivulla 
olevissa esimerkeissä kuvan laitteet ovat 
suunniteltu niin, että pidettäessä kiinni kah-
vasta, laitteen työstö pään tulee osoittaa 
eteenpäin, ”seinään”. Tällöin ote ja työsuun-
ta mahdollistavat yläraajan oikeanlaisen 
nivelten asennon, sekä voimankäytön (edel-
lyttäen että työvälineen piano on optimi) .

Näkeminen
Näkeminen on yksi merkittävä tekijä tark-
kuutta vaativassa työssä. Tällöin pelkät 
luksit eivät ratkaise näkemiseen liittyviä 
haasteita vaan myös työvaiheen väripinnat. 
Puhutaan luminansseista. Mustan tuotteen 
käsittely mustaa alustaa vasten, ei helpota 
näkemistä. Samoin näkemiskohteen sijain-
nilla ja valaistuksella, sekä varjoilla, että 
heijastuksilla on merkitystä työasentoihin 
ja liikkeisiin. Vanhojen laitteiden asennuk-
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Esimerkkilaitteiden osalta käyttö tapahtuu 
kuitenkin toisin kuin laite on suunniteltu.

Tällöin ylävartalon ja yläraajan nivelten 
asennot ja liikkeet menevät optimialueiden 
ulkopuolelle muuttuen epäergonomisiksi 
ja kuormittaviksi vaikka työtason korkeus 
ja työstö etäisyys olisivat optimit. Tämä 
nostaa myös laatu ja tapaturmariskiä mah-
dollisesta työvuoron kokonaiskuormituk-
sesta aiheutuvan väsymisen ja rasittumisen 
lisäksi.

Laitteiden käytettävyyttä ja kuormitta-
vuutta analysoitaessa tulee huomioida 
laitteen paino, laitteen käytöstä aiheutuva 
puristusvoiman ja vartalon hallinnan tarve. 
Esimerkiksi pyörivää liikettä toteuttavat 
laitteet (hionta, ruuvaus jne.), työstettäväs-
tä kohteesta tuleva vastus ja sen vaikutus 
voiman käyttöön (liikkuva kumimassa). Myös 
mahdollinen tärinä ja laitteen käyttöön liite-
tyt laatuvaatimukset työn tuotokselle, sekä 
laitteessa olevien kaapeleiden ja johtojen 
vaikutus työliikkeisiin on syytä huomioida. 
Tämä on tärkeää varmistaa sillä laitetta käy-
tettäessä kaapeleiden ja johtojen mahdol-

Pienlaitteiden käytettävyys.
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työohjeet hankaloittavat myös juurisyiden 
löytymistä ja korjaamista niin laatu, läpime-
no, kuin työn terveellisyyttä- ja turvallisuut-
ta koskevissa tilanteissa. 

Yllä olevassa esimerkkikuvassa työntekijä 
tekee tarkkuutta vaativaa työtä poistaes-
saan purseita tuotteesta. Kyynärpään tulisi 
olla tuettuna pöytään, jotta hartiaseutu ei 
turhaan jännittyisi. Joskus työntekijälle 
saattaa huomaamatta muodostua tapa teh-
dä työtä tavalla, tai asennossa, jossa kuor-
mittaa itseään turhaan. Tällöin työn opastus 
ja työohjeiden kertaus on paras tapa korjata 
tilanne.

lisesti aiheuttamaa ylimääräistä vetoa- ja 
vääntöä joudutaan vastustamaan, samoin 
kuin kaapeleihin ja johtoihin sotkeutumista.

Työohjeet, opastus  
Kun työmenetelmät, ergonomia ja turval-
lisuus ovat huomioitu ja dokumentoitu jo 
suunnitteluvaiheessa, on ensiarvoisen tär-
keää, että ne ovat läpikäyty myös työnteki-
jän opastuksessa.  Ohjeet toimivat peruste-
luina joihin voidaan aina tarvittaessa palata. 

Tässä hankkeessa kävi ilmi, että työohjeita 
löytyi niukalti dokumentoituna. Puuttuvat 

Työn opastuksella ja ohjeilla kuormituksen alentaminen.
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7.1 Yritysten työterveys- ja työtur-
vallisuustoiminnan kuvaaminen
Kuvataan yhteistyössä yrityksen ja sen työ-
terveys- ja turvallisuus kumppaneiden kans-
sa toimintatapa, keskeiset tehtävät, toimijat 
sekä tarvittavat tuotokset, joilla ergono-
miaa ja työturvallisuutta halutaan kehittää. 
Määritellään roolit, vastuut, velvollisuudet, 
sekä toimenpiteet, jotka mahdollistavat 
tavoitteeksi asetettujen ergonomia- ja työ-
turvallisuustoimenpiteiden toteuttamisen 
yrityksen muutos-, suunnittelu-, hankin-
ta- ja käyttöönottovaiheissa. Sovitaan tar-
vittavan- ja tuotettavan ergonomiatiedon 
dokumentoinnista, kommunikoimisesta ja 
säilyttämisestä.

Ergonomialle- ja työturvallisuudelle ni-
metään selkeä ”omistajuus" yrityksessä. 
Tämä tarkoittaa ergonomia- ja työturvalli-
suustoiminnan koordinointia ja ohjaamista 
yrityksessä osana suunnitelmassa mainit-
tuja toimintoja. Rooli ja tehtävät kuvataan 
selkeästi. Samoin sisäisten- ja ulkoisten 
ergo nomia- ja työturvallisuusasiantuntija 
yhteis työkumppanien osalta. Asiasta tiedo-
tetaan yrityksen kaikille organisaation osille 
ja ryhmille.

Työterveyden- ja turvallisuuden yhteistyö, Elina Parviainen.

7. EHDOTUS JATKOTOIMENPITEIKSI

Muut ulkopuoliset toimijat JA yhteistyö
Yritys, toimialat

Työterveyshuolto
Sopimus JA Sisältö

Työterveyshuolto
Perustehtävä, 

asiakasyritykset/toimialat
Toiminnan kohteena olevat 

asiakkaat, työntekijät

Yrityksen
ylin johto

Yrityksen välijohto/
Toimihenkilöt

Yrityksen 
työntekijät

Työterveyslääkäri Työsuojelupäällikkö

Asiakasyrityksen
toimitusjohtaja

Työsuojelu-
valtuutettu Työterveyshoitaja

Työfysio-
terapeutti

TyöpsykologiLuottamus-
henkilö
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7.2 Työvaiheiden sisältöjen ja työme-
netelmien kuvaaminen ja analysointi
Tuotanto- ja valmistusprosessien ihmistyö-
voimalla toteutetut työvaiheet tutkitaan ja 
työmenetelmät analysoidaan. Keskeisim-
mät työn kuormitustekijät ja niiden esiinty-
minen, kesto, sekä jakautuminen työvuoron 
ajalle kuvataan. Huolehditaan, että yrityk-
sessä on käytössä tarvittavat ergonomian 
ja työturvallisuuden suositus- ja viitearvot 
joihin vertaamalla voidaan selvittää missä 
ovat tuotantoprosessien kuormittavimmat 
työvaiheet ja miksi. 

Alla oleva kuva on esimerkki yksinkertaises-
ta yhteenvedosta yhden työvaiheen, tai koko 
tuotantoprosessin työvaiheiden kestosta 
ja jakautumisesta työvaiheen tai työvuoron 
ajalle. Yhteenveto ja kuvaus kuormittavuuden 
tasoista työvaiheiden eri vaiheissa auttavat 

hahmottamaan kriittisimmät työvaiheet 
työvuoron aikana. Vihreä esittää, että työ-
vaihe on suositusten alueella, keltainen 
ilmentää työvaiheen menettelevän ja pu-
nainen viestii, että työvaihe on suositusten 
ja viitearvojen ulkopuolella. Kuvauksen 
tekemiseksi tarvitaan luonnollisesti työn 
tutkimusta ja ergonomia analyysia jotka 
tuottavat kustakin vaiheesta yksityiskoh-
taisemman kuvauksen kuormitustekijöistä, 
sekä niiden tilasta. Näistä tutkimuksista 
ja analyyseista saatava tieto on arvokasta 
työmenetelmien optimoimisessa ja standar-
doinnissa, sekä työ- ja turvallisuusohjeiden 
laadinnassa ja perehdytyksessä. Samoin 
mitattaessa työn toteuttamiseen tarvitta-
vaa aikaa, saadaan käsitys työn kuormitus-
tekijöiden vaikutuksesta työn toteuttami-
seen työlle asetetut tavoitteet huomioiden.

Esimerkki työvaiheiden kuormittavuuden yhteenvedosta, Elina Parviainen.

Työvaiheiden riskit, kuormitus ja jakautuminen
työvaiheen / työvuoron ajalle

Kuormitus/
riskirajat

Kuormitusaika
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7.3 Ergonomia- ja työturvallisuus-
toiminta ja dokumentaatio
Työturvallisuus-, ergonomia-, työntutkimus-, 
sekä aikamittaus tiedot ja dokumentaatio 
säilytetään sovitussa paikassa. Tiedostojen 
käyttäjille on luotu oikeudet ja yhteisesti on 
sovittu, miten, missä ja milloin tiedostos-
sa olevaa tietoa käytetään. Huolehditaan, 
että päivitykset ja lisäykset muutoksista ja 
uudistuksissa työhön ja työympäristöön liit-
tyvissä toimenpiteissä, tutkimuksissa, mit-
tauksissa ovat ajan tasalla. Tiedostoa kehi-
tetään lisäämällä informaatiota, raja-arvoja 
ja suosituksia työturvallisuuden ja ergono-
mian edistämiseksi yrityksen tuotannon eri 
osa-alueilla aina suunnittelusta tuotannon 
purkuprojekteihin saakka. Tämä mahdollis-
taa myös jatkuvan oppimisen yrityksessä.

7.4 Tarvittavat tiedot ja taidot
Huolehditaan, että toimintasuunnitelman 
mukaisen toiminnan toteuttamiseen vaa-
dittavat tiedot, taidot ja osaaminen ovat 
käytettävissä. Määritellään ja sovitaan yri-
tyksen oman ergonomia- ja työturvallisuus 
toiminnasta vastaavan henkilöstön, sekä 
ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa 
yrityksessä tarvittava ergonomia- ja työtur-
vallisuus osaaminen ja sen kouluttaminen. 
Samoin määritellään työturvallisuuden- ja 
ergonomian ulkopuolisen erityisasiantunti-

juuden tarve, tarvittavat toimenpiteet, sekä 
toimintatavat ja tuotokset. Hyödynnetään 
standardeja ja direktiivejä, sekä yleisiä oh-
jeistuksia apuna edellä mainittujen asioiden 
määrittelemisessä ja sopimisessa.

7.5 Suunnitelmallinen kehitys ja 
suunnittelu toiminta
Huolehditaan, että suunnittelu ja kehitys-
toiminta ovat suunnitelmallista, jolloin ta-
voitteeksi asetetulla toiminnalla on vastuu-
henkilö joka toimii projektijohtajamaisesti. 
Toiminnalla on tavoite ja toimenpiteet, joilla 
asetettuun tavoitteeseen päästään. Var-
mistetaan, että tarvittavat resurssit, sekä 
asiantuntijuus ovat käytössä. Sovitaan aika-
taulutus, sekä varataan aikaa toteuttaa toi-
menpiteet. Varmistetaan, että projekteissa 
tuotetun toteutuksen käyttöönotto tehdään, 
kuten suunnitelmiin on merkitty. Edellisen 
kaltaisesta toiminnasta syntyy myös doku-
mentaatio (muistio) miten tuloksiin pääs-
tiin. Suunnitelmallisuus ja dokumentaatio 
ohjaavat ja sujuvoittavat kehitystoimintaa, 
sekä kommunikointia eri osapuolten kesken. 
Tuotettu dokumentaatio mahdollistaa myös 
asioihin palaamisen ilman unohduksia.
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Selvityksessä esille tulleiden tuotosten ja 
havaintojen pohjalta voidaan todeta, että 
teollisuusergonomian toteuttamista varhai-
sessa suunnitteluvaiheessa ei välttämättä 
tunnisteta. Tämä osin siksi, että työnteki-
jöiden toteuttamien työvaiheiden ja niissä 
vaikuttavien kuormitustekijöiden tunnis-
taminen ja tutkiminen suhteessa olemassa 
oleviin viitearvoihin jäävät tekemättä. Ergo-
nomia on supistunut ja jäykistynyt lähinnä 
työntekijöiden yksilöllisten työasentojen 
havainnoimiseksi ja haastatteluiksi. Ergo-
nomian määritelmän mukaista työjärjestel-
mien- ja työkokonaisuuksien selvittämistä, 
sekä suunnittelua ei juurikaan työpaikoilla 
toteuteta. Toiminta on pitkälti kokemuspoh-
jaista eikä ergonomiasuositusten ja peri-
aatteiden käyttö juurikaan näy aktiivisessa 
käytössä. Tämä ei ole ainoastaan näiden 
hankkeessa mukana olleiden yritysten ja 
kumiteollisuuden tila, vaan mitä todennäköi-
semmin yleinen ergonomian ja sen toteutta-
misen tila suomalaisilla työpaikoilla. 

Pohdittavaksi jää kuvastaako selvityksen 
tulos suomalaisessa yhteiskunnassa vallit-
sevan järjestelmän ja sen toimintatavan-, 
vaiko teollisuuden tilaa. Laki edellyttää 
työnantajaa järjestämään työterveyshuol-
lon, jonka sisällöstä sovitaan yhdessä työn-
antajan kanssa. Samoin laki edellyttää, että 
työpaikalla on työsuojelutoimintaa, jossa 
työsuojeluvaltuutettu toimii työntekijöiden 
edustajana ja työnantaja, tai hänen nimeä-
mänsä henkilö työsuojelu-/turvallisuus 
päällikkönä. Laki ei kuitenkaan yksilöi miten 
yritys- ja työterveyshuolto toteuttavat toi-
mialakohtaisesti ergonomiaa ja työturvalli-
suutta. Työturvallisuudesta ja ergonomiasta 

ei ole ammattitutkintoja. Näin ollen on odo-
tettavaa, että yrityksistä, toimialaoista ja 
kulloinkin kyseessä olevista työsuojelusta 
ja työterveydestä vastaavista henkilöistä 
riippuen, ergonomian tunnistamisen, ana-
lysoinnin ja toteutuksen taso vaihtelevat 
voimakkaasti. 

Laissa todetaan, että mikäli työnantajalla ei 
ole omaa asiantuntijuutta hän hankkii sitä 
yrityksen ulkopuolelta. Ergonomia syntyy 
kokonaisuudesta ja teollisuuden valmistus-
prosesseissa, ihminen on osa prosessia. 
Tarvitaan prosessin-, sekä ergonomian 
asiantuntemusta tunnistamaan ihmisen 
ominaisuuksien ja tuotannon prosessivai-
heiden väliset rajapinnat. On osattava pitää 
erillään työn- ja työympäristön kuormituste-
kijät ja yksilön kuormittuminen. Nämä kaksi 
termiä ja niiden mukainen toiminta vaikutta-
vat hämärtyneen ja näkyy osin myös nykyi-
sessä terveys ja turvallisuus toiminnassa.

 Riittääkö, että tehdään yksittäisiä selvi-
tyksiä ja korjataan syntyneitä vahinkoja ja 
ongelmia, vai tulisiko toteuttaa todellista 
ennaltaehkäisyä, joka näkyy niin työter-
veytenä, työturvallisuutena, työelämän- ja 
tuotteiden laatuna, kuin myös työn tuotta-
vuutena?  Yrityksissä kehitystoiminta on 
enemmän suoraa tekemistä ja sen jälkeistä 
korjaamista, kuin ensin huolella suunnit-
telua projektityöskentelyn omaista kehi-
tystä ja toteuttamista.  Nyt toimenpiteitä 
työpaikoilla ei juurikaan projektoida, jol-
loin tekeminen jää yksittäisiksi irrallisiksi 
aktiviteetiksi näkymättä kokonaisuuden 
muutoksena. Ennaltaehkäisevä toiminta 
työpaikoilla edellyttää työpaikkojen ja yh-

8. JOHTOPÄÄTÖKSET HANKKEEN TULOKSISTA
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teistyökumppaneiden välillä sovittua pitkä-
jänteistä ja suunnitelmallista toimintatapaa, 
jossa tavoitteet, toimintatavat ja tuotosten 
taso, laatu ja käytettävyys yrityksissä ovat 
määritelty ja sovittu. Näin saamme edistet-
tyä suomalaista työhyvinvointia ja tuotta-
vuutta, joka on merkittävä kilpailutekijä ja 
-etu.

Olisi hyvä, että selvityksessä esille nostetut 
näkökulmat aktivoisivat keskustelua, jossa 
paneudutaan suomalaisen lakisääteisen toi-
minnan ja käytännön toteutuman välisen au-
kon korjaamiseen. Siihen tarvitaan kaikkia 
osapuolia, joilla on niin lakisääteinen velvol-
lisuus kuin asiantuntemus kehittää ergono-
miaa työpaikoille/työpaikoilla läpinäkyvästi, 
laadukkaasti ja monipuolisesti. Käytettävis-
sä ovat selkeät lait kuten Valtioneuvoston 
asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön 
periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä 
sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden 
koulutuksesta (708/2013 https://www.fin-
lex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130708). Lisänä 
ovat lukuisa joukko ohjaavia standardeja ja 
direktiivejä, sekä ohjeistuksia ergonomia-
toiminnan ja ergonomian kehittämiseksi, 
esimerkiksi ISO 45001 ja ISO 27500, sekä  
ISO 27501.

Todettakoon, että suomalaista kirjallisuut-
ta, ohjeistusta ja koulutusta tuotanto- ja 
teollisuusergonomiasta ei juurikaan löydy 
kuten esimerkiksi Saksasta, Ruotsista, 
Englannista ja Yhdysvalloista. Puutteet 
teollisuusergonomian tiedostamisessa, 
koulutuksessa, sekä suomalainen toiminta-
tapa välittää ergonomiaa työpaikoille  työ-
terveyshuoltojen kautta, vaikuttaa siihen, 
että toimistoergonomia ja yksilökohtainen 
ohjaus, opastus ja hoito saavat eniten ja-
lansijaa ergonomiasta puhuttaessa ja sitä 
toteutettaessa.

Jotta ergonomiatoiminta saadaan näkyväk-
si ja hyödylliseksi toiminnaksi työpaikoilla, 
tarvitsemme teollisen ergonomian osaamis-
ta. Tämä tarkoittaa koulutusta teknisissä 
koululaitoksissa ja teollisen ergonomian 
palvelun tarjoajia, joilla on lisäksi sekä pro-
jektityöskentelyn, että johtamisen osaamista.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130708
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130708
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Ergonomiaselvitys kumiteollisuudessa

Ergonomia syntyy ihmisen, järjestelmän, prosessien, työteh-
tävien sekä työympäristön välisissä rajapinnoissa. Tarjolla on 
toki periaatteita, suosituksia sekä raja-arvoja, mutta aina ne 
eivät ole toteutuneet yritysten, tai muiden alan toimijoiden 
käytössä.

Tämän selvityksen tavoitteena on nostaa esille keskeisiä raja-
pintoja organisaation toimintatavoissa ergonomian huomioi-
miseksi ja toteuttamiseksi yrityksen tuotannon eri vaiheissa.  

Teollisuus- ja tuotantoergonomia ovat vähemmän tunnettuja 
verrattuna perinteiseen ergonomiatoimintaan Suomessa. 
Selvityksen myötä kirjoittaja toivookin, että niin yritykset, 
koulutuslaitokset, työterveyshuoltopalvelujen tarjoajat, kuin 
muut päättävät tahot maassamme huomioisivat teollisuu-
sergonomian tarpeen ja hyödyn tuottavuuden, terveyden ja 
turvallisuuden edistämisessä suomalaisilla työpaikoilla.
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