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2          Kaupan työsuojelu

Johdanto

Kaupan ala on tavaroiden ostoon ja myyntiin 
keskittynyt toimiala, joka koostuu tukku- ja 
vähittäiskaupasta  Tukkukaupan asiakkaina 
ovat yritykset, ja vähittäiskaupan kohderyh-
mänä ovat kuluttajat sekä näitä palvelevat 
varastointitoiminnot  Tukkukaupat  
myyvät tuotteita sekä vähittäiskaupalle 
edelleen välitettäväksi että myös tuotteen 
loppukäyttäjille, kuten teollisuudelle ja  
muille yrityksille  Vähittäiskaupan tehtävät 
ovat tuotteiden hankinta, varastointi, jakelu 
ja myynti 

Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä 
ja ylivoimaisesti suurin nuorten työllistäjä, ja 
sen osuus Suomen bruttokansantuotteesta 
on noin kymmenen prosenttia  Toimialana se 
painii kovassa kansainvälisessä kilpailussa   
Rakennemuutos ja digitaalinen murros 
näkyvät vahvasti kaupan alan työssä 

Digitaalisuus on voimakkaimmin kaupan  
toimintaympäristöä ja toimintaedellytyksiä  
muokkaava trendi  Tämä kehitys kiihtyy 
edelleen  Teknologiat uudistuvat, ja käyt-
töön on tullut erilaisia sovelluksia  Tällaisia 
ovat esimerkiksi älykkäät robotit, liike-
ohjautuvat laitteet, itsekseen liikkuvat 
kulkuvälineet, itsepalvelukassat, henkilö-
kohtaiset virtuaaliavustajat, aivot ja tieto-
koneen yhdistävät käyttöliittymät, henkilö-
kohtainen analytiikka, 4D-printtaus ja 
virtuaalitodellisuus 

Nähtävissä on, että digitalisaation  
aiheuttaman muutoksen myötä rutiinin-
omaiset työtehtävät tulevat kaupan alalla 
vähenemään mutta tekevät samalla tilaa uu-
sille, sisällöltään monipuolisemmille  
tehtäville  Työntekijöiden osaamisvaati-
mukset kasvavat  Digitaitojen ohella  
palveluosaaminen eli asiakkaiden kohtaa-
minen ja siihen liittyvät vuorovaikutustaidot 
korostuvat entistä enemmän 

Työturvallisuuden ja -terveyden haasteita 
kaupan alalla ovat fyysisesti kuormittavat 
työasennot ja liikkeet, tapaturmavaarat, 
yötyö sekä asiakastilanteissa kohdattu 
epäasiallinen kohtelu, häirintä ja väkivallan 
uhka  Työympäristön yleisiä haittatekijöitä 
ovat lämpötilan vaihtelut, veto, sisäilman 
epäpuhtaudet sekä melu 

On tärkeää, että sekä työnantajat että 
työntekijät tuntevat työn ja työympäristön 
vaara tekijät ja yhteistyössä parantavat  
työturvallisuutta 
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Työpaikalla tapahtuvan työsuojelutoiminnan 
tavoitteena on parantaa työympäristöä ja 
työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn tur-
vaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta-
ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammatti-
tauteja ja muita työstä ja työympäristöstä 
johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen 
terveyden haittoja  Työsuojelu on sekä en-
nakoivaa että korjaavaa  Työnantajan ja 
työntekijöiden on yhteistoiminnassa yllä-
pidettävä ja parannettava työturvallisuutta 
työpaikalla 

Työsuojeluvastuu
Työnantaja on velvollinen huolehtimaan 
työntekijöiden turvallisuudesta ja tervey-
destä työssä ottaen huomioon työhön, 
työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön 
sekä työntekijän henkilökohtaisiin edel-
lytyksiin liittyvät seikat  Työnantajan on 
jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työ-
yhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta 
sekä suunniteltava, valittava, mitoitettava 
ja toteutettava työolosuhteiden parantami-
seksi tarvittavat toimenpiteet  Työnantajan 
on myös tarkkailtava toteutettujen toimen-
piteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja 
terveellisyyteen 

Työnantajan tulee selvittää työstä, työ-
ympäristöstä ja työolosuhteista aiheutu-
vat haitta- ja vaaratekijät, ja jos niitä ei voi 
poistaa, arvioitava niiden aiheuttama vaara  
Työnantajan on myös huolehdittava työn- 
tekijän asianmukaisesta perehdyttämi-
sestä sekä työn opastuksesta huomioiden 
työntekijän ammatillinen osaaminen ja työ-
kokemus 

Työsuojelun yhteistoiminta ja työsuojelu-
vastuut perustuvat työturvallisuuslakiin  
Yhteistoiminnan käytännön toteutuksesta 
on määräyksiä laissa työsuojelun valvon-
nasta ja työpaikan työsuojelun yhteistoimin-
nasta ja lisäksi tarkennuksia kaupan alan 
työsuojelun yhteistoimintasopimuksessa 

Työnantaja voi asettaa toisen henkilön  
edustajanaan (työnantajan sijainen) hoita-
maan työnantajan velvollisuudeksi laissa 
säädettyjä tehtäviä  Sijaisen tehtävät on 
määriteltävä riittävän tarkasti huomioon 
ottaen työnantajan toimiala, työn tai toimin-
nan luonne ja työpaikan koko  Työnantajan 
on huolehdittava siitä, että sijaisella on 
riittävä pätevyys ja hänet on perehdytetty 
tehtävän hoitamiseen  Työnantajan sijainen 
on usein avainhenkilö työhön ja työturval-
lisuuteen liittyvissä asioissa  Siksi hänen 
asemaansa on tuettava antamalla siihen 
asianmukaiset edellytykset 

Työnantajan edustajiksi luetaan sellaiset 
henkilöt, jotka käyttävät esihenkilöasemaa 
työpaikalla  Kaupan alalla tavallisimpia työn-
antajan edustajia ovat myymäläpäälliköt, 
varastopäälliköt, työnjohtajat ja johtajat  
Esihenkilöllä on vastuuta työsuojelusta  
niin paljon, kuin hänellä on toimi valtaakin  
Kun organisaatiota kehitetään tai tehtävä-
nimikkeitä muutetaan, on aina varmistet-
tava, kenelle työsuojeluvelvoi teiden hoita-
minen kuuluu 

Työntekijän velvollisuudet
Työturvallisuuslaki määrittelee työntekijäl-
le useita velvoitteita, joiden lähtökohtana 
on työnantajan antama opastus, ohjeet ja 
määräykset  Niiden perusteella työnteki-

Työsuojelutoiminta työpaikalla
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jän on toimittava työssään turvallisesti ja 
ilmoi tettava haittaa tai vaaraa aiheuttavista 
vioista ja puutteellisuuksista, ellei itse voi 
niitä poistaa  Ilmoitus vaaratekijästä tai 
puutteesta voi auttaa estämään työtapa-
turman – kyse on siis velvollisuuden lisäksi 
teosta työyhteisön parhaaksi 

 
Yhteinen ja yhteisten vaarojen  
työpaikka, vuokratyö
Kaupan alalla työturvallisuuden hallinta  
on monien organisaatioiden ja toimijoiden 
yhteinen tehtävä ja haaste  Kaupan alan 
yritykset käyttävät erilaisia alihankinta-

palveluita, kuten siivous-, kunnossapito-, 
vartiointi- ja ICT-palveluita  Työpaikalla 
saattaa työskennellä myös itsenäisiä  
ammatinharjoittajia esimerkiksi tuote- 
esittelijöinä ja vaikkapa kausiluonteisesti 
vuokratyöntekijöitä varastossa tai myy-
mälässä  On tärkeää, että lainsäädännön  
velvoitteet ovat eri toimijoiden tiedossa ja 
yhteistyöllä ja yhteistoiminnalla koordinoi-
daan ja kehitetään toimintaa niin, että työ-
ympäristö saadaan mahdollisimman turval-
liseksi kaikkien kannalta 

Yhteiseksi työpaikaksi on työturvallisuus-
laissa määritelty sellainen työpaikka, jolla 
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yksi työnantaja käyttää pääasiallista mää-
räysvaltaa ja jolla samanaikaisesti tai peräk-
käin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai 
korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen 
työnsuorittaja  Jos jonkin osapuolen työ voi 
vaikuttaa toisten työntekijöiden turvallisuu-
teen tai terveyteen, on työnantajien ja itse-
näisten työnsuorittajien riittävällä yhteis-
toiminnalla ja tiedottamisella huolehdittava 
siitä, että heidän toimintansa ei vaaranna 
työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä 

Työsuojelun yhteistoiminnan osapuolet yh-
teisellä työpaikalla ovat pääasiallista mää-
räysvaltaa käyttävä työnantaja sekä tämän 
palveluksessa oleva työsuojeluvaltuutettu  
Tämä valtuutettu edustaa myös työpaikalla 
työskentelevien ulkopuolisten työnantajien 
työntekijöitä asioissa, jotka liittyvät

• työtoimintojen yhteen sovittamiseen
• työpaikan liikenteen ja liikkumisen järjes-

telyihin
• yleiseen järjestykseen ja siisteyteen
• yleissuunnitteluun
• työolosuhteiden ja työympäristön ylei-

seen turvallisuuteen ja terveellisyyteen 
 
Muut työsuojelun yhteistoiminta-asiat käsi-
tellään asianomaisen työnantajan ja hänen 
palveluksessaan olevan työsuojeluvaltuu-
tetun kesken  Ulkoisen työnantajan palve-
luksessa olevalla työsuojeluvaltuutetulla on 
oltava kulkuyhteydet yhteisellä työpaikalla 

Yhteinen työpaikka ja sitä koskevat  
velvoitteet
• Yhteisellä työpaikalla työskentelee sa-

manaikaisesti eri työnantajien työnteki-
jöitä tai itsenäisiä työnsuorittajia alihan-
kintasuhteessa 

• Yhteisellä työpaikalla työn johto ja val-
vonta ja siihen liittyvät työnantajan vel-
vollisuudet kuuluvat kunkin yrityksen 
omalle työnantajalle 

• Palveluita tilaava, pääasiallista mää-
räysvaltaa käyttävä työnantaja, huolehtii 
siitä, että ulkopuolisten työnantajien 
työntekijät saavat riittävät tiedot työ-
paikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä työ-
paikan ja työn turvallisuuteen liittyvistä 
toiminta ohjeista 

• Palvelun tuottajana toimivan työnantajan 
tulee myös pitää tilaajatyönantaja ajan 
tasalla työhön liittyvistä vaaroista ja hai-
toista 

Yhteisten vaarojen työpaikka 
Yhteisten vaarojen työpaikka eroaa yhtei-
sestä työpaikasta siinä, että toimijat ovat 
toisiinsa nähden itsenäisessä asemassa  
Yhtenäisessä tilassa toimivien velvollisuu-
tena on olla keskenään yhteistoiminnassa ja 
tiedottaa toisilleen havaitsemistaan haitta- 
ja vaaratekijöistä ja niiden poistamisesta ja 
tarpeellisten toimintojen yhteen sovittami-
sesta 
 
Kauppakeskus ei ole työturvallisuuslain  
49 §:n määrittelemä ns  yhteinen työpaikka, 
jossa yksi työnantaja käyttää pääasiallista 
määräysvaltaa, vaan tilassa toimii usean 
työnantajan työntekijöitä ja itsenäisiä työn-
suorittajia  Kauppakeskuksessa kukin työn-
antaja hoitaa työsuojelun yhteistoiminnan 
oman työpaikkansa sisällä  Kauppakeskus 
on kuitenkin yhteisten vaarojen työpaikka 
siltä osin, kuin se itse luonteellaan aiheuttaa 
turvallisuusriskiä 

Kauppakeskus tuo yhteen isoja asiakas-
määriä, joiden kulkeminen ja asioiminen 
aiheuttavat esimerkiksi korostuneita väki-
valta- tai tapaturmariskejä 

Jokainen yrittäjä vastaa itsenäisesti omien 
työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuu-
desta  Lisäksi yhteistoiminnalla huolehdi-
taan edellä mainittujen yhteisten vaarojen 
torjunnasta kauppakeskuksen työnantajien 
keskinäisellä yhteistyöllä 
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Vuokratyö
Vuokratyössä työntekijä työskentelee  
muun kuin varsinaisen työnantajansa  
eli henkilöstö palveluyrityksen tiloissa  
ja tämän johdon ja valvonnan alaisena   
Vastuu työ turvallisuudesta jakautuu 
henkilöstö palveluyrityksen ja käyttäjä-
yrityksen kesken  

Vuokratyövoimaa tarjoava työnantaja  
vastaa työnantajan perusvelvoitteista,  
kuten työterveyshuollon järjestämisestä 
työntekijöilleen  Vuokratyöntekijöitä vas-
taanottava työnantaja vastaa työn tekemi-
sen edellytyksistä ja olosuhteista omalla 
työpaikallaan  Vuokratyövoimaa luovuttava 
työnantaja puolestaan huolehtii siitä, että 
hänen luovuttamansa työvoima vastaa  
ammattitaitonsa puolesta sen työn vaati-
muksia, jota vastaanottava työnantaja on 
ilmoittanut teettävänsä  Näin ollen yhteis-
työn ja keskinäisen sopimisen merkitys ko-
rostuu  Vastuut tulee määritellä sopimusta 
laadittaessa 

Työsuojelun yhteistoiminta
Työsuojeluyhteistoiminnan tavoitteena on 
edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä 
vuorovaikutusta sekä mahdollistaa työn-
tekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen 
työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä 
koskeviin asioihin  Yhteistoiminnan osa-
puolia ovat työnantaja ja hänen palveluk-
sessaan olevat työntekijät  Työsuojelun 
yhteistoiminta velvoite perustuu työturval-
lisuuslakiin 

Yhteistoiminnassa käsiteltävistä asioista 
ja niiden käsittelystä työnantajan ja työn-
tekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa 
säädetään laissa työsuojelun valvonnasta ja 
työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta sekä 
kaupan työsuojelusopimuksessa 

Työturvallisuuslain yhteistoimintaan  
liittyvät velvoitteet
• Työnantajan ja työntekijöiden on yhteis-

toiminnassa ylläpidettävä ja parannet-
tava työturvallisuutta työpaikalla 

• Työnantajan tulee antaa työntekijöille 
riittävän ajoissa tarpeelliset tiedot työ-
paikan turvallisuuteen, terveellisyyteen 
ja muihin työolosuhteisiin vaikuttavista 
asioista sekä niitä koskevista arvioin-
neista ja muista selvityksistä ja suunni-
telmista 

• Työnantajan on myös huolehdittava  
siitä, että näitä asioita asianmukaisesti ja 
riittävän ajoissa käsitellään työnantajan 
ja työntekijöiden tai heidän edustajansa 
kesken 

• Työntekijöiden on osaltaan toimittava  
yhteistyössä työnantajan ja työntekijöi-
den edustajien kanssa 

 
Työsuojelun yhteistoiminnassa käsiteltäviä 
asioita ovat
• työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen 

välittömästi vaikuttavat tekijät ja niitä 
koskevat muutokset

• työpaikan vaarojen ja haittojen selvittä-
misen periaatteet ja toteuttamistapa

• vaarojen arvioinnissa ja työterveys-
huollon työpaikkaselvityksessä esille  
tulleet turvallisuus- ja terveysasiat

• turvallisuuteen ja terveyteen sekä työ-
kykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät 
hankkeet, suunnitelmat ja ohjelmat

• työntekijöiden turvallisuuteen,  
terveyteen ja työkykyyn vaikuttavat työn 
järjestelyyn ja mitoitukseen sekä niiden 
olennaisiin muutoksiin liittyvät asiat

• työntekijöille annettavan opetuksen, 
ohjauksen ja perehdyttämisen tarve ja 
järjestelyt

• työn turvallisuutta ja terveellisyyttä  
kuvaavat seurantatiedot

• työsuojelun toimintaohjelma
• työterveyshuollon järjestäminen ja  

toimintasuunnitelma  
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Työsuojelun yhteistoiminnassa työn  antajaa 
edustaa työnantajan nimeämä työsuojelu-
päällikkö ja työntekijöiden vaalilla valitse mat 
työsuojeluvaltuutettu ja 1  ja 2  työsuojelun 
varavaltuutettu  Paikallisesti voidaan sopia  
valittavaksi myös työsuojeluasiamiehiä 
työsuojeluvaltuutetun avuksi  Työsuojelu-
henkilöstö käsittelee työsuojelun yhteis-
toimintaan liittyviä asioita työsuojelutoimi-
kunnassa 

Työsuojelutoimikunta
Työpaikalla, jossa säännöllisesti työskente-
lee vähintään 20 työntekijää, on perustet-
tava kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan 
työsuojelutoimikunta  Myös nelivuotis-
kaudesta on mahdollista sopia  Työsuojelu-

toimikunnassa ovat edustettuina työnantaja 
sekä työpaikan työntekijät  Työnantajan on 
ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin  
yhteistoiminnan järjestämiseksi  Työnantaja 
nimeää työsuojelutoimikuntaan sellaisen 
edustajansa, jonka tehtäviin toimikunnassa 
käsiteltävien asioiden valmistelu kuuluu  
Työsuojelutoiminnan käynnistäminen ja  
organisointi ovat työsuojelupäällikön  
keskeisiä tehtäviä 

Työpaikalla voidaan sopia, että työsuojelu-
toimikunnan asemesta yhteistyö työ-
suojelu asioissa hoidetaan muussa yhteis-
toiminta elimessä  Työntekijöitä edustaa 
ensisijaisesti työsuojeluvaltuutettu 

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla
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Työsuojelupäällikkö 
Työnantajan on nimettävä työsuojeluyhteistoimintaa varten työsuojelu-
päällikkö, ellei hän itse toimi työsuojelupäällikkönä  Usealle työpaikalle  
voidaan nimetä 1 yhteinen työsuojelupäällikkö, jos työsuojelun tarkoituksen-
mukainen järjestäminen sitä vaatii 

Työsuojelupäällikkö vastaa työnantajan edustajana yhteistoiminnasta työ-
suojeluasioissa, sekä työsuojeluasioiden hoidosta siten kuin työsuojelun  
valvontalain 28 §:ssä on säädetty 

Työsuojelupäällikön tulee olla huomioon ottaen työpaikan laatu ja laajuus  
riittävän perehtynyt työpaikan työsuojelukysy myksiin  Hänellä tulee olla  
tehtäviensä hoitamista varten riittävät tiedot ja toimintaedellytykset 

Työsuojeluvaltuutettu
Työsuojeluvaltuutetun ja hänelle 2 varavaltuutettua valitsee henkilöstö  
sellaiselle työpaikalle, jonka henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään  
10  Pienemmällekin työpaikalle henkilöstöllä on oikeus valita em   
valtuutetut 

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä työpaikan turvallisuutta ja  
terveellisyyttä koskevissa asioissa 

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät on mää ritelty työsuojelun valvonta lain  
31 §:ssä  Tämän lisäksi työsuojeluvaltuutetun tehtäviin kuuluu osallistua 
työsuojelu toimikunnassa tai vastaavassa työsuojeluyhteistoiminta elimessä 
käsiteltävien suunnitelmien sekä muiden työsuojelua koskevien asioiden  
valmisteluun 

Työsuojeluvaltuutettua valittaessa työn tekijöihin luetaan sekä työntekijät 
että toimihenkilöt 

Työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies voivat olla sama henkilö 

Esimiesasemassa olevat toimihenkilöt voivat valita keskuudestaan oman  
työsuojelu valtuutetun ja hänelle 2 varavaltuutettua 

Jos esimiehet eivät ole valinneet itselleen työsuojeluvaltuutettua, heitä  
edustaa työntekijöiden keskuudestaan valitsema työsuojeluvaltuutettu    
Tällöin myös esimiehillä on oikeus äänestää työsuojeluvaltuutetun vaaleissa 

Ote kaupan Työsuojelun yhteistoimintasopimuksesta
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Päätyösuojeluvaltuutettu 
Vähintään 30 työntekijän yritykseen valittu työsuojeluvaltuutettu on asemal-
taan tässä sopimuksessa tarkoitettu päätyösuojeluvaltuutettu  Jos vähintään 
30 työntekijän yritykseen on valittu useita työsuojelu valtuutettuja, nimeävät 
he tarvittaessa keskuudestaan yhden tämän sopimuksen mukaiseksi pää-
työsuojeluvaltuutetuksi  Päätyösuojelu valtuutetun ja työsuojelu valtuutetun 
toimikausi on sama   Päätyö suojeluvaltuutetun nimeämisestä on ilmoitettava 
kirjallisesti työn antajalle 

Päätyösuojeluvaltuutettu ja pääluottamusmies voivat olla sama henkilö 

Päätyösuojeluvaltuutettuun noudatetaan työsuojeluvaltuutetun tehtäviä ja 
työsken telytiloja koskevia määräyksiä 

Päätyösuojeluvaltuutetun ansiokehityksen tulee vastata yrityksen sen  
ammattiryhmän ansiokehitystä, johon hän kuuluu 

Työsuojeluvaltuutetulle annetaan tarvittaessa mahdollisuus työn ohjaukseen 
tai muihin työpaikalla käytössä oleviin työn kuormituksen ehkäisemiseen 
tarkoitet tuihin keinoihin 

Alueorganisaatio 
Yritys, jossa on valtakunnallisesti laaja alueorganisaatio tai jonka palveluk-
sessa on yli 800 työntekijää, tulee työnantajan ja päätyösuojeluvaltuutetun 
paikallisen vuoro vaikutuksen lisäämiseksi neuvotella työsuojeluvaltuutettu- 
organisaatiosta 

Neuvotteluissa on keskusteltava muun muassa seuraavat asiat
• yrityksen organisaatio- ja päätöksen tekorakenne
• hallinnollinen itsenäisyys ja erillisyys
• toimipaikkojen lukumäärä ja etäisyydet
• tarvittaessa työsuojeluasiamiesten valinta
• henkilöstömäärä ja –jakauma
• työmenetelmien ja -välineiden hyödyn täminen toiminnassa, 

työsuojeluhenki löiden yhteydenpidossa ja viestinnässä
• yhteistyön ja työsuojelujärjestelmän kehittämistarpeet
• työsuojelu valtuu tettujen toimivalta ja sopimisoikeudet
• vapautusajat ja korvaukset
• tiedon saantioikeudet ja -vastuut 
 
Työsuojeluvaltuutettuorganisaatiosta sovittaessa on sopimus tehtävä 
kirjall isesti  Mikäli työsuojeluvaltuutettu organisaatiosta ei päästä yhteis-
ymmärrykseen, voidaan asia jomman kumman osapuolen pyynnöstä siirtää 
työmarkkina osapuolten käsiteltäväksi 
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Työsuojeluasiamies
Jos paikallisesti on sovittu työsuojelu asiamiesten valitsemisesta,  
noudatetaan seuraavaa:
• työsuojeluasiamiehen toimialueena voi olla yrityksen toimipaikka tai tietty 

osa, esimerkiksi myymälä, varasto tai konttori
• työsuojeluasiamiehen toimialueena voi olla myös tietty ammattiryhmä, esi-

merkiksi myyjät, varastotyöntekijät tai konttorityöntekijät
• työsuojeluasiamiehen ja työsuojelu valtuutetun toimikausi on sama
• työsuojeluasiamiehen tehtävän hoita miseen tarvitsemasta työstä- 

vapautusajasta sovitaan paikallisesti
• työnantaja huolehtii siitä, että työsuojelu asiamiehellä on tarvittaessa  

käytettävissä tämän tehtävän hoitamista varten välttämättömät lait,  
asetukset, työsuojelumääräykset ja -ohjeet 

 
Työsuojeluasiamiehen tehtävänä on toimialueellaan mm 
• osallistua työsuojelua koskevaan tarkastukseen
• osallistua tutkimukseen, jonka toimeenpano johtuu tapaturman tai 

ammatti taudin vaarasta tai sattuneen tapaturman laadusta taikka  
sen mahdollisesta vaikutuksesta työsuojelutyön suunnit teluun ja  
toteuttamiseen

• tarkkailla työsuojelumääräysten noudattamista ja huomauttaa niiden  
rikkomisesta

• ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista ensi sijassa asianomaiselle esi-
miehelle ja milloin se on asian laatuun nähden tarpeellista, työsuojelu-
valtuutetulle, sekä huomauttaa työsuojelumääräysten noudattamisesta ja 
havaituista vaara tekijöistä työntekijöille

• tehdä aloitteita työsuojeluvaltuutetulle toimialueensa työsuojelun  
kehittämisestä ja olla yhteydessä toimialueensa asioista työsuojelu-
valtuutettuun 

Työsuojelutoimikunta
Työsuojelutoimikunnan jäsenten lukumäärä on:

Työntekijöitä Jäseniä

enintään 150 4

151–500 8

yli 500 12 

Toimikunnan jäsenistä 25 % edustaa työnantajaa ja 75 % työntekijöitä 

Työsuojelutoimikunnalle tai sitä korvaavalle yhteistoimintaelimelle  
kuuluvat mm  seuraavat tehtävät:
• laatia itselleen toiminnassaan noudatettavaksi vuosittainen toimintasuun-

nitelma, jossa otetaan huomioon myös työnantajan ehdotus työsuojelun 
kehittämistavoitteiksi kustannusarvioineen
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• käsitellä turvallisuuteen ja terveyteen sekä työntekijöiden työkyvyn 
yllä pitämiseen liittyviä toimia, sekä työympäristön tilaa ja tasoa, työ-
tapaturmia ja henkilöstöön kohdistuvia mahdollisia väkivalta tapauksia

• käsitellä yhteistyössä työterveys henkilöstön kanssa päihdekuntoutusta
• käsitellä vuosittain työsuojelua koskevan yhteistyökoulutuksen tarve 

ja laatia tämän perusteella ehdotus yrityksen koulutussuunnitelman ja 
talous arvion valmistamista varten

• käsitellä työterveyshuollon toiminta suunnitelma ja työterveyshuollon  
korvaushakemus  Jos työsuojelutoimikuntaa ei ole valittu, korvaus-
hakemus käsitellään työsuojeluvaltuutetun kanssa 

Työsuojeluhenkilöstön valinta
Työsuojeluvaltuutettu, -varavaltuutetut ja -toimikunnan jäsenet valitaan  
vaaleilla  Vaalin toimittamisesta huolehtivat henkilöstön edustajat   
Työn  antaja mahdollistaa vaalin esimerkiksi toimittamalla luettelon ääni-
oikeutetuista työntekijöistä 

Vaalien toimittamiseen on olemassa toimialakohtaiset ohjeet  Työnantajan  
on laki sääteisesti ilmoitettava työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut ja  
-varavaltuutetut, -toimikunnan jäsenet sekä työsuojeluasiamiehet 
työsuojelu henkilörekisteriin, jota ylläpitää Työturvallisuuskeskus 

Työsuojelun toimintaohjelma
Työsuojelun toimintaohjelmassa asetetaan tavoitteet työpaikan työterveys- ja 
työ turvallisuustoiminnalle sekä työ kykyä yllä pitävälle toiminnalle  Ohjelmas-
sa selvitetään myös työsuojeluvastuut ja työsuojelu toiminnan toteutustapa  
Työsuojelun toimintaohjelma on työnantaja kohtainen, ja sen laatimisvelvoite 
koskee kaikkia työnantajia 

Ohjelmassa asetetut tavoitteet otetaan huomioon työpaikan kehittämis-
toiminnassa ja suunnittelussa ja niitä käsitellään yhteistoiminnassa  
työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa  Toimintaohjelman sisältö, 
muoto, laajuus ja toteutustapa määräytyvät yrityksen toimialan, koon,  
tuotanto- tai palvelutavan sekä arvioitujen työympäristöriskien mukaan 

Työsuojelun toimintaohjelma voidaan laatia yritystasolla ja määritellä  
ohjelmassa yrityk sen yleiset työsuojelun toimintalinjat ja tavoitteet   
Toimipistetasolla ohjelmaa tarkennetaan ja otetaan huomioon toimi pisteiden 
erityisolosuhteet  Toimipisteille voidaan myös laatia omat  
toimintaohjelmat 

Työsuojelun toimintaohjelmaan ei välttämättä kirjata konkreettisia turvalli-
suustoimenpiteitä  Vuosittaiset toimintaperiaatteet ja toimintasuunnitelmat 
johdetaan toimintaohjelmasta  Toimenpiteiden valinnan  
tulee perustua tehtyyn riskien arviointiin 
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Työsuojelun toimintaohjelmassa tulisi käsitellä seuraavia asioita:
• työsuojelutavoitteet
• työsuojeluvastuut
• työsuojelun organisointi
• työterveyshuolto
• työympäristön kuvaus ja kehittämis tarpeet
• työolojen seuranta
• toimintaohjelman seuranta ja ylläpito 
 
Lakisääteiset yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma voivat sisältyä työ-
suojelun toimintaohjelmaan 

Toimintaohjelman tulee olla ohjaava työ kalu  Siksi sitä on seurattava ja uu-
distettava muuttuvia olosuhteita vastaavaksi  On tärkeätä, että toiminta-
ohjelmaan esitettyihin päämääriin, tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sitoudutaan 
organisaation kaikilla tasoilla 

Työsuojelun toimintasuunnitelma 
Työsuojelun toimintasuunnitelmalla voidaan tarkentaa toimintaohjelmaa   
Se laaditaan yhteistoiminnassa yhdeksi tai useammaksi vuodeksi työsuojelun 
toimintaohjelmassa esitettyjen toimintaperiaatteiden ja työ paikan vaarojen 
arvioinnin pohjalta 

Toimintasuunnitelman sisältö:
• asetettujen tavoitteiden konkretisointi  

ja toteuttaminen
• korjausten kiireellisyysjärjestys
• toiminnan liittyminen muuhun toimintaan
• vastuuhenkilöt ja aikataulut
• mittaamisen ja seurannan toteuttaminen
• koulutus ja kampanjat
• henkilöstön sitouttaminen suunnitelman toteutukseen
• talousarvio 
 
Suunnitelmallisuus, ennakointi ja hallittu toiminta ovat tärkeitä asioita työ-
turvallisuuden edistämisessä  Onnistuneen toteutuksen keskeinen tekijä 
on johdon ja muun henkilöstön sitoutuminen  Turvallisten ja terveellisten 
toiminta tapojen ja turvallisen työympäristön kehittämiseen tulisi kannustaa 
koko henkilöstöä 

Työsuojeluhenkilöstön asiantuntemusta on hyvä hyödyntää myös uusia toi-
mintoja ja työympäristöratkaisuja tehtäessä  Osallistuvalla lähestymistavalla 
päästään parempiin ratkaisuihin 

Koko kaupan Työsuojelun yhteistoimintasopimus löytyy kaupan työehto-
sopimuksesta 
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Työn vaarojen ja haittojen  
tunnistaminen, riskien arviointi 
Työympäristövaarat ovat ihmisen fyysistä 
tai psyykkistä terveyttä vaarantavia teki-
jöitä  Vaarojen tunnistamisen ja riskien  
arvioinnin tarkoituksena on ehkäistä työstä 
aiheutuvia haittoja ja kehittää toiminta-
tapoja turvallisen työympäristön ja ter-
veellisten työolojen ylläpitämiseksi 

Työturvallisuuslaki edellyttää, että työn-
antaja selvittää työstä, työympäristöstä ja 
työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaara-
tekijät  Tämä selvitys ja arviointi on pidet-
tävä ajan tasalla ja tarkistettava työolojen 
muuttuessa  Työnantajan tulee käyttää  
arviointiin ulkopuolisia asiantuntijoita, 
mikäli työpaikalla ei ole riittävän asian-
tuntemuksen omaavia henkilöitä  Arviointi 
on hyvä tehdä kirjallisena  Vaarojen arvioin-
nissa on myös huomioitava sellaiset työ-
tehtävät, jotka edellyttävät tiettyä päte-
vyyttä 

Lisätietoa Työturvallisuuskeskuksen  
Internet-sivulla https://ttk fi/tyoturvalli-
suus_ja_tyosuojelu/tyosuojelu_tyopaikalla/
vastuut_ja_velvoitteet/tyon_vaarojen_sel-
vittaminen_ja_arviointi

Perehdyttäminen ja työnopastus
Hyvin hoidettu perehdyttäminen ja opastus 
ovat oleellinen osa ennakoivaa työsuojelua 
ja hyvän turvallisuuskulttuurin kehittämis-
tä  Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia 
niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työn-
tekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen 
tavat, ihmiset ja työnsä sekä siihen liittyvät 
odotukset  Turvalliset ja terveelliset työ-
tavat, vastuut sekä työpaikan säännöt on 
omaksuttava alusta alkaen  Kaupan alalla 
tärkeä osa perehdyttämistä on myös tehdä 
tunnetuksi yrityksen liikeidea ja palvelu-
periaatteet  Tämä koskee erityisesti asia-
kaspalvelutehtävissä olevia työntekijöitä 

Työpaikoilla on hyvä laatia oma perehdyt-
tämisohjelma, jossa määritellään ne asiat, 
jotka työpaikalla on tarpeellista käydä läpi  
Siihen voidaan liittää myös perehdytysaika-
taulu  Perehdytystä suunnitellaan ja toteu-
tetaan työntekijän yksilölliset tekijät huo-
mioiden  Näitä ovat esimerkiksi koulutus, 
aikaisemmat tehtävät ja muut taustatekijät  
Esimerkiksi uuden työntekijän perehdytys 
eroaa huomattavasti uusiin työtehtäviin 
samassa yrityksessä siirtyvän perehdytyk-
sestä 

Työnopastus on työtehtävään liittyvien  
tietojen ja taitojen opastamista  Toiminnas-
ta vastaa esihenkilö, mutta käytännössä 
opastajana voi toimia asian ja työtehtävät 
hallitseva ja luontevaan vuorovaikutukseen 
pystyvä työtoveri  Työntekijälle opetetaan 
työtehtävä tai -tehtävät, joihin hänet on  
nimetty  Tärkeää on myös, että työntekijää 
opastetaan ymmärtämään yrityksen toimin-
taa kokonaisuutena ja toisaalta hänen omaa 
rooliaan ja työnsä vaikutuksia tähän koko-
naisuuteen  Työnopastuksen tulee olla  
luonteeltaan kannustavaa sekä jatkuvaan 
uuden oppimiseen ja aloitteellisuuteen  
ohjaavaa  Työtovereiden ja esihenkilön tuki  
ja tarvittaessa lisäohjaus edesauttavat 
työnopastuksen onnistumista 

Perehdyttämisellä tarkoitetaan  
kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden 
avulla uusi työntekijä oppii tunte-
maan työpaikkansa, sen tavat ja ih-
miset sekä työnsä ja siihen liittyvät  
dotukset 

Työnopastukseen kuuluvat kaikki  
ne asiat, jotka liittyvät itse työn  
tekemiseen, kuten työkokonai-
suus, työn osat ja vaiheet sekä työn 
edellyttämät tiedot ja osaaminen  

https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyosuojelu_tyopaikalla/vastuut_ja_velvoitteet/tyon_vaarojen_selvittaminen_ja_arviointi
https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyosuojelu_tyopaikalla/vastuut_ja_velvoitteet/tyon_vaarojen_selvittaminen_ja_arviointi
https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyosuojelu_tyopaikalla/vastuut_ja_velvoitteet/tyon_vaarojen_selvittaminen_ja_arviointi
https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyosuojelu_tyopaikalla/vastuut_ja_velvoitteet/tyon_vaarojen_selvittaminen_ja_arviointi
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Työnopastus kannattaa jaksottaa osiin,  
jolloin tarvittaessa voidaan palata aikaisem-
piin vaiheisiin ja näin varmistaa oppiminen  
Työnopastukseen voidaan liittää esimerkiksi 
kokeneiden työntekijöiden työn seuraamis-
ta, ja näin antaa kuva tulevista tehtävistä  
Opastettavan työntekijän omat havainnot 
vaaratilanteista tulee ottaa huomioon opas-
tuksen yhteydessä  Osana työtehtävää on 
kerrottava oikeista työasennoista ja liik-
keistä, kalusteiden ja työvälineiden säätö-
mahdollisuuksista sekä elpymisliikunnasta  
Tässä toiminnassa apuna voi toimia työ-
terveyshuollon asiantuntija 

Työnopastuksessa on selvitettävä myös 
työn turvalliseen ja terveelliseen suoritta-
miseen liittyvät asiat  Työnopastusta tar-
vitsee paitsi uusi työntekijä myös uuteen 
tehtävään siirtyvä  Perehdyttäminen ja 
työnopastus on tehtävä suunnitelmallisesti  
Suunnitelmassa määritellään perehdyttäjä 
ja työn opastaja sekä aikataulu 

Työsuojelun kannalta keskeisiä asioita pe-
rehdyttämisessä ja työnopastuksessa ovat 
seuraavat:

Asiakastilanteen hallitseminen
• yrityksen toimintatapa ja palvelun laatu
• poikkeustilanteet (esim  sähkökatkot,  

vesivahingot ja ensiaputilanteet)
• toiminta häirintä- ja väkivallan uhka-

tilanteissa ja yksintyöskentelyssä

Työtehtävä ja työtapa
• hyvät ja turvalliset työtavat
• oikeat työasennot ja -liikkeet
• käyttöohjeiden omaksuminen
• apu- ja suojavälineiden käyttö
• huoltotyöt ja häiriötilanteet
• järjestys, siisteys ja hygienia

Paloturvallisuus
• toimintatavat, sammutusvälineiden  

sijainti ja käyttö 

Työterveyshuolto ja työkykyä 
 ylläpitävä toiminta 
Työterveyshuoltolaki velvoittaa työn antajaa 
järjestämään henkilöstölleen terveys-
palveluja työstä johtuvien terveysvaarojen 
ehkäisemiseksi niin, että käytetään apuna 
työterveyshuollon ammattihenkilöitä   
Tavoitteena on terveellinen ja turvallinen  
työ ja työympäristö, työntekijän terveyden 
huoltaminen sekä työ- ja toimintakyvyn  
ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta 

Työterveyshuollosta on säädetty työ-
terveyshuolto-, työturvallisuus-, kansan-
terveys-, terveydenhuolto- ja sairausva-
kuutuslaissa  Sosiaali- ja terveysministeriö 
ja työsuojeluviranomaiset valvovat työter-
veyshuollon lainsäädännön toimeenpanoa 

Lakisääteinen työterveyshuolto painottuu 
ennalta ehkäisevään toimintaan, johon  
sisältyvät työpaikan terveysvaarojen  
selvittäminen työpaikkaselvityksen avulla, 
työpaikan terveysriskeihin perustuvat  
terveystarkastukset, työkykyä ylläpitävä 
toiminta, työpaikan ensiapuvalmiuden  
ohjaus sekä työntekijöiden kuntoutukseen 
ohjaaminen   Lakisääteinen työterveys-
huolto ei sisällä työntekijöiden sairaan-
hoitoa  Työnantaja voi sopia palvelun tuot-
tajien kanssa lakisääteistä laajemmista 
palveluista, kuten yleislääkäritasoisesta 
sairaanhoidosta, erikoislääkäri- ja labora-
toriopalveluista ja muista kuin lakisäätei-
sistä terveystarkastuksista 

Työpaikkaselvitys
Työpaikkaselvitys on työterveyshuolto-
toiminnan perusta  Työturvallisuuslain  
mukainen vaarojen tunnistaminen ja riskien 
arviointi sekä dokumentointi ovat työn-
antajan vastuulla  Työterveyshuollon teke-
män työpaikkaselvityksen hyödyntäminen 
vaarojen arviointimenettelyssä on perustel-
tua  Yötyön terveyshaittojen selvittäminen 
kuuluu osaksi työterveyshuollon tekemää 
työpaikkaselvitystä 
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Työterveyshenkilöstö suorittaa työpaikka-
käyntejä, joilla mitataan ja arvioidaan työ-
paikan terveellisyyteen ja turvallisuuteen 
liittyviä tekijöitä  Lisäksi kyselyillä ja  
kartoituksilla selvitetään työilmapiir i-
tekijöitä  Myös ensiapuvalmiuden selvit-
täminen kuuluu työpaikkaselvitykseen  
Työpaikkaselvityksen perusteella laaditaan 
toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on 
edistää työntekijöiden työturvallisuutta, 
terveyttä ja työkykyä ja jossa myös sovitaan 
tarvittavista terveystarkastuksista  Työ-
paikkaselvityksen on oltava ajantasainen  
ja kaikkien nähtävillä työpaikalla  Hyvä  
käytäntö on, että työsuojeluorganisaatio 
osallistetaan työpaikkaselvitysten suun-
nitteluun ja toteutukseen 

Terveystarkastukset
Työntekijöiden terveydentilan seuranta to-
teutetaan pääasiassa terveystarkastusten 
avulla  terveystarkastuksella tarkoitetaan 
yksilön, työterveyshuollon ammattihenki-
löiden ja mahdollisten muiden tarvittavien 
ennalta suunniteltua tapaamista, jonka 
tavoitteena on terveyden ja toimintaky-
vyn arviointi, selvittäminen ja seuranta  
Terveys tarkastuksista saadaan arvokasta 
tietoa työkykyä ylläpitävän toiminnan tuek-
si  Yötyötä tekeville on tehtävä terveystar-
kastukset työnantajan kustannuksella työtä 
aloitettaessa ja tämän jälkeen määräajoin 

Lakisääteisiä terveystarkastuksia tehdään
• työhön tultaessa tai määräajoin,  

jos työstä voi aiheutua erityistä  
sairastumisen tai tapaturman vaaraa

• työperäisten terveysvaikutusten ja  
sairauksien toteamiseksi

• työ- ja toimintakyvyn arvioimiseksi
• jäljellä olevan työkyvyn arvioimiseksi  

työkyvyn ollessa heikentynyt
• pitkien sairauspoissaolojen yhteydessä 
 

Lakisääteiset tarkastukset perustuvat  
sellaisiin altisteisiin, joista on todettu olevan 
erityistä haittaa terveydelle 

Muut seurantatarkastukset perustuvat  
työterveyshuollon työolosuhteisiin liittyviin 
suosituksiin ja työnantajan ja työterveys-
huollon sopimukseen esimerkiksi tiettyjen 
ikäluokkien tai ammattiryhmien tarkastami-
sesta  Terveystarkastukset ovat osa jatku-
vaa työssä selviytymisen seurantaa  Tavoit-
teet sovitaan yhdessä yrityksen johdon ja 
henkilöstön kanssa 

Terveystarkastuksia tehdään työhön  
sijoitettaessa, jos työ saattaa aiheuttaa 
vaaraa tai haittaa terveydelle tai jos työ 
asettaa terveydellisiä erityisvaatimuksia  
Elin tarvikelaki määrää tehtäväksi terveys-
tarkastuksen ennen työn aloittamista  
elintarviketyöntekijälle, joka käsittelee  
pakkaamattomia elintarvikkeita tai niiden 
käsittelypintoja  Myös alle 18-vuotiaille 
tehdään terveystarkastus aina ennen työn 
aloittamista 

Jos työhöntulotarkastus eli alkutarkastus  
tehdään siinä arvioidaan työntekijän 
terveyden tilaa ja työkykyä, ja se on osa 
työterveys huollon ennalta ehkäisevää toi-
mintaa  Tarkastuksen tavoitteena on selvit-
tää, onko työnhakijan terveydentila sopiva 
kyseiseen työhön  Hänellä voi olla jokin 
sairaus, oire tai herkkyys, joka voisi työssä 
pahentua tai jonka vuoksi työtehtävä ei ole 
hänelle sopiva  Työterveyshuolto tekee työ-
paikkaselvityksen yhteydessä johtopäätök-
set työn vaara- ja kuormitustekijöiden ter-
veydellisestä merkityksestä ja määrittelee 
terveystarkastustarpeen  Esimerkiksi  
kemialliset altisteet, kylmässä tehtävä 
työ tai yötyö ovat erityistä sairastumisen 
vaaraa aiheuttavia tekijöitä, jotka johtavat 
velvoitteeseen työhöntulotarkastuksen 
tekemisestä  Ennen yötyön aloittamista on 
tehtävä alkutarkastus, jonka yhteydessä tu-
lee selvittää tarkoin, soveltuuko työntekijä 
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yötyöhön  Yötyötä tekevälle työntekijälle 
on tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan 
järjestettävä mahdollisuus työtehtävien 
vaihtoon terveydelle aiheuttaman vaaran 
torjumiseksi 

Työterveyshuolto voi suositella työhön-
tulotarkastusta muidenkin kaupan alan 
altisteiden vuoksi, kuten käsin tehtävien 
nostojen aiheuttamasta kuormituksesta 
tai korostuneesta väkivallan uhasta  Tällöin 
sovitaan työhöntulotarkastuksista työ-
terveyshuollon toimintasuunnitelmassa  
Erityistä sairastumisen vaaraa aiheutta-
vissa töissä tehdään tarvittaessa seuranta-
tarkastuksia niistä erikseen annettujen  
säädösten ja ohjeiden mukaisesti 

Työnantajan tulee järjestää näyttöpääte-
työtä tekeville näön ja silmien tarkastus   
Turvallisuus trukkityöskentelyssä edellyt - 
tää riittävän hyvää kuuloa ja näkökykyä ja 
mastotrukkityössä myös stereonäköä,  
joten näön- ja kuulontutkimukset ovat  
tarpeellisia 

Kun työpaikalla toteutettavat toimet työn-
tekijän työssä selviytymisen tueksi eivät 
riitä, työterveyshuolto voi ohjata työntekijän 
kuntoutukseen, jonka tavoitteena on mah-
dollistaa osaltaan työkykyyn palautuminen 

Päihteet ja toiminnalliset riippuvuudet
Riippuvuudet jaetaan karkeasti kemiallisiin 
ja toiminnallisiin, eli riippuvuus voi kehittyä 
myös erilaisiin välitöntä tyydytystä tuot-
taviin toimintoihin, joihin ei liity minkään 
kemiallisen aineen nauttimista, esimerkik-
si rahapelaaminen ja digitaalinen viihde-
pelaaminen 

Päihteiden ongelmakäyttö, rahapeli- ja  
nettiriippuvuus ovat turvallisuusriskejä niin 
muille työntekijöille kuin asiakkaillekin  Tällä 
tarkoitetaan tilanteita, joissa alkoholin tai 
muun päihteen vaikutus tai muu riippuvuus 

uhkaa tai haittaa yksilön omaa tai toisen 
työntekijän työtä, työkykyä, työturvallisuut-
ta, työpaikan ilmapiiriä, työtuloksia tai työn-
antajan mainetta 

On kaikkien osapuolten, niin yhteiskunnan, 
työyhteisön, työnantajan kuin käyttäjänkin 
etu, että päihteiden käyttö ja muut mahdolli-
set työtä haittaavat riippuvuudet pystytään 
havaitsemaan ja tarvittaessa ohjaamaan 
henkilö asianmukaiseen hoitoon 

Työsopimuslaissa työpaikalla päihtynee-
nä esiintyminen on irtisanomisen peruste  
Päihteiden käyttö on myös selkeästi työ-
turvallisuuskysymys  Työturvallisuuslaki 
asettaa sekä työnantajalle että työntekijälle 
velvollisuuksia, joilla pyritään takaamaan 
henkilöstölle turvallinen ja terveellinen työ-
ympäristö 

Päihteiden käyttöön suhtautumisesta  
pitäisi työpaikoilla olla selkeät, mielellään  
kirjallisesti määritellyt toimintalinjat  
Huume ohjelma voidaan sisällyttää osaksi 
päihde- tai muuta riippuvuusohjelmaa,  
koska näin niiden säännölliselle käsittelylle 
on paremmat edellytykset 

Työkykyä ylläpitävä toiminta ja  
työhyvinvoinnin edistäminen
Työkykyä ylläpitävällä toiminnalla tarkoite-
taan sellaista toimintaa, jolla työnantaja ja 
työntekijät sekä työpaikan yhteistoiminta-
organisaatiot yhteistyössä pyrkivät edis-
tämään ja tukemaan jokaisen työelämässä 
mukana olevan työ- ja toimintakykyä hänen 
työuransa kaikissa vaiheissa 

Työkykyä ylläpitävä toiminta kattaa niin 
työympäristöön, työyhteisöön ja yksilöön 
kohdistuvat toimenpiteet kuin terveyden ja 
turvallisuuden osaamisen kehittämisenkin 

Mielenterveysongelmat ja tuki- ja liikunta-
elinten (tule) sairaudet ovat merkittävimmät 
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työkyvyttömyyden syyt kaupan alalla  On 
mahdollista, että nykyajan työelämään liit-
tyvät muutokset, epävarmuus, tehokkuus-
vaatimukset sekä osaamisvaatimukset hei-
kentävät mielenterveysongelmista kärsivien 
mahdollisuuksia suoriutua työstä  Kun 
toimenkuvaa muokataan mielentervey den 
häiriöistä kärsivän henkilön voima varojen 
mukaan, voidaan työkykyyn vaikuttaa myön-
teisesti  Esihenkilön ja työyhteisön tuella on 
tärkeä merkitys työterveyshuollon asian-
tuntijapalveluiden ohella 

Kaupan alan työtehtävät edellyttävät usein 
hyvää fyysistä kuntoa ja toimintakykyä   
Tyypillisiä tule-ongelmia kaupan alalla ovat 
lanneselkäsairaudet, niska-hartiaoire-
yhtymä ja nivelrikko  Työjärjestelyihin 
liittyvät toimenpiteet ovat hyödyllisiä hel-
potettaessa liikuntaelinvaivasta kärsivän 
työntekijän selviytymistä työstään  Myös 
omien työtapojen ergonomian kehittämi-
nen, liikunnan harrastaminen ja muutoinkin 
terveelliset elämäntavat ovat hyviä keinoja 
vähentää työn kuormittavuutta ja siten vai-
kuttaa omaan tuki- ja liikuntaelinterveyteen 

Työkykyä ylläpitävä toiminta sisältää kolme 
tasoa:
• Ennalta ehkäisevällä toiminnalla pyritään 

turvaamaan jokaisen työntekijän työ- 
 ja toimintakyky mahdollisimman hyvänä 
koko työuran ajan 

• Toisen tason muodostavat ne toimen-
piteet, jotka kohdistuvat työntekijöihin 
ja työyhteisöihin, joita uhkaa työ- ja 
toiminta kyvyn heikkeneminen 

• Kolmannen tason toimenpiteet  
kohdistuvat jo heikentyneen työkyvyn 
omaaviin henkilöihin, jolloin tavoitteena 
on ehkäistä työkyvyttömyyttä 

 
Yksilön työkyky on monen tekijän summa  
Perinnölliset ominaisuudet luovat pohjan, 
ja sen lisäksi hankitaan koulutuksellisia ja 
työkokemuksellisia tietoja ja taitoja  Ihmisen 

fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehitys 
ja kasvu ovat työkyvyn perusta  Työkyvyssä 
on kysymys yksilön toimintaedellytysten  
ja toisaalta työn vaatimusten välisestä  
suhteesta 

Elintavat luovat tai kuluttavat ihmisen 
voima varoja ja vaikuttavat kykyyn tehdä 
työtä, mutta myös työoloilla on keskeinen 
merkitys työssä suoriutumiseen  Motivaatio 
vaikuttaa olennaisesti työsuoritukseen ja 
työtuloksiin  Työnantajan tehtävä on yhteis-
kunnan ohella tukea yksilön työhyvinvointia, 
mutta myös yksilöllä itsellään on vastuu sen 
toteutumisesta 

Työkykyä ylläpitävän toiminnan rinnalla  
on yleistynyt käsite työhyvinvoinnin edistä-
minen, joka mielletään työpaikoillakin  
laaja-alaiseksi kehittämistoiminnaksi   
Henkilöstön hyvinvointi on myönteisesti 
yhteydessä myös yrityksen taloudelliseen 
menestymiseen 

TYÖHYVINVOINTI

Tarkoittaa turvallista, terveellistä, 
tuottavaa työtä, jota ammatti-
taitoiset työntekijät ja työyhteisöt 
tekevät hyvin johdetussa organi-
saatiossa  Työntekijät ja työyhtei-
söt kokevat työnsä mielekkääksi 
ja palkitsevaksi, ja heidän mie-
lestään työ tukee heidän elämän-
hallintaansa   
Lähde: Työhyvinvointi – uudistuksia 
ja hyviä käytäntöjä, TTL/EU Prog
ress rahoitusohjelma.
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Ensiapu
Työpaikan ensiapuvalmius tulee suunnitella 
ja ylläpitää vaarojen ja muiden olosuhteiden 
mukaisella tavalla  Ensiapukoulutuksen ja 
ensiaputarvikkeiden mitoituksessa työpai-
kat jaetaan kolmeen ryhmään sen mukaan, 
onko työtapaturmavaara työpaikalla vähäi-
nen, ilmeinen tai erityinen  Kutakin työ-
paikkaryhmää varten on esitetty ohjeellinen 
luettelo ensiavun antamiseksi tarvittavista 
välineistä  Myös työpaikan etäisyys ter-
veyspalveluista vaikuttaa ensiapuvalmius-
vaatimuksiin  Työpaikalla tulee olla vähin-
tään yksi ensiapukoulutuksen saanut 
henkilö 25 työntekijää kohden 

Työpaikalle on sopivaan paikkaan asetet-
tava nähtäväksi tiedot ensiaputaitoisista 
henkilöistä  Työterveyshuolto opastaa 
ja neuvoo ensiapuvalmiuteen liittyvissä 
asioissa  Työpaikoilla tulee olla nimetty  
ensiapukaapin hoitaja 

Ensiapukaapin sisältö määräytyy toimi-
paikan henkilöstömäärän ja työn sisältöjen 
mukaan  Elintarvikemyymälässä ja va-
rastossa on yleensä melko laaja ensiapu-
varustus mahdollisten viiltohaavojen ja  
palovammariskien vuoksi 

Kaapin tyypillinen sisältö:
• harsotaitoksia
• sideharsoa ja idealside
• laastaria
• hakaneuloja, kolmioliina
• kuumemittari
• sakset
• 112 puhelinnumero
• tieto mihin osoitteeseen ambulanssi  

tilataan ja miten ohjataan loukkaan  tu-
neen luo

• luettelo ensiapukoulutetuista 
 
Keittiössä tulisi olla lisäksi silmähuuh-
demahdollisuus, pullo tai suihku ja palo-
vammaensiapuun rasvataitoksia  Lihan-
käsittelyssä viiltohaavojen varalle tarvitaan 
lisäksi paineside 

Työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä 
arvioidaan tapaturma- ja suuronnettomuus-
vaara sekä ensiapuvalmiuden tarve ja  
annetaan suosituksia ensiapuvalmiudeksi   
Toiminnallisesti tarkoituksenmukainen  
ensiapuvalmius suunnitellaan yhteistyössä 
työterveyshuollon, työsuojelun sekä tarvit-
taessa väestönsuojelun ja pelastustoimen 
kanssa 
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Kaupan eri työympäristöt

turvallisuuteen ja terveyteen ja että ne 
soveltuvat aiottuun tarkoitukseen  Työ-
ympäristön järjestelyissä on myös edis-
tettävä toimintaedellytyksiä 

Työympäristön terveellisyyden ja turval-
lisuuden kehittämisen kohteita ovat  
seuraavat:
• työtilojen tarkoituksenmukaisuus ja  

toimivuus, siisteys ja järjestys
• työympäristön rakenteet, kalusteet,  

koneet, laitteet ja työvälineet
• tapaturmavaarat
• työväkivallan uhka
• fyysinen työkuormitus
• psykososiaalinen työkuormitus
• fysikaaliset, kemialliset ja biologiset  

altisteet 

Työympäristön suunnittelu
Hyvin suunniteltu työympäristö luo  
edellytykset turvalliselle, laadukkaalle ja 
tuottavalle työlle  Hyvä työympäristö on 
tarkoituksenmukainen, turvallinen, terveel-
linen ja viihtyisä  Hyvän työympäristön  
toteuttamiseen on parhaat edellytykset  
tilojen suunnitteluvaiheessa  Myös toimin-
nan käynnistyttyä työympäristö vaatii  
jatkuvaa huomiota  Panostaminen työ-
ympäristö kysymyksiin kannattaa, sillä  
hyvässä työ ympäristössä syntyy tuloksia, 
kun voima varat voidaan kohdentaa varsi-
naiseen työntekoon 

Työtiloja sekä työ- ja tuotantomenetelmiä 
suunnitellessaan työnantajan on huoleh-
dittava siitä, että suunnittelussa otetaan 
huomioon niiden vaikutukset työn tekijöiden 
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Mahdollisuuksien mukaan on noudatettava 
seuraavia periaatteita:
• Ensisijaisesti vaara- ja haittatekijöiden 

syntyminen estetään 
• Toissijaisesti vaara- ja haittatekijät pois-

tetaan, jos tämä ei ole mahdollista, ne 
korvataan vähemmän vaarallisilla tai  
vähemmän haitallisilla työmenetelmillä 
esimerkiksi suojavälineitä käyttäen 

• Yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimen-
piteet toteutetaan ennen yksilöllisiä 

Varastojen ja logistiikan  
vaaran paikat
Varastotyön tavanomaisimpia tapaturmia 
ovat putoaminen, äkillinen fyysinen kuor-
mittuminen nostotilanteessa ja trukkion-
nettomuus  Varastotyön tavanomaisimmat 
työympäristöongelmat liittyvät lämpötilaan, 
sisäilman pölyisyyteen, siisteyden ja jär-
jestyksen ylläpitoon, henkilö- ja tavaralii-
kenteen yhteen sovittamiseen sekä tilojen 
sopeuttamiseen muuttuvissa varastointi-
tarpeissa 

Sekavat ja risteävät ajoreitit aiheuttavat 
vaaratilanteita  Trukki- ja jalankulkuliikenne 
tulee erottaa toisistaan, samoin ulkoalueilla 
ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne  Jalankulun 
ja muun liikenteen risteyksiä tulee välttää  
Väylien mitoituksessa on otettava huomioon 
käytössä oleva kalusto ja työvälineet, suu-
rimpien taakkojen leveys ja liikennetiheydet 

Tavaroiden käsittely ja varastointi sekä  
käsittely- ja kuormauspaikat on suunn-
iteltava ja järjestettävä siten, ettei nosto-  
ja siirtolaitteista tai tavaran siirroista tai  
putoamisesta aiheudu vaaratilanteita   
Tarvittaessa laaditaan liikenneohjeet työ-
paikan sisäisen liikenteen järjestämistä  
varten  Logistinen ketju vaatii tavaran  
vastaanottamisen, käsittelykokoon purka-

misen ja kuluttajapakkausten esille viennin  
Tavaran liikutteluun käytetään kunkin  
vaiheen vaatimia apuvälineitä trukeista  
rullakoihin ja tavarakärryihin 

Turvallisen ja sujuvan tavaraliikenteen  
turvaamiseksi varasto- ja myymälätiloissa 
on otettava huomioon, että
• jalankulku- ja tavaraliikenne erotetaan 

selvästi
• kulkuväylät ja käytävät ovat riittävän  

leveät ja esteettömät mahdollistaen  
koneiden, laitteiden ja apuvälineiden  
käytön 

• lattiapinnat eivät ole liukkaita;  
tarvittaessa käytetään karhenteita tai 
liukuestetarroja

• tarpeettomia kynnyksiä vältetään
• eritasot erotetaan selvästi esim  valaise-

malla tai merkitsemällä näkyvästi musta-
kelta raidoituksella 
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Kauppakeskukset ja supermarketit
Kauppakeskusten ja supermarkettien eri-
tyispiirteet tuovat omat haasteensa turval-
lisuudelle  Perusta luodaan jo suunnittelu- 
ja rakennusvaiheessa, mutta varsinaisesti 
turvallisuus muodostuu myöhemmin sen 
käyttäjien, omistajien ja palveluntoimit-
tajien yhteistyön tuloksena  Yrityksen johto 
vaikuttaa omalla toiminnallaan turvallisuus-
toiminnan arvoperustaan  Ennalta ehkäise-
villä toimenpiteillä minimoidaan vaara- ja 
haittatilanteita ja eri tilanteisiin varaudu-
taan ohjeistuksella ja koulutuksella 

Kauppakeskuksessa jokainen yrittäjä vastaa 
itsenäisesti omien työntekijöidensä tervey-
destä ja turvallisuudesta  Lisäksi yhteis-
toiminnalla huolehditaan yhteisten vaarojen 
torjunnasta kauppakeskuksen työnantajien 
keskinäisellä yhteistyöllä  Kauppakeskuk-
sissa asioi jopa satoja tuhansia ihmisiä  
päivittäin asiakkaina ja työntekijöinä   
Nämä on otettava huomioon turvallisuus-
johtamisessa 

Yhteisiä vaara- ja haittatekijöitä voi  
aiheutua
• rakenteellisista ja teknisistä ratkaisuista
• työolosuhteissa ja työympäristössä  

tapahtuvista muutoksista
• aineiden ja tavaran varastoinnista ja  

kuljetuksista
• asiattomasta ja päihtyneiden käyttäy-

tymisestä
• väkivallasta tai rikollisista teoista
• huumausaineiden käyttäjistä
• tulipalosta tai muista poikkeustilanteista  

Pienmyymälöiden ja kioskien  
haasteet 
Pienmyymälöiden ja kioskien työturvalli-
suushaasteita ovat poikkeuksellisiin  
aukioloaikoihin ja yksintyöskentelyyn  
liittyvä korostunut väkivallan uhka, työn 
tauotukseen liittyvät ongelmat, lämpöolot 
sekä ahtaat työtilat 

Järjestelmällisellä ja huolellisella etu-
käteissuunnittelulla voidaan vastata useim-
piin haasteisiin  Suunnittelu kannattaa 
aloittaa mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa eli jo toimipisteen sijoituspaikkaa 
suunniteltaessa 

Pienissä, ahtaissa työtiloissa siisteyden ja 
järjestyksen ylläpito on tärkeää  Tavaroille 
ja työvälineille on hyvä olla omat merkityt 
paikat  Lattiaan voidaan merkitä tavaroiden 
sijoituspaikat ja seiniin asettaa tuotekyltit 

Kioskien palveluiden monimuotoistuminen 
edellyttää osaamisen jatkuvaa kehittämistä   
Riittävä perehdyttäminen, työnopastus ja 
koulutus ovat tärkeitä toimenpiteitä  Yksin-
työskentelyssä on tärkeää huolehtia riittä-
vistä toimenpiteistä väkivallan uhkan torju-
miseksi 

Työnantajan tulee huolehtia, että työn-
tekijällä on mahdollisuus tauon pitämiseen 
myös yksin työskennellessään  Työehto-
sopimuksen mukaan kaupan alalla on mah-
dollista sopia, ettei varsinaista ruokataukoa 
pidetä, mutta tästä huolimatta tulee olla 
käytännössä mahdollisuus ruokailuun työn 
ohessa  Myös kahvitaukojen ja esimerkiksi 
WC:ssä käyntien tulee onnistua myös silloin,  
kun ollaan yksin työvuorossa  Mikäli 
asiakas virta on tiheä, tämä saattaa vaatia 
selkeätä sopimista esimerkiksi kassan tai 
oven väliaikaisesta sulkemisesta 
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Kassatyöskentely
Kassatyön luonne on muuttunut entistä 
enemmän tietojenkäsittelyn suuntaan  Myös 
itsepalvelukassat ovat yleistyneet   Kassa-
ohjelmisto on usein taustaohjelmaan liitet-
tävä tietokonepohjainen kassaliittymä, jolla 
on reaaliaikainen yhteys taustaohjelmiston 
tietokantoihin  Tarkoitus on reaaliaikaisesti 
avustaa myyntiä  Taustaohjelmistot ovat 
useimmiten edellytyksenä myynnin seuran-
taan ja raportointiin  Kassaohjelmistossa 
käytetään kiinteästi kassaympäristöön 
kuuluvia lisälaitteita, kuten kuittitulostin, 
kassalaatikko, kortinlukijat ja erilaiset viiva-
koodilukijat 

Kassatyössä tarvitaan asiakaspalvelu-
taitoja, kassajärjestelmän hallitsemista ja 
maksutapahtuman osaamista  Kassatyö 
on intensiivistä asiakastyötä, joka voi kuor-
mittaa peräkkäin toistuvien vuorovaikutus-

tilanteiden vaativuudella, mukaan lukien 
epäasiallinen kohtelu ja häirintä  Kassa on 
usein myös kaupan ensisijainen väkivallan 
uhkan kohde  Kassatyön fyysistä kuormit-
tumista ja ergonomiaa käsitellään tämän 
oppaan sivuilla 42–43 

Kaupan työehtosopimuksen mukaan kassa-
työn tauotuksesta on sovittu, että työpäivän 
pituuden ollessa
• alle 4 tuntia – ei kahvitaukoa
• 4–6 tuntia – yksi kahvitauko
• vähintään 6 tuntia – 2 kahvitaukoa 

Jos kaksi kahvitaukoa vaikeuttaa töiden 
järjestelyä, annetaan yksi pidennetty 
kahvitauko  Tällöin jatkuvasti kassalla työs-
kentelevä työntekijä saa yhden ylimääräisen 
tauon, jonka aikana hänellä voidaan teettää 
muuta työtä 
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Työtilat, henkilöstötilat ja  
sisäinen liikenne
Työturvallisuuslaissa ei määritellä tarkas-
ti työtilojen vaatimuksia  Tilojen tulee olla 
turvalliset, terveelliset ja tarkoitukseensa 
sopivat  Työhuoneessa tulee olla tarpeeksi 
tilaa työntekijän työskentelyä ja liikkumista  
varten  Lisäksi työhuoneessa täytyy olla 
työn laatuun nähden riittävästi ilmatilaa  

Hyvässä työtilassa on ikkuna, sopiva lämpö-
tila, toimiva ilmanvaihto ja tarkoituksenmu-
kainen valaistus  Sinne on mahdollisuuksien 
mukaan päästävä riittävästi luonnonvaloa 
Jos työtiloja sijoitetaan osaksi tai kokonaan 
maanpinnan alapuolella olevaan tilaan, on 
sen suunnittelussa kiinnitettävä huomiota 
ilmanvaihdon riittävyyteen, poistumisteiden 
turvallisuuteen sekä valaistuksen ja tarpeel-
listen varajärjestelmien tarkoituksenmukai-
suuteen 
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Tavaran nosto, kuljetus, käsittely ja varas-
tointi sekä tavaran käsittely- ja kuormaus-
paikat on suunniteltava ja järjestettävä si-
ten, että nosto- ja siirtolaitteista tai tavaran 
siirrosta tai putoamisesta ei aiheudu vaaraa 
työntekijän terveydelle tai turvallisuudelle  
Työpaikan ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne  
on järjestettävä turvalliseksi, ja tarvittaessa 
on laadittava ohjeet sisäisen liikenteen  
järjestämiseksi 

Työntekijöille on järjestettävä turvallinen 
pääsy työskentelypaikoille  Työpaikan  
lattiat, portaat ja käytävät on pidettävä 
sellaisessa kunnossa, että liukastumis-, 
kompastumis- ja putoamisvaara on mahdol-
lisimman vähäinen  Sellaisissa paikoissa, 
joissa työntekijät saattavat pudota taikka 
esineet pudotessaan tai kaatuessaan voivat 
vahingoittaa heitä, tulee olla tarkoituksen-
mukaisia kaiteita, aitauksia, suojakatoksia 
tai muita turvallisuuslaitteita 

Työpaikalla tulee olla työntekijöiden käytet-
tävissä tarkoituksenmukaisia istuimia, sil-
loin kun työtä voidaan haitatta tehdä istual-
taan, sekä käytettäväksi lepoa varten, kun 
siihen on tilaisuus 

Työpaikalla tai sen välittömässä läheisyy-
dessä tulee olla työn luonne ja kesto ja  
työntekijöiden lukumäärä huomioon ottaen 
riittävät ja asianmukaisesti varustetut  
peseytymis-, pukeutumis- ja vaatteiden 
säilytystilat, ruokailu-, lepo- ja käymälätilat 
sekä muut henkilöstötilat  Työntekijöiden 
saatavilla tulee olla riittävästi kelvollista 
juomavettä 

Ruokailu- ja lepotilojen tulee olla tarkoituk-
seen sopivia ja riittävän tilavia, ja niissä  
tulee olla riittävä määrä pöytiä ja selkä-
nojallisia tuoleja  Ruoan ja juoman säilyt-
tämistä ja lämmittämistä varten tulee 
tarvittaessa olla asianmukaiset laitteet  
Raskaana olevilla naisilla ja imettävillä  
äideillä on tarvittaessa oltava mahdollisuus 
mennä lepohuoneeseen tai muuhun sopi-
vaan paikkaan lepäämään 

Pukeutumistilojen tulee olla helppopää-
syisiä ja riittävän tilavia, ja niissä on oltava 
istuimet  Vaatteet tulee voida säilyttää  
lukitussa paikassa, ja työvaatteille on  
oltava eri säilytystila kuin muille vaatteille, 
jos työssä käytettävät vaaralliset aineet, 
kosteus, lika tai muut vastaavat olosuhteet 
sitä edellyttävät 

Peseytymistilojen tulee tarvittaessa olla 
lämmitettäviä, ja niissä tulee olla saatavissa 
lämmintä pesuvettä  Niissä tulee olla tar-
vittava määrä peseytymislaitteita ja tarvit-
taessa kylpy- tai suihkulaitteet tai sauna  
Jos peseytymistilat ovat erillään pukeutu-
mistiloista, niiden välillä on oltava helppo 
kulkuyhteys  Peseytymis-, pukeutumis- ja 
lepotiloja sekä käymälöitä tulee tarvittaessa 
olla erikseen miehille ja naisille 

Työpaikalla niin työ- kuin henkilöstötiloissa-
kin on huolehdittava siisteydestä ja järjes-
tyksestä ja siivous suoritettava niin, ettei 
siitä aiheudu vaaraa työntekijöiden tervey-
delle tai turvallisuudelle 
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Työturvallisuuden hallinta, työtapaturmien 
ja ammattitautien torjunta

tajalla ja tämän edustajalla on kokonaisvas-
tuu huolehtia, että työ on organisoitu, pe-
rehdytykset annettu, välineet kunnossa ja 
resurssit riittävät, jotta työ sujuisi häiriöttä 
ja turvallisesti 

Vaara kasvaa poikkeustilanteissa, kuten 
huolto- ja korjaustöissä  Tällöin tavanomai-
set suojausjärjestelmät eivät ole käytös-
sä, ja työkohteessa työskentelee ihmisiä, 
joille työ ei ole päivittäistä rutiinia  Nuorilla 
työntekijöillä on ensimmäisinä työpäivinä 
keskimääräistä suurempi tapaturmariski, ja 
toisaalta kokeneet työntekijät voivat turtua 
työkohteen vaaroille 

Kaupan alan yleisimmät työpaikkatapaturmat, vuosittain n  11 000 kpl
• työsuorituksittain: esineiden käsitteleminen; henkilön liikkuminen;  

taakan käsivoimin siirtäminen; käsikäyttöisellä työkalulla työskentely
• vahingoittumistavoittain: iskeytyminen kiinteää pintaa vasten; leikkaava, terävä  

esine; äkillinen fyysinen tai psyykkinen kuormittuminen; osuma/törmääminen
• poikkeaman mukaan: terävään esineeseen astuminen, kolhiminen; putoaminen,  

kaatuminen, hyppääminen, liukastuminen; henkilön äkillinen, fyysinen  
kuormittuminen; aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen

• työtehtävittäin: kaupan alan työ; varastointi, lastaaminen, kuorman purku;  
tuotanto, jalostus, käsittely; kunnossapito, korjaus, huolto, säätö

• ruumiinosittain: sormi; jalat, mukaan lukien polvet; käsi; selkä; nilkka
• vamman laadun mukaan: haavat, pinnalliset vammat; sijoiltaan menot,  

nyrjähdykset, venähdykset; tärähdykset, sisäiset vammat
• työympäristön mukaan: myymälä; huoltoalue, korjaamo; tuotantolaitos,  

tehdas, työpaja
• vakavuuden mukaan: 0–3 pv työkyvyttömyys; 4–30 pv työkyvyttömyys;  

kuolemia yleensä alle 5
Lähde: Tapaturmavakuutuskeskus

Työtapaturmat
Työtapaturma on äkillinen, odottamaton, 
ulkoisten tekijöiden aiheuttama ja työnte-
kijän loukkaantumiseen johtava tapahtuma 
työssä  Työtapaturmana pidetään tapatur-
maa, joka on sattunut omaan työpaikkaan 
kuuluvalla alueella, matkalla kotoa työhön ja 
päinvastoin tai työnantajan määräämän työ- 
tai asiointimatkan aikana  

Työpaikalla sattuneen tapaturman taustalla 
saattavat usein vaikuttaa häiriöt tai puut-
teet toimintatavoissa  Työntekijällä on vas-
tuu huolehtia, ettei toiminnallaan aiheuta 
itselleen tai muille vahinkoa, mutta työnan-
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Työ- ja työasiamatkojen liikenneturvallisuus 
on yrityksen työturvallisuuden kannalta kes-
keinen asia  Monet työtehtävät edellyttävät 
paljon liikkumista ja työliikenteen suhteelli-
nen osuus työajasta on viime vuosikymme-
ninä kasvanut 

Työmatkaliikenteessä sattuu 15 000−20 000  
tapaturmaa vuosittain  Niistä osa on vaka-
via, ja kymmenet turmat aiheuttavat työn     - 
tekijän menehtymisen  Liikenteessä liik-
kuminen henkilöautolla, kävellen tai polku-
pyörällä onkin monille työpäivän vaaralli-
sinta aikaa 

Liikenteessä sattuneista vahingoista  
aiheutuu työpaikoille suuria kustannuksia  
Työliikennevahingot ovat usein seurauk-
siltaan vakavampia kuin työpaikalla  
sattuneet vahingot  Niissä myös menete-
tään huomattavasti enemmän työpäiviä  
kuin työtapaturmissa 

KAUPAN ALAN YLEISIMMÄT  
TYÖMATKA TAPATURMAT,  
vuosittain n. 2 000

• liikkumistavan mukaan: jalan;  
henkilöautolla; polkupyörällä

• sattumistavan mukaan:  
kaatuminen, liukastuminen,  
kompastuminen; yhteen törmäys 
auton kanssa 

Lähde: Tapaturmavakuutuskeskus

Työtapaturmien torjunta 
Tapaturmavaarat tulee tunnistaa  Yhtä va-
kavaa tapaturmaa kohden sattuu jopa satoja 
häiriöitä tai vaaratilanteita  Havahtumalla 
jo niihin ja tekemällä oikeat toimet voidaan 
tapaturmia estää 

Työturvallisuuden varmistaminen vaatii  
toimintaa useilla tasoilla: teknisessä tur-
vallisuudessa, työympäristön turvallisuu-
dessa, työtavoissa, perehdyttämisessä, 
johtamisessa ja organisaation turvallisuus-
kulttuurin kehittämisessä  Tunnistettu  
vaara tulee poistaa välittömästi  Jos sitä ei 
voida kokonaan poistaa, sitä on vähennet-
tävä ensisijaisesti teknisin keinoin ja tarvit-
taessa estämällä työntekijän pääsy vaaran 
alueelle  Jos katsotaan, että olennainen 
vaara ei ole vähennettävissä, on työt kes-
keytettävä, kunnes tilanne on korjattu  

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyt-
tää työ, josta aiheutuu välitöntä ja vakavaa 
haittaa työntekijän hengelle tai terveydelle  
Myös jokaisella työntekijällä on oikeus olla 
jatkamatta työtä, josta katsoo koituvan  
liian suuri vaara, kunnes asiaa on tarkemmin 
tutkittu 
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Nolla tapaturmaa -tavoite sekä kokonais-
valtainen turvallisuuskulttuuri ovat nyky-
aikaista turvallisuusjohtamista  Näillä tar-
koitetaan työpaikan turvallisuuden kannalta 
olennaisiin, usein tiedostamattomiin arvo-
jen, asenteiden ja käyttäytymisen taustalla 
oleviin tekijöihin vaikuttamista  Lähtökoh-
tana on, että kaikki tapaturmat torjutaan 
ennakolta   Nolla tapaturmaa -tavoitteen ja 
turvallisuuskulttuuriin vaikuttamisen edel-
lytyksenä on johdon ja henkilöstön sitoutu-
minen, vaaratilanteista oppiminen, jatkuva 
turvallisuustyö sekä seuranta  

Tapaturmatilastot kuvaavat tapahtuneita 
vahinkoja  Valtakunnallisten tilastojen poh-
jalta yritykset voivat verrata omia tapatur-
malukujaan yleiseen tapaturmakehitykseen 
ja oman toimialan tapaturmatyyppeihin ja 
tapaturmien aiheuttajiin  Yleisesti käytetty 
vertailuluku on tapaturmataajuus, joka il-
maisee tapaturmien lukumäärän miljoonaa 
työtuntia kohden 

Työympäristön järjestys ja siisteys ennalta 
ehkäisevät työtapaturmia  Myymälätilojen 
ohella on tärkeää huolehtia varastojen ja 
muiden työtilojen kunnosta  Siisteyden ja 
järjestyksen ylläpidon ja arvioinnin pitäisi 
olla järjestelmällistä toimintaa, johon koko 
henkilöstö on sitoutunut ja johon kannuste-
taan myönteisen palautteen avulla 

Kaupan alalla on myös tyypillisesti suuri 
vaihtuvuus ja iso määrä työpaikalla lyhyesti 
viipyviä työntekijöitä, kuten vuokratyönte-
kijät ja lyhyet määräaikaiset sesonkityön-
tekijät, joiden tapaturma-alttius on suuri ja 
perehdyttäminen jatkuva haaste 

Järjestys ja siisteys työpaikalla
Huono järjestys työpaikoilla on yleinen on-
gelma, joka tapaturmien ja materiaalivahin-
kojen lisäksi heikentää tavaran kulun suju-
vuutta, laatua sekä asiakastyytyväisyyttä 

Järjestykseen vaikuttaa esimerkiksi se, 
miten tuotteiden käsittely, kuljetus ja varas-
tointi on suunniteltu ja järjestetty  Myös hyl-
lytysjärjestys voi olla tärkeä – painavammat 
alas, kevyet ja käsiteltävät korkeammalle  
Siihen kuuluu myös työvälineiden, laitteiden 
ja jätteiden sijoittaminen niille varatuille 
paikoille 

Esimerkki järjestyksen ylläpidon  
toimintaohjeesta:

 
Työympäristö järjestykseen!
• Tarpeelliset työvälineet ja asia-

paperit sekä tavarat laitetaan  
sovituille paikoille 

• Roskat ja muut jätteet niille  
varattuihin paikkoihin 

• Turhat, käytöstä poistetut  
tavarat, koneet ja laitteet 
 pois nurkista 

• Kulkuväylät ja hätäpoistumistiet 
auki 

• Sähkökaapeleille ja 
alkusammutus kalustolle vapaa 
reitti 

• Lainatut tavarat palautetaan  
takaisin paikalleen 

• Havaitut puutteet on raportoitava  
välittömästi asianomaisille  
henkilöille 
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Tapaturmien ja vaaratilanteiden  
ilmoittaminen ja tutkiminen 
Tapaturmien tutkinnassa käytetään järjes-
telmällisiä menettelyjä, joilla tapaturmaan 
johtaneiden tekijöiden lisäksi selvitetään 
parannuskohteet työympäristössä sekä 
menettelytavoissa ja vastuissa  Järjestel-
mällinen menetelmä antaa tutkintaan luo-
tettavuutta, mahdollistaa tapaturman kulun 
ja siihen vaikuttaneiden tekijöiden kuvaami-
sen kattavasti 

Tutkintaa varten tulee olla menettelyohjeet 
siitä, ketkä tutkintaan osallistuvat ja mi-
ten tutkinta toteutetaan  Lisäksi jokaisen 
vaara- ja vahinkotilanteen jälkeen tulee 
päättää, mitä turvallisuustoimia, opastusta, 
koulutusta ja tiedotusta vastaavanlaisten 
vahinkojen estäminen edellyttää työpaikalla 
ja keitä tieto ensisijaisesti koskee 

Tapaturmien tutkimuksella haetaan vas-
tauksia kysymyksiin, mitä tapahtui, miksi 
tapahtui ja kuinka voidaan torjua 

Ilmoita tapaturmasta työnantajalle työpaikallasi sovittujen käytäntöjen  
mukaisesti niin pian kuin mahdollista  Saat korvausasian vakuutusyhtiössä vireille 
työnantajasi tekemällä vahinkoilmoituksella  Varmista, että ilmoitukseen kirjoitet-
tava kuvaus sattuneesta tapaturmasta vastaa omaa käsitystäsi siitä, mitä tapahtui 

Mene lääkäriin heti tai mahdollisimman pian, mikäli vamma aiheuttaa oireita, jotka 
eivät häviä muutaman vuorokauden sisällä  Usein riittää myös soitto  
ns  etälääkäripalveluun, jossa terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi  
hoitoon hakeutumisen tarpeen ja kiireellisyyden  Varmista, että lääkäri kirjaa tapa-
turmaa koskevat tiedot oikein ja että ne vastaavat sinulle sattuneen  
tapaturman kulkua ja tapahtumaolosuhteita  

Lähde: Tapaturmavakuutuskeskus

Työtapaturmatutkijan muistilista 
Perehdy tapaukseen käymällä tapahtuma- 
paikalla, haastattelemalla ihmisiä, ottamalla 
valokuvia ja piirtämällä kuvia  Tavanomais-
ten tapaturmantutkintaan tarkoitettujen 
työkalujen lisäksi voit myös hyödyntää  
erilaisia ongelmanratkaisuun suunniteltuja 
menetelmiä, kuten usein laadunhallinnassa  
hyödynnettyä 5 X miksi -analyysia, jolla py-
ritään selvittämään tapaturman tekijöinä 
olevat juurisyyt 

Selvitä
• millaisesta vammasta on kysymys
• mikä aiheutti vamman
• miksi ihminen joutui vaaratilanteeseen
• miten vaaratilanne syntyi
• mitkä tekijät vaikuttivat ihmisen  

joutumiseen vaaratilanteeseen
• mitkä tekijät vaikuttivat vaaratilanteen 

syntymiseen tai olemassaoloon 
 



Kaupan työsuojelu          29  

Pyri myös tunnistamaan, mikä oli pääasial-
linen juurisyy, jota ilman tapaturma ei olisi 
voinut aiheutua muista osatekijöistä huoli-
matta 

Tee johtopäätökset tapaturmatekijöiden 
poistamiseksi vaadittavista toimista huo-
mioiden tapaturman osatekijöiden juurisyyt  
Valitse käyttöön tehokkaimmat ja 
edullisimmat torjuntatoimet ja toteuta ne  
Tiedota tutkimuksen tuloksista muille  
vastaaville kohteille  
Seuraa, toteutettiinko toimet ja vaikutta-
vatko ne 

Vaaratilanteet, jotka eivät johtaneet tapa-
turmaan, tutkitaan samoilla perusperi-
aatteilla kuin työtapaturmaan ja vammaan 
johtaneet tapaukset 

Työtapaturmien ilmoittaminen  
Työpaikoilla tulee olla järjestelmällinen  
menettely sattuneiden tapaturmien ja 
vaara tilanteiden ilmoittamiseen  Menettelyn 
tulee rohkaista ilmoituksen tekoon, eikä  
siihen saa liittyä syyllistämisen tai rangais-
tuksen pelkoa  Sattuneesta työtapatur-
masta ilmoitetaan lähimmälle esihenkilölle  
Työnantajan on pidettävä tapaturmaluette-
loa korvaus- ja vakuutusasioiden selvittä-
mistä varten  Työnantaja tekee vakuutus-
yhtiöönsä tapaturmailmoituksen kaikista 
sellaista tapaturmista, joista työntekijöiden 
voidaan olettaa saavan korvausta 
 
Vakuutuksen perusteella korvataan  
työntekijöille sattuneet vahingot ja  
ansion menetys, jotka johtuvat
• tapaturmista työssä ja työstä johtuvissa 

oloissa
• työmatkatapaturmista
• ammattitaudeista 
 

Vaikeat tai kuolemaan johtaneet tapa-
turmat työnantajan on ilmoitettava myös 
työsuojelu viranomaisille ja poliisille  Työ-
suojeluviranomaiset tekevät tapaturma-
paikalla tapaturmatutkinnan ja poliisi  
poliisitutkinnan 

Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan 
työntekijänsä työtapaturmien ja ammatti-
tautien varalta lakisääteisellä tapaturma-
vakuutuksella  Työnantaja maksaa tapa-
turmavakuutusmaksut, ja työntekijöiltä 
maksua ei peritä  Vakuuttamisvelvollisuus 
perustuu tapaturmavakuutuslakiin 

Ammattitaudit
Ammattitaudit ovat sairauksia, joiden pää-
asiallinen aiheuttaja on jokin työssä oleva 
fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen 
tekijä  Ammattitaudeista puhuttaessa sen 
yläkäsite on työhön liittyvät sairaudet, joka 
sisältää kaikki ne työhön osallistuvassa 
väestössä esiintyvät sairaudet, joiden syn-
tyyn, kulkuun tai ennusteeseen työllä on 
vaikutus  Työperäiset sairaudet käsittävät 
ammattitaudit ja osittain työperäiset sai-
raudet, joiden synnyssä työhön liittyvillä te-
kijöillä on osuutta mutta se ei ole sairauden 
pääasiallinen syy (niin sanottu syyosuus on 
alle 50 %) 

Ammattitaudin määritys perustuu lääketie-
teen ohella lainsäädäntöön ja sopimuksiin  
Yleisimpiä ammattitauteja ovat meluvam-
mat, hengitystieallergiat, ihosairaudet, 
asbestisairaudet ja yläraajojen rasitus-
vammat  Työnantajan tulee ehkäistä työ-
peräisten sairauksien syntymistä vaarojen 
selvittämisellä ja riskien arvioinnilla sekä 
työn ja työmenetelmien suunnittelulla  Jos 
ammattitauteja tai muita työperäisiä sai-
rauksia kuitenkin ilmenee, työnantajan on 
korjattava työolosuhteita, jotta vastaavilta 
sairastumisilta vältytään jatkossa 

https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyosuojelu_tyopaikalla/vastuut_ja_velvoitteet/tyon_vaarojen_selvittaminen_ja_arviointi
https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyosuojelu_tyopaikalla/vastuut_ja_velvoitteet/tyon_vaarojen_selvittaminen_ja_arviointi
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Koneiden, laitteiden ja työ
välineiden turvallinen käyttö

Työssä saa käyttää vain sellaisia koneita, 
työvälineitä ja muita laitteita, jotka ovat niitä 
koskevien säännösten mukaisia sekä kysei-
seen työhön ja työolosuhteisiin sopivia ja 
tarkoituksenmukaisia  Myös niiden oikeasta 
asennuksesta ja tarpeellisista suojalait-
teista ja merkinnöistä on huolehdittava  
Koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden 
käyttö ei muutenkaan saa aiheuttaa haittaa 
tai vaaraa niillä työskenteleville työpaikan 
työntekijöille tai muille työpaikalla oleville 
henkilöille 

Koneita, työvälineitä ja muita laitteita on 
käytettävä, hoidettava, puhdistettava ja 
huollettava asianmukaisesti  Pääsyä koneen 
tai työvälineen vaara-alueelle on rajoitetta-
va niiden rakenteen, sijoituksen, suojusten 
tai turvalaitteiden avulla tai muulla sopivalla 
tavalla  Huolto-, säätö-, korjaus-, puhdis-
tus-, häiriö- ja poikkeustilanteisiin on varau-
duttava niin, että ne eivät aiheuta vaaraa tai 
haittaa työntekijöiden turvallisuudelle tai 
terveydelle 

Työnantaja on vastuussa siitä, että työnte-
kijän käyttöön valitaan kyseiseen työhön ja 
työolosuhteisiin sopiva ja turvallinen työ-

väline  Työnantajan on varmistettava, että 
käytössä oleva työväline pysyy säännöllisen 
huollon ja kunnossapidon avulla turvalli-
sena koko sen käyttöiän ajan  Työvälineen 
toimintakuntoa on seurattava jatkuvasti 
tarkastuksin, testauksin, mittauksin ja muil-
la sopivilla keinoilla  Työnantaja määritte-
lee riskinarvioinnin perusteella kulloinkin 
tarvittavat keinot  Jos työvälineen käyttö 
aiheuttaa vaaraa tai haittaa työntekijälle, 
työnantajan on ryhdyttävä välittömästi toi-
menpiteisiin vaaran poistamiseksi 

Trukin ja henkilönostimen kuljettamiseen 
työpaikalla tarvitaan työnantajan antama 
kirjallinen lupa  Ennen luvan myöntämistä 
työnantajan on varmistettava, että työnte-
kijällä on riittävät taidot käyttää työvälinet-
tä, ja järjestettävä uusille pätevä koulutus  
Myös torninosturin ja ajoneuvonosturin kul-
jettajalle on olemassa pätevyysvaatimuk-
set  Vaarallisia työvälineitä ei saa käyttää, 
jollei niiltä vaadittuja tarkastuksia ole suori-
tettu asianmukaisesti 

Telineillä työskentelyssä ja liikkumisessa 
tikkailla, portaissa ja kulkuväylillä tulee en-
nakoida putoamis- ja kaatumisvaara  Nosto-
työt tulee suunnitella huolella, jottei aiheu-
teta vaaraa työntekijöille tai ulkopuolisille 
henkilöille 
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Työympäristön altisteet 
Työympäristöön liittyvät altisteet voidaan 
jakaa fysikaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin 
tekijöihin  Fysikaalisia altisteita kaupan alal-
la ovat melu, tärinä, lämpöolot ja valaistus  
Yleensä myös ilmastointitekniikka lasketaan 
kuuluvaksi fysikaalisiin työympäristöteki-
jöihin 

Fysikaaliset tekijät
Työntekijän altistuminen turvallisuudelle ja 
terveydelle haitallisille fysikaalisille tekijöille 
on pyrittävä rajoittamaan mahdollisimman 
vähäiseksi  Voimakas melu voi aiheuttaa 
kuulovaurioita, huono valaistus voi olla osa-
syynä tapaturmissa ja erityisen kylmä tai 
kuuma työympäristö rasittaa sydäntä ja ve-
renkiertoelimistöä 

Lämpöolot
Ihmisen kokemiin lämpöoloihin vaikuttavat 
ilman lämpötila, ilman kosteus, ilman liike  
ja pintojen, esimerkiksi lattian tai ikkuna-
pinnan, säteilylämpö  Ihminen voi itse  
vaikuttaa omaan lämpöviihtyvyyteensä  
toiminnallaan ja pukeutumisellaan 

Kaupan alalla ilmastoinnin ja lämpöolojen 
kannalta ongelmallisinta on ovien sulkemi-
sen ja avoinna pitämisen aiheuttama veto 
myymälä- ja varastotiloissa sekä sisä- ja  
ulkolämpötilaeron huomioon ottaminen   
Automaattiovien tekniikkaan sisältyy usein 
ns  sesonkikytkin, joka säätelee oven auto-
matiikan nopeutta  Myymälöissä yleisimmät  
työympäristöön liittyvät ongelmat ovat 
vetoisuus ja kylmyys  Vetoa voidaan estää 
ylipaineistamalla myymälä- ja varastotilat 
ulkoilmaan nähden sekä järjestämällä läm-
pöpuhallus tai lämmitettävä tuulikaappi  
kulkuaukkoihin 

Ulko-oven läheisyydessä sijaitsevan kassa- 
ja myyntipisteen kaluston tulee ulottua lat-
tiaan asti ja kulkutien siihen sijaita poispäin 
ulko-ovista  Tuloilma on suunnattava siten, 
ettei siitä aiheudu vetoa kiinteisiin työpistei-
siin  Paras tapa on tuoda tuloilma suurten, 
pienireikäisten elementtien kautta, jotka 
on sijoitettu joko kattoon tai pystyasentoon 
lattialle  Talviaikaan saattaa esiintyä sätei-
lyvetoa, kun ikkunapinnat ovat kylmät 
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Vetoa voidaan torjua rakenteellisilla ja  
teknisillä ratkaisuilla  Esimerkiksi sermeillä 
ja lämpöpuhaltimilla voidaan estää kylmän  
ilman pääsyä työtiloihin  Vetoisessa ympä-
ristössä vaatetuksella voidaan suojata  
vedolle alttiita vartalon osia: niskaa,  
har tioita, ristiselkää ja nilkkoja  Kerros-
pukeutuminen on paras tapa suojautua  
kylmältä  Etuna on helppo säädeltävyys 
omien lämpötuntemusten mukaan  Vaate-
kerrosten väliin jäävä kuiva, liikkumaton 
ilma on paras lämmöneriste, parempi kuin 
tavanomaiset vaatetusmateriaalit  Koska 
varsinainen lämmöneriste on vaatetuksen 
sisältämä ilma, vaatetuksen tulisi olla kuiva 
ja riittävän väljä 

Vetoisessa ympäristössä vaatetuksella  
voidaan suojata vedolle alttiita vartalon 
osia: niskaa, hartioita, ristiselkää ja nilkkoja  
Vetoa voidaan torjua myös rakenteellisilla ja 
teknisillä ratkaisuilla  Esimerkiksi sermeillä 
ja lämpöpuhaltimilla voidaan estää kylmän 
ilman pääsy työtiloihin  Kylmä alkaa selvästi 
haitata työntekoa silloin, kun ympäristön 
lämpötila laskee –10 °C:n tienoille  Tuulisella 
tai kostealla säällä haitat tuntuvat jo nolla- 
asteen tuntumassa 

Tarkoituksenmukaisella työvaatetuksella, 
kuten kerrospukeutumisella, voidaan vä-
hentää myymälän eri osissa vaihtelevan 
lämpötilan aiheuttamia haittoja ja ottaa 
huomioon työntekijöiden yksilölliset erot  
Kylmätiloissa työskentelyn kuormitusta  
voidaan vähentää myös työn jaksotuksen 
avulla: esim  50 minuuttia kylmätyösken-
telyä ja 10 minuuttia muuta työtä 

Vastaavalla tavalla altistusaikaa on lyhen-
nettävä, kun työskennellään liian lämpi-
missä olosuhteissa  Mikäli työlämpötila 
ylittää 28 astetta, on työn luonne huomioon 
ottaen työntekijälle annettava 10–15 minuu-
tin tauko tunnin välein, ellei lämpötilaa  
voida laskea ilmastointia tehostamalla 

Teknisen torjunnan keinoja:
• kuumien työvaiheiden automatisointi
• työtilan eristäminen kuumista pinnoista 

tai kohteista
• työpisteiden paikallinen jäähdyttäminen
• tuuletus
• kosteuden poistaminen eristämällä  

kosteuslähteet
• jos lämmön tekniset torjuntakeinot eivät 

riitä, työtä tulee keventää tauotuksin tai 
työjärjestelyin

• raskaiden työvaiheiden tauotukseen on 
kiinnitettävä huomiota 

 

Työtilojen lämpötiloista erilaisissa  
töissä on olemassa seuraavanlaiset 
suositukset:

• Kevyt istumatyö 21–25 °C  
esim  kassatyö, toimistotyö

• Kevyt työ 19–23 °C  
esim  pientavarahyllytys ja -keräily

• Keskiraskas työ 17–21 °C  
esim  varastotyö, myyjän työ

• Raskas työ 12–17 °C  
esim  raskaiden taakkojen käsin  
suoritettavat nostot 

 

Työskentely kylmässä ei ole sellaisenaan 
terveydelle haitallista  Kylmyys kuitenkin 
kuormittaa elimistöä, ja siksi työ koetaan 
raskaammaksi kuin vastaava työ lämpi-
mässä  Ihmiset sietävät kylmää eri tavoin   
Vaatetus on luonnollisesti tärkein henkilö-
kohtainen lämmönsuoja  Toimiva kylmän-
suojavaatetus koostuu useasta vaate-
kerroksesta, ja niiden määrää, laatua ja 
paksuutta vaihdellaan lämpöolojen, työn 
raskauden ja omien lämpötuntemusten  
mukaan 
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Ilmanvaihdolla tarkoitetaan poistoilman 
johtumista ulos ja korvausilman tuomista 
työskentelytilaan  Ilmastoinnilla hallitaan 
huoneilman puhtaus, lämpötila, kosteus ja 
ilman liike käsittelemällä tulo-, poisto- tai 
kierrätysilmaa  Ilmastointi on järjestettävä 
tasapainoiseksi poisto- ja tuloilman välillä  
On vältettävä liian suurta yli- tai alipainetta 
työtiloissa 

Riittävä tehokkuus edellyttää yleensä  
koneellista ilmanvaihtoa, jos työtiloissa 
esiintyy ilman epäpuhtauksia tai lämpö-
kuormia  Sisäilmaa ja ilmanvaihtoa koskevat 
monet rakentamiseen liittyvät määräykset 

TTK:n uusi sisäilmasivusto  
https://ttk fi/parempi_sisailma 

Melu
Melu on ääntä, jonka ihminen kokee epä-
miellyttävänä tai häiritsevänä  Melun voi-
makkuus ilmoitetaan desibeleinä  Melu on 
yleisimpiä työperäisiä haittoja  Tavallisimpia 
melun aiheuttajia ovat erilaiset koneet ja 
laitteet  Melun voimakkuutta mitataan  
äänenpainetasona, jonka yksikkö on desibeli 
(dB)  Melua pidetään kuulolle vaarallisena, 
jos se ylittää jatkuvasti 85 dB:n äänitason  
Yksilöllinen herkkyys melulle vaihtelee, ja 
joillekin henkilöille voi kuulon heikkenemistä 
aiheuttaa jo noin 75 dB(A):n melu  Tupakointi 
lisää melulle herkistymistä 

Meluasetus määrittelee toiminta- ja raja- 
arvot melualtistukselle  Altistuksen alempi 
toiminta-arvo on 80 desibeliä ja ylempi 85 
desibeliä  Työnantajan on ylemmän arvon 
ylittyessä huolehdittava, että työntekijän 
saatavilla on henkilökohtaiset kuulon-
suojaimet ja mahdollisuus lääkärintarkas-
tukseen  Jos melu on yli 87 desibeliä kuulon-
suojainten vaikutuksen jälkeenkin, on 
työnantajan välittömästi ryhdyttävä toimiin 
altistuksen vähentämiseksi alle raja-arvon 

Kaupan työehtosopimuksen mukaan työn-
antaja hankkii vakinaiselle myyjälle käyttö-
kelpoisen työasun ja varastotyöntekijälle 
suoja- tai työpuvun ja työkäsineet 

Sisäilma ja ilmanvaihto
Sisäilman laatuun vaikuttavat rakennuk-
sen kunto sekä toimivat ilmanvaihto- ja 
lämmitys laitteet  Huonon sisäilman aiheut-
tamat terveyshaitat ilmenevät erilaisina 
oireina ja sairauksina, kuten esimerkiksi 
hengitysteiden, silmien ja ihon ärsytyksenä, 
päänsärkynä, väsymyksenä, kuumeiluna 
ja hengitystieinfektioina sekä pitkäaikais-
sairauksina, kuten astmana  Terveyshait-
tojen lisäksi huono sisäilma aiheuttaa epä-
viihtyvyyttä 

Sisäilman ongelmia
• rakenteiden kosteus- ja homevauriot 

ilman epäpuhtaudet: pölyt, allergeenit, 
mikrobit ja kaasumaiset aineet 

• puutteellisesti toimiva ilmanvaihto tai 
laitteiden väärä käyttö: tunkkaisuus ja 
epämiellyttävät hajut, ilman kuivuus tai 
liiallinen kosteus 

• epätyydyttävät lämpöolot: veto, liian  
korkea tai alhainen lämpötila 

Sisäilmaongelmien hallinta 
• sisäilmatyöryhmä
• rehellinen yhdenmukainen tiedottaminen
• vaihe vaiheelta asioiden selvittäminen, 

pois sulkeminen, tekniset komponentit 
 
Asiantuntijalausunnot ovat tarpeen, kun
• sisäilmaongelma on vaikea ja pitkittynyt
• on epäselvää, ovatko tehdyt selvitykset  

ja korjaukset olleet riittäviä
• on epäselvää, miten ongelman ratkai-

sussa edetään 
 
Ilmanvaihdon on oltava työpaikalla riittävän 
tehokas ja tarkoituksenmukainen 

https://ttk.fi/parempi_sisailma
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Melun aiheuttamat vaarat tai haitat voidaan 
jakaa kuuloaistiin kohdistuviin ja muihin 
lähinnä psykosomaattisiin elintoimintoihin 
kohdistuviin vaikutuksiin  Kuuloaistiin koh-
distuvat vaikutukset ilmenevät tilapäisenä 
tai pysyvänä kuulon heikkenemisenä  Kuulo-
vaurion riski riippuu melutasosta, altis-
tuksen kestosta sekä yksilöllisestä melun-
sietokyvystä  

Muut melun aiheuttamat haitat ovat yleensä 
palautuvia  Näitä ovat psyykkinen kuor-
mittuminen, unihäiriöt, viestinnän vaikeu-
tuminen, suorituskyvyn heikkeneminen ja 
muutokset kehon toimin noissa  Meluisassa 
ympäristössä myös tapaturma-alttius li-
sääntyy  Melu voi estää korvaa aistimasta 
äänimerkkejä, esimerkiksi varoitusääniä, 
jolloin tapaturmavaara kasvaa 

Melua voidaan torjua
• ensisijaisesti koteloimalla melulähde
• rajoittamalla melun etenemistä
• rajoittamalla melussaoloaikaa
• käyttämällä kuulonsuojaimia 
 
Kaupan alalla etenkin varastoissa ja pul-
lonpalautushuoneissa saattaa olla sellaisia 
koneita, joista aiheutuu kuulolle haitallista 
melua  Pitkäaikainen melu saattaa aiheut-
taa parantumattomia vaurioita sisäkorvaan 
ja heikentää kuuloa pysyvästi  Kaupan alalla 
tyypillisiä ongelmia ovat taustamelu ja hä-
linä, jotka saattavat aiheuttaa psyykkistä 
kuormittumista, ärtymystä, unihäiriöitä ja 
suorituskyvyn heikkenemistä  Taustamelun 
haittoja voidaan estää parantamalla työs-
kentelypisteiden äänieristystä tai järjestä-
mällä työpisteet ottaen huomioon ääniym-
päristön vaatimukset 
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Valaistus
Hyvä valaistus vähentää tapaturmavaaraa  
ja haitallista kuormitusta, helpottaa työn  
tekemistä sekä lisää viihtyvyyttä työpaikal-
la  Valoisa työympäristö on tärkeä sekä nä-
kömukavuudelle että toimintavalppaudelle  
Valaistusvoimakkuutta mitataan pinnalle 
lankeavan valon määränä, ja sen yksikkö  
on luksi (lx)  Silmä ei kuitenkaan oikeastaan 
näe lukseja vaan pintojen kirkkauksia   
Tämän suureen nimi on luminanssi eli valon-
tiheys (L)  Jotta silmä voi erottaa katselu-
kohteen taustasta, pitää niillä olla riittävä 
luminanssi ero eli kontrasti 

Työpaikalla tulee olla työn edellyttämä ja 
työntekijöiden edellytysten mukainen riit-
tävän tehokas valaistus sekä varavalaistus 
tärkeillä poistumisteillä ja ikkunattomissa 
tiloissa sekä riittävä ulkovalaistus  Mahdol-
lisuuksien mukaan työtiloihin tulisi päästä 
riittävästi luonnonvaloa 

Valon tarve ja näkökyky ovat henkilökohtai-
sia ominaisuuksia  Hyvässä valaistuksessa 
valo tulee työskentelyalueelle sivuilta tai 
takaa  Valaistuksessa on hyvä olla riittävät 
säätömahdollisuudet tilanteeseen ja työn-
tekijälle yksilöllisesti sopivan valaistuksen 
löytämiseksi  Lainsäädännössä ei ole  
asetettu raja-arvoja valaistuksen voimak-
kuudelle 

Valon tarve riippuu työtehtävän tarkkuus-
vaatimuksista, näkökentän kontrasteista 
sekä ihmisen näkökyvystä  Sopiva yleisva-
laistus esimerkiksi itsepalvelumyymälässä 
olisi 500–1 000 lx  Valaistuksen suunnitte-
lussa tulee kiinnittää huomiota paitsi valon 
määrään myös sen laatuun  Erityisen tär-
keää valaistuksen suunnittelussa on huomi-
oida ikääntyvät työntekijät  Yli 45-vuotiaan 
valontarve on jopa yli kuusinkertainen  
verrattuna 30-vuotiaan valontarpeeseen 

Myymälöissä mainosvalaistusta valittaessa  
ja sijoitettaessa on erityistä huomiota 
kiinnitettävä lampputehoon sekä asennus-
alustan ja ympäristön palo-ominaisuuksiin  
Esimerkiksi halogeenivalaisimien pinta-
lämpötila on korkea ja lämmitysvaikutus  
on suuri, joten niiden käyttöä tulisi välttää 
matalissa tiloissa ja sellaisissa tiloissa, 
joissa on hankalaa järjestää asianmukaista 
ilmanvaihtoa 

Varastoissa on usein ongelmana riittämätön 
valaistus sekä valaisimien huollon ja puh-
distuksen laiminlyönti  Varaston valaistus 
tulee suunnitella niin, että varastokäytäville 
ja mahdollisiin työpisteisiin, kuten tavaran-
vastaanotto- tai hinnoittelutyöpisteisiin, 
kohdistuu riittävä valaistus  Hyllyt tai 
tavara pinot eivät saa estää tai haitata työs-
kentelyssä tarvittavaa valaistusta  Tavaran 
vastaanotto- ja lähetyspisteiden valaistus 
tulee järjestää niin, että valo voidaan  
kohdentaa myös lastausauton sisätiloihin 

Toimistotilojen valaistuksessa olisi pyrittävä 
välttämään heijastuksia sijoittamalla työ-
pisteet niin, ettei ikkunoista tai valaisimista 
synny häiritseviä heijastuksia esimerkiksi 
näyttöruudulle  Mahdollisen päivänvalon 
suunnan tulisi olla sivulla tai viistosti takana 
työntekijään nähden  Näyttöpäätetyössä 
suositellaan mielellään epäsuoraa hämäräh-
köä yleisvalaistusta ja kirkkaampaa kohde-
valoa työtasolle  Myös kassatyö on nykyisin 
yhä enemmän näyttöpäätetyötä 

Kemialliset tekijät
Kemiallisista altisteista esimerkkejä kaupan  
alalla ovat mineraalipölyt ja kuittimuste 
sekä varastoissa konteissa esiintyvät ter-
veydelle haitalliset kaasut  Kemikaalilla tar-
koitetaan sekä aineita että seoksia  Aine voi 
olla kemiallisesti tarkoin määritelty yhdiste 
tai monimutkainen aine osien seos, jonka 
koostumus vaihtelee  
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Kemikaalien turvallinen käyttö työpaikalla 
edellyttää, että käytössä olevat kemikaalit 
on luetteloitu ja että niiden ominaisuuksista 
ja käyttöturvallisuudesta on omaksuttu  
turvallisen työskentelyn kannalta tarpeel-
linen tieto  Tämä on työnantajan vastuulla  
Kemikaalien varastointi, säilytys ja jätteiden 
käsittely tulee hoitaa asianmukaisesti 

Työntekijät on perehdytettävä hyvin ja  
riittävästi opastettava ja koulutettava kemi-
kaalien käsittelyyn sekä torjumaan altistu-
mista työprosesseissa syntyville kemikaa-
leille  Työntekijät on opetettava toimimaan 
vaaratilanteissa sekä käyttämään ja huolta-
maan tarvittavia suojaimia 

Kemikaaleja valittaessa tavoitteena on 
mahdollisimman vaaraton ja käyttötarkoi-
tukseensa sopiva tuote  Myös kemikaalien 
käytössä syntyvän jätteen, kuten pakka-
usjätteen ja likaantuneiden työvälineiden, 
määrä ja käsittely tulee ottaa huomioon 

Kemikaalien aiheuttamia haittoja kaupan 
alalla on melko vähän ja altistuminen on  
lyhytaikaista  Altistumista kemikaaleille 
saattavat aiheuttaa
• voimakkaiden pesuaineiden käsittely
• kuittien käsittely
• liuottimia sisältävien tussien, maalien ja 

liimojen käsittely esim  somistamossa
• hedelmien, vihannesten ja muiden elin-

tarvikkeiden sekä kukkien käsittely
• autojen sekä kaasu- ja dieselkäyttöisten 

trukkien palokaasut
• trukkien akkujen latauksen yhteydessä 

mahdollinen rikkihapon roiskuminen
• varastoissa ja myynnissä olevat  

vaaralliset kemikaalit
• maalien sekoittaminen ja ohenteet
• tukkuliikkeen varastossa käsiteltävät  

terveydelle vaaralliset aineet
• syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat  

aineet (ASA) 
 

Näistä aiheutuvia haittoja voidaan vähen-
tää hengitysilman epäpuhtauksien osalta 
ilmanvaihdollisilla keinoilla ja välittömän 
ihoaltistuksen osalta käyttämällä tarkoituk-
senmukaista suojavaatetusta ja käsineitä  
Hankittaessa pesuaineita ja somistustar-
vikkeita tulisi valita vähiten haitalliset vaih-
toehdot  Sisätiloissa suositellaan käytettä-
väksi sähkökäyttöisiä trukkeja 

Tavanomaisten työtehtävien lisäksi on kiin-
nitettävä huomiota altistumiseen poikkea-
vissa työtehtävissä, esimerkiksi kunnossa-
pito- ja siivoustöissä sekä häiriötilanteissa 

Vaarallisia kemikaaleja myynti- tai varas-
tointitöissä käsittelemään joutuvilla on  
oltava riittävät tiedot aineista, käsittely-
ohjeista ja pakkausmerkinnöistä  Kemikaalit 
jaotellaan haitallisuuden perusteella terve-
ydelle vaarallisiin, ympäristölle vaarallisiin 
sekä palo- ja räjähdysvaarallisiin  Kemikaa-
lilaissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa 
ja päätöksissä annetaan ohjeita kemikaalien 
valmistuksesta, maahantuonnista, varas-
toinnista sekä kaupasta ja pakkausmerkin-
nöistä 

Palavien nesteiden säilytys
Tyypillisiä myymälöissä säilytettäviä palavia 
nesteitä ja kaasuja ovat liuottimet, tuulilasin 
pesuneste, jotkin maalit ja aerosolit 

Oleellista myymälöissä on hallita palavien 
nesteiden paloriskiä
• estämällä palon leviäminen
• pienentämällä palon todennäköisyyttä
• rajoittamalla palon seurauksia 
 
Paloturvallisuuden kannalta myymälöissä 
palavien nesteiden määrät on syytä pitää 
pieninä ja säilyttää nesteet valuma-altaissa 
sekä ottaa säilytyksessä huomioon riittävät 
suojaetäisyydet  Alkusammutuskalusto  
valitaan säilytettävän aineen mukaisesti 
ja henkilökunta opastetaan käyttämään 
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sammuttimia  Lisäksi vältetään syttymis-
lähteiden, kuten valospottien, ja muiden 
sähkölaitteiden sekä sytyttimien ja muiden 
herkästi syttyvien materiaalien sijoitta-
mista palavien aineiden lähelle 

Biologiset tekijät 
Biologisia vaaroja ovat bakteerit ja virukset 
ja muut biologisesti aktiiviset aineet   
Biologisten tekijöiden vaarojen ja riskien  
arvioinnissa sekä tarvittavien torjunta-
toimien ratkaisemisessa työterveyshuollon 
asiantuntemuksen käyttö on tärkeää 

Työnantajan on huolehdittava siitä, että 
työntekijät saavat tietoa ja opastusta
• biologisten tekijöiden mahdollisista 

terveysvaaroista
• varotoimista altistumisen ehkäisemiseksi
• hygieniavaatimuksista
• suojainten ja suojavaatetuksen käytöstä
• tehtävistä vaaratilanteissa ja vaara-

tilanteiden estämisessä 

Epidemiat ja pandemiat
Työnantajan velvollisuus on turvata työn-
tekijän terveyttä työssä  Osana tätä työn-
antajan on huolehdittava, että vaarojen  
arviointi on ajan tasalla mahdollisissa ter-
veyttä ja turvallisuutta uhkaavissa poik-
keustilanteissa, kuten epidemioissa ja  
pandemioissa  Vaikka akuuttia vaaraa ei 
olisi havaittu, riskit täytyy kartoittaa ja nii-
hin pitää varautua  Tukena käytetään viran-
omaisten ja työterveyshuollon ohjeistuksia 

Poikkeus- ja kriisitilanteissa on suositelta-
vaa perustaa työpaikalle ryhmä, joka ottaa 
vastuun valmistautumisesta   Ryhmä koor-
dinoi varautumista ja viestintää työnteki-
jöille, pitää varautumissuunnitelman ajan 
tasalla ja antaa ohjeita tarvittaessa esi-
merkiksi siivoukseen, sairaustapauksiin,  
eristämiseen tai karanteeniin  Ryhmä seu-
raa valta kunnallista tilannetta, ulkominis-
teriön matkustustiedotteita sekä valtio-

neuvoston, sosiaali- ja terveysministeriön, 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työ-
terveyslaitoksen ohjeita  Ryhmä arvioi  
myös erilaisten skenaarioiden, esimerkiksi 
mahdollisten karanteenien, vaikutusta  
toimintaan ja toimitusketjuihin  

Henkilönsuojaimet
Jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei 
työssä voida välttää tai riittävästi rajoittaa 
teknisillä työolosuhteisiin kohdistetuilla 
suojelutoimenpiteillä tai työn organisoin-
nilla, työnantajan on hankittava työssä 
esiintyvien vaarojen arvioinnin perusteella 
työntekijän käyttöön henkilönsuojaimet  
Arviointiin kuuluu myös henkilönsuojaimilta 
vaadittavien suojausominaisuuksien  
määrittely  Lisäksi on otettava huomioon  
ne vaarat tai haitat, joita itse suojaimesta  
saattaa aiheutua 

Henkilönsuojaimia ovat hengityksen-,  
kasvojen-, kuulon-, silmien- ja pään-
suojaimet, turva-, suoja- ja työjalkineet, 
putoamissuojaimet, suojakäsineet ja suoja-
vaatteet  Kaupan alalla yleisimmin käytössä 
olevia henkilönsuojaimia ovat turvajalkineet 
ja suojakäsineet 

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on 
kustannuksellaan hankittava tapaturman tai 
sairauden vaaran estämiseksi käytettävät 
suojaimet ja välineet kaikille niille työnteki-
jöille, joille ne ovat työnkuvan ja työpaikalla 
tehdyn vaarojen arvioinnin perusteella  
tarpeellisia  Esimerkiksi tarpeelliseksi kat-
sottavat turvalliset työkengät tulee työnan-
tajan kustantaa  Turvavälineet tulee olla  
kaikilla, jotka edes joskus tekevät riski-
alttiiksi katsottavia työtehtäviä 

Suojaimia valittaessa on huomioitava  
seuraavat asiat
• Mikä on vaara, jonka ehkäisemiseksi  

suojain hankitaan? 
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• Millaiset suojausominaisuudet suojai-
messa pitää olla vaaran ehkäisemiseksi?

• Mitkä ovat suojaimen käyttämisestä  
aiheutuvat vaarat?

• Millaiset ovat työntekijöiden henkilö-
kohtaiset ominaisuudet ja tarpeet  
henkilönsuojaimelle?

 
Suojainten hankinnassa keskeistä on var-
mistaa, että suojain suojaa siltä vaaralta, 
johon se on hankittu  Käyttäjien osallistu-
minen suojainten valintaan on tärkeää, jotta 
käyttömukavuus tulee otettua huomioon, 
ja lisäksi työntekijöiden henkilökohtaiset 
ominaisuudet saattavat asettaa vaatimuk-
sia suojainten valinnalle  Henkilönsuojai-

met suojaavat vain silloin, kun ne on valittu 
oikein ja niitä käytetään oikein  Suojainten 
käytön opastuksella huolehditaan siitä, että 
suojaimet puetaan oikein, niitä käytetään 
koko ajan, kun työskennellään epäpuhtauk-
sia sisältävässä työympäristössä, ja käyttä-
jät huolehtivat suojainten asianmukaisesta 
huollosta ja kunnossapidosta  Työnantaja 
vastaa suojaimen kustannuksista, jos suo-
jain on valittu työnantajan tekemän riskin-
arvioinnin perusteella tai suojaimen käyt-
tämistä edellytetään toimialaa koskevissa 
säädöksissä  Valtioneuvoston päätös henki-
lönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä 
1407/1993 
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Kuormittuminen työssä

Fyysinen kuormitus
Työn fyysisellä kuormituksella tarkoitetaan 
liikuntaelimistön sekä hengitys- ja veren-
kiertoelimistöön kohdistuvaa kuormitusta  
Työn ruumiillisia kuormitustekijöitä ovat 
työasennot, työliikkeet, liikkuminen ja fyysi-
sen voiman käyttö  Kaupan alalla fyysisesti 
kuormittavimpia työtehtäviä ovat käsin  
tehtävät tavaroiden siirrot ja nostot sekä 
toistuvat yksipuoliset liikkeet  Haitallinen 
kuormitus aiheuttaa fyysisiä oireita  Työn 
tulisi olla sopivasti kuormittavaa ihmisen 
terveys ja toimintakyky huomioiden 

Raskas ruumiillinen työ, äkilliset raskaat  
nostot ja toisaalta pitkäkestoinen paikal-
laan olo ja samankaltaisina toistuvat työ-

Kokonaiskuormitus
Työntekijän kannalta sopiva työkuormitus 
edistää terveyttä ja työkykyä  Kokonais-
kuormitus muodostuu fyysisestä, psyko-
sosiaalisesta ja kognitiivisestä kuormituk-
sesta sekä lisäksi työn ja vapaa-ajan 
yhteis vaikutuksesta  Kuorman kasautumi-
nen eli kuormittuneisuus aiheuttaa erilaisia 
yksilöllisiä oireita  Kuormittumisen hallin-
nassa oleellista on riittävä palautuminen 

Haitallisen kuormittuneisuuden tunnistami-
nen varhaisessa vaiheessa on yksi esihen-
kilön keskeisistä tehtävistä  Tällä on merki-
tystä työntekijän terveyden ja työkyvyn, 
työyhteisön toimivuuden ja työpaikan  
toiminnallisen tuloksen kannalta 
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vaiheet lisäävät niska-hartia-, selkä- ja 
alaraajasairauksien riskiä  Nivelten keski-
asennosta poikkeavat asennot, kuten kur-
kotukset, kumarrukset, kiertoliikkeet ja 
voimakkaat taivutukset, ja voiman käyttö 
merkitsevät yleensä lisääntynyttä kuormi-
tusta  Myös työliikkeiden toistuvuus ja  
tauotuksen puute vaikuttavat ihmisen  
kuormittumiseen  Haitallisten työasentojen 
ohella myös ulkoiset olosuhteet, kuten  
valaistus, veto ja lämpöolosuhteet, vaikutta-
vat siihen, miten elimistö kuormittuu 

Työn fyysistä kuormittavuutta helpottaa 
tilojen ja tavaravirtojen hyvä suunnittelu ja 
tarpeellisten apuvälineiden hankkiminen ja 
niiden käytön opastaminen  Työvälineiden 
ja -kalusteiden tulee olla säädettävissä eri-
kokoisten työntekijöiden tarpeiden mukaan   
Apuväline, joka on liian hankala tai liian 
kaukana, jää aikapaineessa helposti käyt-
tämättä  Perehdyttämisellä ja työnopas-
tuksella edistetään oikeiden työasentojen 
ja -liikkeiden omaksumista  Töiden sisältöjä 
kehittämällä voidaan vaikuttaa toistuviin 
yksipuolisiin työliikkeisiin  Työn monipuolis-

tamisen, esimerkiksi työkierron, avulla saa-
daan vaihtelua työpäivään ja muutosta työn 
aiheuttamaan rasitukseen 

Myymälöiden ja varastojen työn kuormitta-
vuuden vähentämiseksi on kiinnitettävä 
huomiota koko logistisen ketjun sujuvuu-
teen tavaran toimittajalta myymälään ja 
varastoon  Esimerkiksi kuorman purkami-
nen myymälässä helpottuu, jos tavarat on 
lastattu niin, että painavimmat tavarat ovat 
pohjalla  Kuorman korkeutta suunniteltaes-
sa on otettava huomioon ahtaat purkaustilat 
ja kuorman käsin purkamisen aiheuttamat 
vaatimukset 

Toistotyönä pidetään yleensä sellaista työ-
tä, jossa lyhyet, samankaltaiset työvaiheet 
toistuvat yhä uudelleen  Samanaikainen 
toistuvuus ja voiman käyttö ja mahdolliset 
ääriasennot ja kylmä aiheuttavat kertau-
tuvan riskin  Runsas voiman käyttö on  
hyväksyttävissä, jos se tapahtuu harvoin,  
ja toisaalta sopiva määrä toistuvuutta on 
hyväksyttävissä, jos se ei vaadi liikaa  
voimankäyttöä 
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Lihastyö voi olla dynaamista tai staattista  
Kaupan alan töissä esiintyy molempia   
Dynaamisessa lihastyössä lihas vuoroin  
supistuu ja rentoutuu  Rentoutumisen aika-
na lihakseen tulee uutta verta ja sen mukana 
happea ja ravintoaineita  Staattisessa lihas-
työssä lihas joutuu olemaan jännittyneenä 
yhtäjaksoisesti pidempään  Tällöin lihaksen 
sisäinen paine hidastaa verenkiertoa, eikä 
lihas saa happea ja ravintoaineita riittävästi  
Lihastyössä syntyneet aineenvaihdunnan 
tuotteet kertyvät lihakseen ja lihas väsyy 
ennenaikaisesti 

Tauotuksella vähennetään työn ruumiillista 
kuormittavuutta  Tauotus on erityisen  
tärkeää työssä, joka sisältää jatkuvia toisto-
liikkeitä, nostamista ja kantamista  Kassa-
työssä staattinen lihastyö keskeytyy tauko-
jen aikana ja edesauttaa liikuntaelimistön 
palautumista  Palautumisen kannalta on 
suositeltavaa pitää useita lyhyempiä  
taukoja työpäivän aikana yhden pidemmän 
asemasta 

Kassatyö
Hyvään ammattitaitoon kuuluu myös ergo-
nomian hallinta  Se tarkoittaa muun muassa 
työpisteen ja työtuolin säätämistä sekä  
sopivia työasentoja ja työliikkeitä, mahdolli-
suuksien mukaan kassan kätisyydenvaihtoa 
ja ergonomista kuormitusta helpottavien 
apuvälineiden käyttöä  Ammattitaitoa on 
myös elvyttävien työn vastaliikkeiden  
tekeminen ja riittävä tauotus  Kassatyöhön 
suositellaan useita lyhyitä taukoja, jotta 
lihasten kestojännitys ja toistuvat liikkeet 
keskeytyvät  Kassatyön kuormitusta  
helpottavat myös erilaiset työkiertomene-
telmät 

Marketeissa ja myymälöissä kassatyötä on 
hyvä tehdä vaihtelevasti istuen ja seisten  
Ergonomisesti hyvin suunnitellut kassa-
pöydät mahdollistavat työasentojen vaihte-
lun: työskentely istuen ja seisten on  

mahdollista ja niin kutsutuissa tandem-
pöydissä myös vartalon kiertosuunnan  
vaihtelun  Puolen vaihtoa suositellaan 
toteu tettavaksi mielellään päivittäin   
Tandemmalli lisää myös turvallisuuden  
tunnetta, koska asiakasliikenne ei kulje  
selän takaa 

Istuen työskennellessä tuoli ja jalkatuki 
tulee säätää yksilöllisesti niin, että selkä-
noja tukee lanneselän, jalat ylettyvät hyvin 
jalkatuelle eikä tuolin etureuna paina reisiä 
ja lisäksi voidaan istua mahdollisimman 
lähellä kuljetinhihnaa  Kuljetinhihnan sekä 
mahdollisen rulla-alustan hyödyntäminen 
on tärkeää tavaran käsittelyssä ja siirtämi-
sessä pöydällä  Näin voidaan välttää turhaa 
tavaran nostamista ja kurkottelua  Ranteen 
ääriasentoja sekä turhaa käsivarsien ja  
hartioiden jännittämistä esimerkiksi kuittia 
odotettaessa kannattaa välttää  Mahdol-
lisuuksien mukaan tuetaan käsiä pöytään  
Maksutasoa kannattaa käyttää pääsääntöi-
sesti maksutapahtumassa 

Tavarataloissa, erikoisliikkeissä ja huolto-
asemilla kassatyö on pääsääntöisesti seiso-
matyötä  Vaihtelevan kokoisia ja painoisia, 
etenkin suuria ja painavia tavaroita, on  
helpompaa käsitellä seisten  Tämä sallii 
ylävartalolle ja käsivarsille rennomman 
työasennon, tuo lisää ulottuvuutta ja  
mahdollistaa jalkojen ja vartalon lihasten 
käytön apuna toiminnassa 

Seisomatyöpisteisiin suositellaan tuolia  
elpymisen tai tilapäisen istuen työskentelyn 
mahdollistamiseksi ja kumimattoa alustaksi 
jalkojen ja selän kuormittumisen vähentä-
miseksi  Asianmukaiset työjalkineet ovat 
tärkeät 

Tavarataloissa kassapöydät voivat sijaita  
eri puolilla myymälää tai erillisellä kassa-
saarekkeella rivissä, eikä niissä yleensä  
ole kuljetinhihnaa  Kassapöydissä tulisi 
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olla riittävästi työtasoja tavaran käsitte-
lyyn  Pöytätason korkeudeksi suositellaan 
n  90 cm, ja kassan taso saa mielellään olla 
säädettävä  Vaikka työpisteessä työsken-
nellään pääsääntöisesti seisten, tarvitaan 
yleensä korkea tuoli istahtamista varten  
Myös erillinen matalampi palvelutaso voi olla 
hyvä ratkaisu istuen tehtävään asiakaspal-
veluun (esim  kalustemyynti)  Lukulaitteen 
tulee olla liikutettava ja siinä riittävän pitkä 
johto  Jos työpisteessä on näyttöpääte, on 
se sijoitettava ergonomisesti mahdollisim-
man oikein (ks  näyttöpäätetyö) 

Kassatyöpisteessä tulisi olla riittävästi 
kaappeja ja lokeroita työvälineiden, asiak-
kaiden tavarapalautusten ja työntekijän 
henkilökohtaisten tavaroiden säilyttämi-
seen sekä riittävän suuri roskakori  Oma 
paikkansa tarvitaan myös poistettaville 
hälyttimille, mahdollisille vaateripustimille, 
muovikasseille yms  Usein tarvittavat työ-
välineet ja tavarat sijoitetaan lähelle pöytä-
tasoa tai -tasolle  Siisteydestä tulee huoleh-
tia  Asiakasjonojen ohjautuvuuteen on hyvä 
kiinnittää huomiota niin, että vuorojärjestys 
toimii sujuvasti 

Taakkojen käsittely
Kaupan alan työ vaatii paljon tavaroiden 
siirtämistä ja nostamista  Taakkojen käsit-
telyyn liittyy turvallisuusriskitekijöitä, jotka 
aiheutuvat raskaista ja epävakaista taakois-
ta, korkeiksi täytetyistä rullakoista, käsin 
tehtävistä nostoista ja siirroista, korkeista 
tasoista, myyntityöhön painottuvasta tila-
suunnittelusta, aikapaineesta, hankalasti 
käsiteltävistä pakkauksista sekä apuvä-
lineiden puutteesta tai niiden vähäisestä 
käytöstä 

Tavaroiden käsittely ja varastointi sekä kä-
sittely- ja kuormauspaikat on suunniteltava 
ja järjestettävä siten, ettei nosto- ja siirto-
laitteista tai tavaran siirroista tai putoami-
sesta aiheudu vaaratilanteita  Tarvittaessa 

laaditaan liikenneohjeet työpaikan sisäisen 
liikenteen järjestämistä varten 

Päivittäistavarakaupoissa myytävien tuot-
teiden määrä on lisääntynyt, mutta tuote-
kuormien purku tehdään edelleen pääosin 
käsin  Tästä aiheutuu nostamiseen ja kan-
tamiseen liittyviä tapaturmia  Työpaikalla 
on varmistettava, että työntekijät saavat 
riittävästi opastusta erilaisista nostotilan-
teista ja nostamiseen liittyvistä vaaroista  
Työolojen muuttuessa ohjeet tarkistetaan  
Työntekijän oman kunnon ja toimintakyvyn 
merkitys on suuri taakkojen käsittelyssä 

Nostaminen kuormittaa erityisesti selkä-
rangan nikamien välissä olevia välilevyjä, 
selkärankaa tukevia nivelsiteitä sekä selkä-
lihaksia  Välilevy voi nostossa vaurioitua ja 
selkä kipeytyä  Myös nivelsiteet ja selkä-
lihakset voivat vaurioitua äkillisessä ponnis-
tuksessa  Yli 90 asteen etukumara asento 
kuormittaa erityisesti nivelsiteitä, sillä 
tässä asennossa selkälihakset eivät pysty 
tukemaan selkää  Nosto pitäisikin suorittaa 
alaraajojen vahvoja lihaksia hyödyntäen 

Työperäisistä selkätapaturmista huomat-
tava osa aiheutuu taakkojen käsittelyyn  
liittyvästä ylikuormituksesta  Taakan  
painon lisäksi kuormitukseen vaikuttavat 
nostoetäisyys, nostokorkeus, nostotiheys, 
noston kesto, taakan koko ja muoto sekä  
otteen saanti taakasta  Lisäksi merkitystä 
on työntekijän yksilöllisillä ominaisuuksilla 
sekä työympäristötekijöillä  Voimantuottoon 
vaikuttavat mm  ikä, sukupuoli, ruumiin-
rakenne, fyysinen kunto ja motivoituminen 
sekä työpisteen mitoitus, työmenetelmä ja 
-välineet  Liukas lattiapinta ja epäjärjestys 
voivat aiheuttaa nostettaessa tasapainon 
menetyksen 

Raskaasta nostotyöstä saattaa aiheutua 
vaaraa raskaana olevalle työntekijälle tai  
sikiölle  Tällöin työnantajan on pyrittävä  



Kaupan työsuojelu          43  

siirtämään työntekijä raskauden ajaksi  
sellaisiin tehtäviin, jotka eivät sisällä nosta-
mista 

Lainsäädännössä ei ole määritelty kilorajoja  
nostettavan taakan painolle  Taakkojen  
käsittelyn aiheuttamat riskit tulee aina  
arvioida kokonaisuutena, sillä paino on vain 
yksi osatekijä 

Kuormittumiseen vaikuttavat
• taakan paino ja muoto
• taakasta saatavan otteen pitävyys
• taakan sijainti suhteessa vartaloon
• vartalon asento noston aikana
• nostojen ja toistojen määrä
• siirtomatkan pituus
• työympäristö
• työntekijän henkilökohtaiset  

ominaisuudet 
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Nostotyön suunnittelu
Nostotyön suunnittelu edellyttää työ-
tapahtuman erittelyä eri vaiheisiin sekä 
työn tekijän ominaisuuksien huomioimista   
Taakka on voitava nostaa turvallisesti  
Suunnittelulla vähennetään tapaturma-
vaaraa ja turhaa kuormittumista  Raskaan 
taakan nostossa kannattaa hyödyntää työ-
parin apua tai mahdollisuuksien mukaan 
osittaa taakka 

Tärkeitä kysymyksiä:
• Voiko käsin tehtävän noston tai osan siitä 

tehdä koneellisesti tai poistaa kuormit-
tava työvaihe kokonaan?

• Onko taakan paino riittävän pieni  
turvallisen noston suorittamiseen?

• Saako taakasta hyvän otteen?
• Voiko noston tehdä hyvässä asennossa?
• Onko nostoon liittyvä kantomatka  

mahdollisimman lyhyt?

• Onko vaakasuora nostoetäisyys  
mahdollisimman lyhyt?

• Onko nostoon liittyvä korkeusero  
mahdollisimman lyhyt?

• Onko nostojen määrään mahdollisuutta 
vaikuttaa?

• Onko mahdollisuus käyttää nostamiseen 
apuvälineitä?

• Onko nostamiseen annettu ohjausta ja 
neuvontaa?

• Tukeeko työympäristö nostotyötä,  
esim  siisteys ja järjestys, lämpöolot?

 
Ihmisen mitat ja työliikkeet ovat suunnitte-
lun perusta  Ylettymiskorkeus kaksin käsin 
on ylin korkeus, johon käsin nostettavan 
taakan voi sijoittaa  Suositeltavaa on, että 
raskaammat käsin liikuteltavat taakat  
sijoitetaan lähelle sylitasoa ja kevyemmät 
ylä- ja alatasoille  Raskaimmat taakat tulisi 
sijoittaa n  50 cm lattiatason yläpuolelle 

TARVITSET PALJON LIHASVOIMAA SUHTEESSA NOSTAMAASI TAAKKAAN!

MITÄ KAUEMPANA TAAKKA ON, SITÄ SUUREMPI KUORMITUS!

Anna aikaa elpymiseen  
myös työn lomassa 

Ikä ei ole taakka, mutta muista  
sen yhteys toimintakykyyn 

Kun nostat, oma vartalosi on  
mukana liikkuva lisätaakka 

Toistuvissa nostoissa sydämesi  
kuormittuu ja lihaksesi väsyvät 

10 1

LIHASVOIMA TAAKKA

Työtaitosi ja asenteesi työhön 
vaikuttavat selkäsi kuntoon 

Voit itse vaikuttaa toiminta kykyysi  
huolehtimalla lihastesi kunnosta 

Lähde: www.tyosuojelu.fi



Kaupan työsuojelu          45  

Työvaatetuksen on oltava asianmukainen 
ottaen huomioon sisä- ja ulkotyöt  Vaatteet 
eivät saa kiristää eivätkä estää oikeaa nos-
tamista  Ne eivät myöskään saa aiheuttaa 
tapaturmavaaraa liiallisen väljyyden, pituu-
den tms  vuoksi  Käsineillä voidaan suojata 
tarvittaessa käsiä ja auttaa pitävän otteen 
saamisessa  Jalkineiden on oltava tukevat 
ja liukumattomat  Kannasta avonaisia  
malleja ei suositella  Varastotyöhön suosi-
tellaan erityisiä turvajalkineita, jotka  
suojaavat putoavilta esineiltä 

Lattian liukkaus ja epätasaisuus lisäävät 
kantamisen kuormittavuutta ja tapaturma-
vaaraa  Tarpeettomia kynnyksiä ei pitäisi  
rakentaa tavaran siirtoreiteille  Sopivan  
leveät ja matalat luiskat helpottavat kulje-
tusta  Luiskan pintamateriaalin on oltava 
pitävä jalan alla, ja ulkotiloissa on jään  
aiheuttama liukkaus poistettava  Portaissa 
ei pitäisi kantaa painavia taakkoja lainkaan  
Kaiteilla, hyvällä valaistuksella ja portaiden 
suunnittelulla voidaan vähentää tapaturma-
riskiä 

Väärin sijoitettu tai mitoitettu ovi tai käytä-
vä voi vaikeuttaa taakan siirtoa  Myös ovien 
aukaisu raskaan taakan kanssa on hankalaa  
Automaattisesti esimerkiksi valokennon 
avulla aukeavat ovet helpottavat tavaran-
siirtoa 

Oikealla nostotekniikalla vähennetään selän 
kuormitusta ja nostotapaturmia  Työnteki-
jöille on syytä opastaa oikea nostotekniikka, 
ja sen noudattamiseen tulisi jatkuvasti  
kannustaa 

Nostotyön vaiheet:
• Tarkistetaan, että alusta on tukeva ja  

tasainen, ja poistetaan nostamista  
hankaloittavat esteet 

• Varataan tarvittaessa apuvälineitä tai 
työpari, jos taakka on liian raskas yksin 
nostettavaksi 

• Tarkistetaan, että taakka on tasa-
painossa 

• Otetaan haara- tai käyntiasento jalkojen 
ollessa tukevasti lattiassa 

• Asetutaan mahdollisimman lähelle  
taakkaa ja otetaan tukeva ote 

• Nostetaan hallitusti jalkoja apuna  
käyttäen 

• Vältetään riuhtaisua ja vartalon kiertoa 
noston aikana 

Korkealta nostaminen
Hyvä nostokorkeus on kyynärpäätason ja 
rystystason välillä  Erityisesti hartian ylä-
puolisia ja lattiatasolta alkavia tai sinne 
päättyviä nostoja tulee välttää  Työskente-
lyn olkavarret kohoasennossa on todettu 
useissa tutkimuksissa olevan yhteydessä 
olkavarren oireisiin 

Korkealta nostettaessa taakka tulee laskea 
ensin rinnan päälle samalla polvista  
joustaen  Sen jälkeen se lasketaan hallitusti 
alas läheltä vartaloa, selkä suorana ja  
koukistamalla polvia  Mahdollisuuksien 
mukaan taakan sisältöä voidaan vähentää 
ennen sen nostamista alas  Työtoveri voi 
auttaa ottamalla tuotteita vastaan toisen 
purkaessa sisältöä norsunjakkaralla tai kai-
teellisella A-tikkaalla seisten 

Työ ja apuvälineet
Käsin suoritettavan tavaransiirron määrää 
on tarkoituksenmukaista pyrkiä minimoi-
maan ja hyödyntää teknologian mukanaan 
tuomia mahdollisuuksia  Säädettävien me-
kaanisten, sähköisten tai hydraulisten työ-
tasojen avulla voidaan nostotyötä suorittaa 
oikealla korkeudella  Rulla- tai liukuhihnat ja 
kuljettimet auttavat tavaransiirroissa  Muita 
tavaransiirrossa käytettäviä välineitä ovat 
erilaiset trukit sekä sähköisesti toimivat tai 
käsin liikuteltavat nostosiirtolaitteet ja kär-
ryt  Työntäminen on suositeltavampaa kuin 
vetäminen  Apuvälineiden käyttö vähentää 
fyysistä työkuormitusta, rasitusvammojen 
syntymistä sekä tapaturmariskiä 
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Niiden hankinnassa ja käytössä on  
huolehdittava seuraavista seikoista:
• Apuväline on työhön sopiva 
• Työntekijä opastetaan käyttämään  

sopivinta apuvälinettä kussakin  
tilanteessa 

• Työntekijälle opetetaan apuvälineen 
käyttö ja varmistetaan siitä saatava  
hyöty 

• Työnantajan on varmistettava, että  
työntekijät saavat riittävästi opastusta 
erilaisista nostotilanteista ja nostami-
seen liittyvistä vaaroista 

• Työolojen muuttuessa ohjeet tarkiste-
taan 

• Työntekijän oman kunnon ja toiminta-
kyvyn merkitys on suuri taakkojen  
käsittelyssä 

Lisätietoa: Valtioneuvoston päätös käsin 
tehtävistä nostoista ja siirroista työssä 1409/ 
1993.

Kaupan alalla tarvitaan säännönmukaisesti 
tikkaita  Niiden hankinnassa on kiinnitettä-
vä huomiota turvallisuuteen ja käyttötarkoi-
tukseen  Tikkaiden tulee olla tukevat, tarvit-
taessa paikallaan pysyvät (lukittuvat pyörät) 
mutta helposti liikuteltavat sekä askelmien 
riittävän leveät ja liukumattomat  Tikkaiden 
on oltava riittävän korkeat ja ylätason tuke-
va ja riittävän laaja  Myös matalista tikkaista 
ja nk  pyöröjakkaroista on hyötyä kaupan 
alan työtehtävissä  Lähellä lattiatasoa ole-
vassa tavaransiirrossa voi matalaa tikasta 
tai jakkaraa hyödyntää istuen työskentelyn 
mahdollistamiseksi 

Näyttöpäätetyöskentely
Näyttöpäätetyö sisältyy yhä useamman 
työntekijän ja esihenkilön päivittäiseen työ-
hön myös kaupan alalla  Työ on tietotyötä, 
jossa hyödynnetään tieto- ja tietoliikenne-
tekniikkaa  Osto-, myynti- ja markkinointi-
organisaatiossa sekä asiantuntija-, 
suunnittelu-, talous- ja johtotehtävissä 
työskentelevät tekevät pääosin näyttöpää-
tetyötä toimistotiloissa  Myymälöissä on 
takatiloissa yleensä toimistotyötilat  Myös 
kassatyön luonne on muuttunut entistä 
enemmän tietojenkäsittelyn suuntaan 

Työnantajan on arvioitava näyttöpäätetyö-
pisteet selvittämällä epäkohdat työntekijän 
terveyden ja turvallisuuden kannalta osana 
työpaikan vaarojen ja haittojen tunnistamis-
ta  Työnantajan on hyvä tehdä arviointityö 
yhteistyössä työntekijöiden, työsuojelu-
henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa  
Näyttöpäätetyötä tekevän henkilön oma 
aktiivisuus työpisteensä kehittämiseksi ja 
korjaamiseksi on tärkeä parhaan mahdolli-
sen tuloksen aikaansaamiseksi  Selvityksen 
perusteella työnantajan on laadittava suun-
nitelma epäkohtien poistamiseksi ja toteu-
tettava se  Epäkohtia voidaan poistaa mm  
kalusteiden mitoituksella, säädöillä sekä 
laitteiden ja kalusteiden sijoituksella 
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Valtioneuvoston päätöstä näyttöpääte-
työstä (1405/1993) sovelletaan työpisteisiin 
ja sellaiseen työhön, joissa merkittävä osa 
työstä tehdään näyttöpäätteellä  Merkittä-
vän osan arviointi on tehtävä yksilökohtai-
sesti, ja siinä on otettava huomioon aika, 
työn yksipuolisuus, jaksottaisuus sekä  
näköergonomiset seikat 

Näön ja silmien tarkastus on tehtävä työn-
tekijän aloittaessa näyttöpäätetyötä   
Lisäksi määräaikaisia tarkastuksia on  
tehtävä pääsääntöisesti 3–5 vuoden välein 

Työnantajan on hankittava tarvittaessa 
työntekijöille näyttöpäätetyöhön sopivat 
erityistyölasit, jos työntekijällä on ongelmia 
nähdä näytölle vielä työpisteen ergonomis-
ten korjausten jälkeen  Erityistyölasit poik-
keavat yleiskäyttöön tarkoitetuista laseista 
eivätkä sovellu muuhun käyttöön  Erityis-
työlasien tarvetta arvioitaessa tulee aina 
ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon 

 
Psykososiaalinen ja kognitiivinen 
kuormitus
Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tar-
koitetaan organisaation, työn johtamisen  
ja suunnittelun, työjärjestelyjen ja työ-
ympäristön, työtehtävän, työyhteisön ja 
vuorovaikutuksen ominaisuuksia tai pii r-
teitä, jotka vaikuttavat ihmiseen 

Psykososiaalinen työympäristö on työ-
ympäristön osa, joka muodostuu
• työn johtamisesta
• työn organisoinnista
• yhteistyöstä
• viestinnästä ja vuorovaikutuksesta
• yksilöllisestä käyttäytymisestä työ-

yhteisössä 
 
Psykososiaaliseen työympäristöön vaikut-
tavat sosiaalisiin kontakteihin, työyhteisön 
kulttuuriin, työilmapiiriin, arvoihin ja nor-

meihin, vastuun jakoon sekä työn sisältöön 
liittyvät tekijät 

Kognitiivinen kuormitus liittyy aivojen  
toimintaan, muistiin ja tiedonkäsittelyyn  
Vaativien tehtävien suorittaminen kuormit-
taa työmuistia  Työmuistia tarvitaan, kun 
prosessoidaan tietoa, luetaan, lasketaan, 
tehdään päätöksiä, ajatellaan, ratkaistaan 
ongelmia ja opitaan uutta  Työmuisti kuor-
mittuu erityisesti silloin, kun tehtävät ovat 
vaativia tai jos huomio täytyy suunnata pois 
varsinaisesta tehtävästä usein tai pitkäksi 
aikaa 

Haitallisen psykososiaalisen  
kuormituksen ennaltaehkäisy,  
tunnistaminen ja toimenpiteet 
Psykososiaalisen työympäristön haasteita 
kaupan alalla ovat toimintaympäristön muu-
tokset, osaamisvaatimusten lisääntyminen, 
kiire sekä väkivallan uhka  Konfliktien  
ehkäisy ja hallinta edellyttävät hyviä vuoro-
vaikutustaitoja  Väkivallan uhkaan liittyvä 
turvattomuuden tunne on merkittävä kuor-
mitustekijä etenkin yhden tai muutaman 
henkilön pienyrityksissä, joissa resursseja 
turvallisuustoimenpiteisiin on vähemmän 

Työn ja kiireen hallinta, työn mielekkyyden 
ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 
sekä hyvän työilmapiirin vahvistaminen ovat 
keskeisiä toimenpiteitä psykososiaalisen 
hyvinvoinnin edistämisessä  Työn moni-
puolisuudella, tauotuksella ja jaksotuksella 
vaativampiin ja helpompiin on tärkeä mer-
kitys hyvinvointiin ja jaksamiseen  Näin 
pyritään ehkäisemään voimakas väsymys ja 
pitämään työvire hyvänä koko työpäivän 

Toimenkuvien selkiyttämisen ja töiden  
orga nisoinnin ohessa on pohdittava, mikä 
on kohtuullinen työmäärä, josta henkilö-
kunnan on mahdollista suoriutua  Vaikka 
normaalin työpäivän tehtävistä selviydyt-
täisiinkin hyvin, työtehtävien kasautumista 
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aiheuttavat yllättävät tilanteet, kuten työn- 
tekijöiden sairastuminen, vaativa asiakas tai 
vaikkapa tavaratilauksen myöhästyminen  
Tällaisten tilanteiden varalle on hyvä miettiä 
toimintaperiaatteet etukäteen 

Työpaikan esihenkilötehtävissä toimivat 
ovat avainasemassa havaitsemassa ongel-
mia ja pahoinvoinnin oireita työyhteisössä  
Syyt pitäisi pyrkiä poistamaan mahdolli-
simman nopeasti ja ryhtyä toimiin työolojen 
parantamiseksi  Työpaikan työsuojelusta ja 
työterveyshuollosta vastaavien henkilöiden 
asiantuntemusta kannattaa käyttää apuna  
Työntekijäkin voi perustellusta syystä pyy-
tää työterveyshuollolta arvion työkuormi-
tuksestaan 

Stressin oireet ja vaikutukset vaihtelevat 
eri ihmisillä  Kaikki työntekijöiden kokema 
stressi ei ole työperäistä, mutta myös työ-
paikan ulkopuolinen stressi voi heijastua 
oireiluna työpaikalla  Työperäisen stressin 
hallinnassa keskeistä on ennaltaehkäisy  
Kun haitalliseen kuormitukseen puututaan 
ajoissa, ongelmat eivät muodostu ylivoimai-
siksi  Hälytysmerkkejä voivat olla esimerkik-
si suuret poissaolomäärät, työntekijöiden 
suuri vaihtuvuus ja henkilöristiriidat  

Yksilötasolla voidaan havaita käyttäyty-
miseen liittyviä muutoksia, kuten
• suorituskyvyn heikkeneminen,  

virheiden lisääntyminen
• passiivisuus, aloitekyvyttömyys
• välinpitämättömyys
• muistivaikeudet
• alakuloisuus
• kivut ja säryt
• keskittymisvaikeudet, ärtyneisyys
• univaikeudet
• herkkyys, itkuisuus, ristiriidat
• lisääntynyt tupakointi tai alkoholin 

käyttö 
 

Kognitiiviseen eli aivokuormitukseen  
vaikuttavat monet psyykkiset tekijät, kuten 
mieliala, vireystila ja motivaatio 

Työjärjestelyihin, työvälineisiin ja työ-
ympäristöön liittyviä tekijöitä:
• usean tehtävän yhtäaikainen suoritta-

minen esim  asiakaspalvelu, rahastus,  
arpa- ja tupakkatuotteiden myynti

• uusien toimintatapojen oppiminen ja  
teknologian hallinta

• erilaisten häiriötilanteiden selvittäminen 
 
Työturvallisuuslain mukaan työnantajan 
on selvitettävä työn kuormitustekijät, ar-
vioitava riskit ja ryhdyttävä toimenpiteisiin 
haitallisen kuormituksen vähentämiseksi  
Arvioinnin suorittajilla on oltava riittävä 
osaaminen tunnistamiseen ja arviointiin, 
sekä heidän on tunnettava työturvallisuus-
lain vaatimukset riskien arvioinnille 

Työaika ja palautuminen
Kaupan työaika on epäsäännöllistä vuoro-
työtä  Vuodesta 2016 vapautuneet  
aup pojen aukioloajat ovat tuoneet 
myös enemmän yötyötä alalle  Lisäksi 
varsinkin osa-aikaisten työntekijöiden 
nopeasti muuttuvat työvuorosuunnitelmat 
aiheuttavat toisinaan ongelmia työn ja 
vapaa-ajan yhdistämiseen 

Työajoilla on kokonaisvaltainen vaikutus 
työntekijän työhyvinvointiin ja työkykyyn  
Työaika säätelee osaltaan palautumista 
sekä määrittää työn ja muun elämän yhteen 
sovittamisen mahdollisuudet  Puutteellinen 
palautuminen ilmenee erilaisina oireina ja 
pitkällä aikavälillä terveyden heikkenemi-
senä 

Palautuminen on fysiologinen prosessi,  
jonka myötä yksilön fyysinen ja psyykkinen 
tila palautuu kuormitusta edeltäneeseen 
tasapainotilaan  Palautuminen työn rasituk-
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sista on sekä kehollista että mielensisäistä 
toimintaa  Palautumista ja elpymistä tapah-
tuu jo työpäivän aikana työtehtävien vaihte-
lun myötä sekä lounas-, kahvi- ja muilla työn 
tauoilla  Myös vapaa- ajalla on merkitystä 
palautumisessa 

Työaikojen suunnittelu ja seuranta ovat  
tärkeä osa kuormittumisen hallintaa   
Jaksamisen kannalta tärkeitä ovat päivit-
täiset palauttavat jaksot  Jokaisena työ-
päivänä on huolehdittava palautumisesta  
Jos työ ei mahdollista riittävää palautumis-
ta, on sitä voitava tauottaa  Viikoittainen 
lepo tai viikonloppuvapaat mahdollistavat 
hyvän palautumisen työstä  Myös vuosi-
lomat ja muut vapaapäivät ovat tärkeitä  
palautumisen mahdollistamisessa 

Työaikaratkaisujen kehittäminen on koko-
naisvaltaista kehittämistä, josta hyötyvät 
sekä työnantaja että työntekijä  Työaika-
ratkaisujen tulee olla reiluja, tasapuolisia, 
avoimia sekä terveyttä ja työkykyä tukevia  
Onnistuneiden, myös työntekijälähtöiset 
tarpeet huomioon ottavien ratkaisujen 
avulla työn tekemisestä tulee taloudellista, 
turvallista ja tekijöilleen miellyttävää  Työn 
kuormittavuus ja sairauspoissaolot vähe-
nevät sekä työntekijän hyvinvointi paranee  
Työnantajan näkökulmasta onnistuneet rat-
kaisut parantavat työn sujuvuutta ja tuotta-
vuutta 

Esihenkilön velvollisuus on ennakoida ja  
seurata työntekijöiden kuormittumista sekä 
työaikaa ja ryhtyä toimenpiteisiin ongelmien 
ratkaisemiseksi ja työkyvyn tukemiseksi  
Yhteisissä palavereissa ja kehityskeskus-
teluissa olisi hyvä käydä läpi kuormitus-
tilanteita  On tärkeää, että myös työntekijä 
seuraa työaikansa riittävyyttä, työn suju-
vuutta ja hyvinvointiaan ja ottaa ajoissa  
puheeksi ongelmat ja poikkeamat esihenki-
lönsä kanssa 

Työajoissa otetaan huomioon
• työnantajan työvoiman tarve, tuotanto  

ja taloudelliset seikat
• lainsäädäntö, työehtosopimus ja työ-

sopimus
• paikalliset työaikajärjestelyt
• terveys, turvallisuus, työhyvinvointi ja 

työteho
• työn ja vapaa-ajan yhteen sovittamisen 

tarpeet 
 
Työpaikalla kannattaa luoda ja edistää kult-
tuuria, jossa ei ihannoida ylipitkiä työpäiviä 
ja joka mahdollistaa työn ja vapaa-ajan tasa-
painon; johdon ja esihenkilöiden toiminta 
esimerkkinä on tärkeää 

Vuorotyö, yötyö ja terveys
Kun ihminen tekee työtä vuorokausirytmin 
kannalta epäedulliseen aikaan, kuten yöllä 
tai aikaisin aamulla, aivojen ja kehon toimin-
noissa ilmenee sekä ohimeneviä että  
pysyvämpiä muutoksia terveyden eri osa- 
alueilla  Jatkuva tämänkaltainen vuorotyö 
on jossain määrin terveysriski  Yksilölliset 
erot ovat suuria, ja joillekin vuorotyö sovel-
tuu hyvin ilman merkittäviä terveyshaittoja  
Vuorotyöhön liittyvät muutokset unessa ja 
uni-valverytmissä voivat kuitenkin vaikuttaa 
haitallisesti ihmisen fysiologiaan ja sosiaali-
seen elämään 

Epäsäännöllisiä työaikoja tekevillä on  
todettu enemmän stressiä, hermostu-
neisuutta ja kroonista väsymystä kuin 
päivätyön tekijöillä  Myös ruoansulatus-
elimistön oireet, kuten närästys, vatsakivut 
ja ilma vaivat ovat yleisiä vuorotyössä   
Eniten oireita on yötyötä tekevillä  Jak-
samisen ja terveyden kannalta olennaisia  
ovat riittävä uni, säännölliset ja terveelliset 
ateriat, liikunta ja muut terveelliset elämän-
tavat  Säännöllisillä terveystarkastuksilla 
ennaltaehkäistään terveyshaittoja 
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Vuorotyö mahdollistaa työntekijälle etuja 
muun muassa lisääntyneen vapaa-ajan ja 
rahallisten lisäkorvausten muodossa   
Vuorotyöhön liittyvät epäedulliseen ajan-
kohtaan osuvat vapaat voivat kuitenkin  
vaikuttaa haitallisesti sosiaaliseen elämään  
Epäsäännöllinen työ kuormittaa elimistöä 
tavallista enemmän  Vaikutusmahdollisuus 
omiin työaikoihin on tärkeä hyvinvointia  
ukeva asia 

Palautumista edistäviä vuorotyön piirteitä:
• peräkkäisiä yövuoroja mahdollisimman 

vähän
• työvuorojen välit riittävän pitkiä
• ei liian pitkiä työvuoroja
• mahdollisimman säännöllinen vuorolista
• mahdollisimman yhtenäiset vapaajaksot
• varhaisten vuorojen alkamisaikojen  

välttäminen 

Yötyö kuormittaa työntekijää fyysisesti ja 
psyykkisesti enemmän kuin päivätyö  Myös 
työtehtävien sisältö ja johtaminen vaikutta-
vat kuormittuneisuuteen  Yötyöhön liittyy 
yleensä pitkäkestoista valvomista, ja sen 
vuoksi vuorokausirytmi voi häiriintyä  Pitkät  
yövuorot saattavat lisätä väsymystä ja hei-
kentää työturvallisuutta  Yksilölliset erot 
yötyöhön sopeutumisessa voivat olla suuria  
Kuormittumiseen vaikuttavat yksilöllisten 
ominaisuuksien lisäksi muun muassa perhe-
tilanne ja työmatkaan käytettävä aika 

Yötyöhön liittyvät haitat on huomioitava 
työnantajan vaarojen selvityksessä ja ar-
vioinnissa  Selvitettäviä asioita ovat muun 
muassa peräkkäisten yövuorojen määrä ja 
pituus sekä yövuorojen jälkeinen vapaajak-
so  Jos yötyötä ei voida kokonaan poistaa, 
tulee työnantajan arvioida yötyön vaikutus 
työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen 
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Henkilöstömääriltään suuremmilla työ-
paikoilla on usein paremmat edellytykset 
työtehtävien vaihtoihin  Kun arvioidaan 
tarvetta vaihtaa työtehtäviä, on tarpeen 
käyttää apuna työterveyshuollon asian-
tuntemusta  Työterveyshuollon asian-
tuntemusta on tarpeen hyödyntää yötyön 
vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa  
Yötyön terveys haittojen selvittäminen 
kuuluu osaksi työterveyshuollon tekemää 
työpaikka selvitystä  Arvioinnin perusteella 
työn antajan tulee vähentää yötyön aiheut-
tamia terveyshaittoja 

Työnantaja voi esimerkiksi
• vähentää yötyön määrää
• rajoittaa yövuoron pituutta
• vähentää peräkkäisiä yövuoroja
• huolehtia, että työntekijän on  

mahdollista palautua yötyöstä
• kannustaa työntekijöitä huolehtimaan 

terveydestään ja hyvinvoinnistaan 
 
Joissakin tilanteissa voi olla tarpeen järjes-
tää työntekijälle mahdollisuus työtehtävien 
vaihtamiseen tai siirtää hänet päivätyöhön,  
jos sillä torjutaan yötyöstä työntekijän 
terveydelle aiheutuva vaara  Tarve työ-
tehtävien vaihtamiseen voi olla tilapäinen, 
esimerkiksi lääkehoidosta tai raskaudesta 
johtuva, tai pysyvä 

Terveystarkastukset ja ruokailu
Yötyö voi aiheuttaa erityistä sairastumisen  
vaaraa  Yötyötä tekeville on tehtävä laki-
sääteiset terveystarkastukset työnantajan  
kustannuksella työtä aloitettaessa ja  
tämän jälkeen määräajoin  Työnantajan on 
järjestettävä yötyötä tekevälle työntekijälle 
mahdollisuus ruokailuun, jos työajan pituus 
vaatii sitä ja ruokailun järjestäminen on 
olosuhteet huomioon ottaen tarkoituksen-
mukaista  Työaikalain mukaan työntekijälle 
on annettava tunnin pituinen tauko, jos  
vuorokautinen työaika on pidempi kuin kuusi  
tuntia  Tauko voidaan sopia lyhyemmäksikin,  
mutta sen on oltava vähintään puoli tuntia  
Työehtosopimuksissa tauoista on voitu  
sopia toisin 

Tarve ruokailumahdollisuuden järjestämi-
seen voi olla muun muassa vuorotyössä,  
jossa tehdään yöllä normaalipituinen työ-
vuoro  Kaikissa töissä ei ruokailumahdol-
lisuuden järjestäminen ole tarpeen tai 
mahdollista, kuten tilapäisissä ja yöaikana 
lyhyen aikaa tehtävissä töissä sekä liikku-
vissa töissä 

Lisätietoa: Työaika ja palautuminen  
aihesivusto

https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/tyoyhteiso/tyoaika_ja_palautuminen#4cb88fa6
https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/tyoyhteiso/tyoaika_ja_palautuminen#4cb88fa6
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Epäasiallinen kohtelu ja häirintä
Työturvallisuuslain 28 §:n mukaan työ-
paikalla on vältettävä muihin työntekijöihin 
kohdistuvaa terveydelle haitallista häirintää 
tai epäasiallista kohtelua mukaan lukien 
seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva  
häirintä  Työnantajan pitää puuttua tällai-
seen toimintaan, joka voi ilmetä esimerkiksi 
uhkailuna, pelotteluna, pilkkaamisena,  
vihjailuna, vähättelynä, sukupuolisena  
ahdisteluna tai syrjintänä 

Vaikka laissa puhutaan terveyttä hai-
taavasta häirinnästä, oleellista on, että  
kaikkeen huonoon kohteluun tai häirinnän  
kokemuksiin puututaan mahdollisimman 
varhain  Tämä koskee myös asiakkaiden  
taholta tulevaa häirintää tai uhkaavaa  
käytöstä  Toimivassa työyhteisössä  
varaudutaan asianmukaisesti ongelma- ja 
häiriötilan teiden käsittelyyn  Suositeltavaa 
on laatia ohjeet ja toimintamalli epäasial-
lisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn 

Ohjeisiin voidaan kirjata esimerkiksi
• mikä on työpaikalla sallittua ja mikä ei
• mikä on sopivaa ja toivottavaa käyt täy-

tymistä työpaikalla, mikä taas ei
• miten toimitaan ja miten asiaa  

selvitetään, jos joku kokee tulleensa  
pä asiallisesti kohdelluksi

• kenen puoleen ongelmatilanteissa voi 
kääntyä 

 
Toimintaohjeet tulee käydä läpi perehdy-
tyksen yhteydessä ja käsitellä yhdessä  
henkilöstön kanssa  Niiden mukaan tulee 
myös toimia häiriötilanteissa 

Häirintää ehkäiseviä toimia työpaikalla
• johdon selkeä ilmaus siitä, että häirintää 

ei työpaikalla hyväksytä
• hyvän työkäyttäytymisen säännöt
• toimintaohjeet häirintään puuttumiseen
• työntekijöiden perehdyttäminen  

häirinnän ehkäisyyn

• esihenkilöiden kouluttaminen häirinnän 
havaitsemiseen, selvittämiseen ja  
poistamiseen

• tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden  
edistäminen 

 
Jokaisella on velvollisuus toimia havaites-
saan tai kokiessaan häirintää 

Seksuaalinen ja sukupuoleen  
kohdistuva häirintä
Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan  
tasa-arvolaissa sanallista, sanatonta  
tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei- 
toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti 
tai tosiasiallisesti loukataan henkilön  
henkistä tai fyysistä koskemattomuutta  
erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, 
halventava, nöyryyttävä tai ahdistava  
ilmapiiri 

Seksuaalinen häirintä voi ilmetä työpaikalla 
esimerkiksi seuraavin tavoin:
• seksuaalisesti vihjailevat eleet ja ilmeet 
• härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä 

vartaloa, pukeutumista tai yksityis-
elämää koskevat huomautukset ja  
kysymykset 

• seksuaalisesti värittyneet aineistot,  
kirjeet, sähköpostit tai puhelinsoitot 

• ei toivottu fyysinen koskettelu, suku-
puoliyhteyttä tai muuta sukupuolista 
kanssakäymistä koskevat ehdotukset  
tai vaatimukset 

Sukupuoleen perustuva häirintä
Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä  
ar koitetaan henkilön sukupuoleen liittyvää 
ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteel-
taan seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti 
tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkis-
tä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla 
luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava 
nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri 
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Sukupuoleen perustuva häirintä voi ilmetä 
seuraavin tavoin:
• alentava ja kielteinen puhe toisesta  

sukupuolesta
• toisen sukupuolen halventaminen
• työpaikkakiusaaminen silloin, kun se  

perustuu kiusatun sukupuoleen 

Häirintä asiakkaiden taholta
Asiakkaiden epäasiallinen käytös voi olla  
tahallisesti loukkaavaa tai tahatonta    
Asiakas voi olla jostakin palvelutapahtu-
maan liittymättömästä asiasta pahan-
tuulinen tai ahdistunut, ja tämä vaikuttaa 
käyttäytymiseen asiakaspalvelijaa kohtaan    
Joskus huonon käytöksen laukaisee tyyty-
mättömyys palveluun  Tarjoustuote voi  
olla loppu, tai jokin oletus saatavasta palve-
lusta ei ole realistinen ja asiakas pettyy   
Epä asiallinen käyttäytyminen voi ilmetä 
tilanteena, jossa asiakaspalvelijan henki-
lökohtaisia ominaisuuksia kommentoidaan 
ikävällä tavalla  Kommentointi voi liittyä  
esimerkiksi ulkonäköön, kielitaitoon tai  
etnisyyteen  Seksuaalissävytteisiä 
 kommentteja esitetään joskus huumori-
tarkoituksella 

Lähde: Häirintään puuttuminen kaupan  
alalla Palvelualojen ammattiliitto, Kaupan 
liitto 2021

Ohje häiritsevästi käyttäytyvän asiakkaan 
kanssa toimimiseen
Asiakkaiden häiritsevää käytöstä ei pidä hy-
väksyä työpaikalla  Hyvää ja  
arvostavaa käytöstä on lupa odottaa puolin 
ja toisin  Häirintätilanteisiin on suositelta-
vaa laatia työpaikalla toimintaohjeet ja  
perehdyttää ne työntekijöille  Hyväksi  
havaittu toimintatapa on esimerkiksi  
asiakkaan varoittaminen siitä, että huono 
käytös voi johtaa palvelun lopettamiseen  
Tämä on hyvä tehdä kohteliaasti mutta  
riittävän jämäkästi  Asioista keskustele-
minen työyhteisön kesken kokemuksin ja 

esimerkein auttaa työntekijöitä hahmot-
tamaan yleisesti hyväksyttyä rajaa 

Miten asiakaslähtöistä häirintää kannattaa 
ennakolta käsitellä?
Suositeltavaa olisi saada työyhteisö koottua 
yhdessä keskustelemaan sattuneista häi-
rintä- ja epäasiallisen kohtelun tilanteista 
esimerkiksi viikko- tai kuukausipalaverissa, 
erillisessä koulutustilaisuudessa tai ohjatun  
kahvihuonekeskustelun puitteissa  Olen-
naista olisi, että kaikki pääsevät jollain  
tavalla osallistumaan yhteisen näkemyksen 
rakentamiseen ja oppimaan toisilta 

Ryhmäkeskustelussa voidaan käydä läpi esi-
merkkejä tilanteita, joissa työntekijät ovat 
kokeneet häirintää, ja yhdessä pohtia, miten 
niissä olisi hyvä toimia 

Esimerkiksi miten toimin, kun asiakas
• korottaa ääntä
• nimittelee
• heittelee tavaroita
• uhkailee 
 
Keskustelun jälkeen voidaan yhdessä  
päättää valikoima lauseita, joilla pyydetään 
asiakasta korjaamaan käytöksensä  Näitä 
on hyvä harjoitella etukäteen, jotta ne  
tulevat mieleen yllättäenkin sattuvassa  
tilanteessa  Lauseiden esittämistä 
rauhallisella, kohteliaalla mutta vakuut-
tavalla äänellä on myös hyvä harjoitella esi-
merkiksi:

• Anteeksi, mutta käytöksenne on louk
kaavaa. Jotta voin jatkaa palvelemistanne, 
pyydän käyttäy tymään asiallisesti.

• Koska jatkatte loukkaavaa käytöstä, 
 joudun nyt lopettamaan teidän palvelemi
sen ja pyydän teitä palaamaan, kun olette 
rauhoittunut/voitte asioida asiallisesti.

 
Lisäksi tarvitaan käytännön ohjeet,  
miten toimia tilanteessa, jossa asiakas-
tapahtuma keskeytyy tai joudutaan  

https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/tyoyhteiso/tyopaikkakiusaaminen


54          Kaupan työsuojelu

keskeyttämään (asiakas marssii ulos) tai 
muuttuu uhkaavaksi 

Häirintätilanteen jälkeen
Yhteisen ohjeistuksen tulisi ohjata työn-
tekijää aina raportoimaan kaikista sekä 
lievistä että sovitun rajan ylittävistä häirin-
tätilanteista  Näin muokkaantuu yhteinen 
käsitys siitä, missä hyväksyttävän ja ei- 
hyväksyttävän käytöksen raja kulkee 

Esihenkilön tuki häirintätilanteiden jälkeen 
on tärkeää  Toisinaan aluksi tilanteeseen 
rauhallisesti suhtautunut työntekijä voikin 
kertoa viiveellä, että tilanne edelleen vaivaa 
mieltä  Tilanteista keskusteleminen työ-
yhteisössä usein auttaa, mutta joskus  
järkyttävien tilanteiden jälkeen tarvitaan 
myös ammattiauttajaa 

Toimintaohjeiden läpikäynnin tulee olla osa 
normaalia työhön perehdytystä   Ohjeiden 
perehdytystä ja käsittelyä on tarpeen tois-
taa riittävän usein, etteivät sovitut ja harjoi-
tellut toimintamallit pääse unohtumaan 

Väkivalta ja uhkatilanteiden  
ennakointi ja hallinta 
Ryöstöt, myymälävarkaudet ja niiden  
yritykset, erilaisten päihteiden vaikutuk-
sen alaisena olevat asiakkaat ja muut 
odottamat tomat tilanteet ovat myymälä-
henkilöstön arkipäivää etenkin kaupun-
geissa ja kasvukeskuksissa  Uhkailevan ja 
väkivaltaisen käyttäytymisen ilmenemis-
muodot ovat monipuolistuneet  Väkivalta-
tilanteet kaupan alalla liittyvät usein 
päihteiden vaikutuksen alaisena oleviin tai 
muuten sekaviin asiakkaisiin ja heidän  
häiriökäyttäytymiseensä, varkaan kiinni-
otto- tilanteisiin, myynnistä kieltäytymi-
seen sekä ryöstöihin tai niiden yrityksiin  
Väkivalta tai sen uhka edellyttää ennakoivia 
toimenpiteitä ja riittäviä turvajärjestelyjä 

Uhka- tai väkivaltatilanne on aina sen koh-
teelle järkyttävä, pelottava ja ahdistusta  
herättävä  Seurauksena voi olla pitkäaikaisia  
pelko- ja ahdistustiloja  Vaikutukset voivat 
ulottua uhrin työviihtyvyyteen, työmotivaa-
tioon, työsuoritukseen ja työssä jaksami-
seen  Väkivalta- ja uhkatilanteet ovat sekä 
työ- että asiakasturvallisuusriski  Turvat-
tomuuden tunne heijastuu usein työpaikan 
ilmapiiriin ja saattaa lisätä konflikteja ja 
häiriötilanteita  Myös toisen työpaikan vä-
kivaltatilanteet voivat aiheuttaa pelkoa ja 
kuormitusriskiä, jos tunnetaan esimerkiksi 
sijainnin läheisyyden tai tilanneyhtäläisyy-
den kautta samaistumista väkivaltaa koh-
danneeseen työpaikkaan 

Työssä, johon liittyy ilmeinen väkivallan 
uhka, työ ja työolosuhteet on järjestettävä 
siten, että väkivallan uhka ja väkivaltatilan-
teet ehkäistään mahdollisuuksien mukaan 
ennakolta  Tällöin työpaikalla on oltava väki-
vallan torjumiseen tai rajoittamiseen tarvit-
tavat asianmukaiset turvallisuusjärjestelyt 
tai -laitteet sekä mahdollisuus avun hälyttä-
miseen  Lisäksi on laadittava menettelyta-
paohjeet uhkaavien tilanteiden hallintaan ja TOIMI JA LEVITÄ TIETOA!

TOIMI!

PUUTU, JOS NÄET!

KERRO, JOS KOET!



Kaupan työsuojelu          55  

toimintatapoihin  Yksintyöskentelyssä, jo-
hon liittyy ilmeinen terveys- tai turvallisuus-
riski, on tehtävä tarvittavat toimenpiteet 
turvallisuuden varmistamiseksi 

Kaupan alan työssä tulee toisinaan eteen 
vaikeita asiakastilanteita  Hankalassa tilan-
teessa omien tuntemuksien ja kiihtymyksen 
hallitseminen sekä asiakkaan rauhoitta-
miseen tähtäävä, määrätietoinen toiminta 
ovat osa ammattitaitoa  Väkivaltatilanne 
on vuorovaikutustilanne, jossa kummankin 
osapuolen käyttäytyminen vaikuttaa loppu-
tulokseen  Työpaikalla tulee tästä huolimat-
ta keskustella siitä, miten toimia, kun  
kohtuullinen raja ylittyy ja asiakas käyttäy-
tyy epäasiallisesti  Kaikkea ei voi asiakas-
palvelunkaan nimissä hyväksyä 

Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen 
tueksi on mietittävä keinoja, miten myymä-
löiden henkilökunnan kokemaa väkivallan 
uhkaa voidaan vähentää ja turvallisuuden 
tunnetta lisätä  Uhka- ja väkivaltatilanteiden 
ennalta ehkäisemisessä on tärkeä kiinnittää 
huomiota työssä ja työympäristössä esiin-
tyviin tekijöihin sekä yksilöiden käyttäyty-
miseen mahdollisessa uhkatilanteessa  Eri-
tyisesti on kiinnitettävä huomiota pienten 
myymälöiden turvallisuuteen 

Uhkatilanteen ennaltaehkäisylle luodaan 
perusta, kun toimipisteen sijoituspaikka 
päätetään  Suunnittelussa tulee huomioida 
hyvä näkyvyys, valaistus ja työntekijää  
suojaavat kalusteet sekä tekniset laitteet, 
jotka esimerkiksi mahdollistavat työnteki-
jälle avun hälyttämisen  Tällaisia järjestelyjä 
ovat mm  puhelinyhteyden hankinta ja tar-
vittaessa hälytinjärjestelmän käyttöönotto 

Työntekijän mahdollisuus avun hälyttämi-
seen ei saa olla työntekijän oman puhelimen 
varassa  Väkivaltatilanteiden ehkäisyyn 
on myös mietittävä toimintaohjeet, jotka 
muokataan kullekin työpaikalle sopiviksi  

Toimintaohjeet ovat työpaikan pelisäännöt, 
joita sekä johto että työntekijät noudatta-
vat  Toimintaperiaatteissa kerrotaan, miten 
työpaikalla toimitaan väkivalta- ja uhkatilan-
teiden ehkäisemiseksi  Vaaran arvioinnilla 
selvitetään, millaisia väkivalta- ja uhkatilan-
teita työpaikalla esiintyy, miten yleisiä ne 
ovat ja kuinka tilanteisiin on varauduttu 

Työntekijän pahoinpitelystä aiheutunut 
vamma luetaan tapaturmavakuutuslain  
mukaan työtapaturmaksi, josta tehdään  
ilmoitus poliisille ja vakuutusyhtiölle   
Kuolemaan johtaneesta tai vakavan vamman 
aiheuttamasta vakavasta työtapaturmasta 
ilmoitetaan poliisille ja työsuojelupiiriin 

Työpaikkaväkivallan ehkäisyyn ja hallintaan 
liittyviä toimenpiteitä:
• Organisatoriset toimenpiteet

–  turvallisuusvastuuhenkilön  
nimeä minen, tiedoksi kaikille

–  riittävät henkilöstöresurssit, hyvä 
työilmapiiri vaikeidenkin asioiden  
käsittelyyn 

• Väkivaltavaarojen ja -riskien arviointi
–  Millaisia väkivalta- ja uhkatilanteita  

on aiemmin esiintynyt, kuinka usein, 
miten varauduttu?

• Perusturvallisuuden varmistus, työ-
ympäristön tekniset ratkaisut sekä  
turva- ja valvontalaitteet
–  kestävät materiaalit, rakenteet,  

suojaavat kalusteet, hätäpoistumisen 
mahdollisuus, hyvä näkyvyys ja  
valaistus; ikkunoiden umpeen  
teippaamista ei suositella

– kulun ohjaus ja tarvittaessa  
rajoittaminen

– lukitus estää asiattomien pääsyn  
tiettyihin tiloihin

– kulunvalvonta, TV- ja videovalvonta, 
vartiointi 

• Uhka- ja vaaratilanteisiin sopivat  
toimintatavat, toimintaohjeet
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• Koulutus toimintatapoihin ja toistuvat 
harjoitukset

• Tuen ja jälkihoidon järjestäminen
• Väkivalta- ja uhkatilanteiden jatkuva  

raportointijärjestelmä 
 
Lisää väkivallan uhkasta ja sen torjunnasta 
Työturvallisuuskeskuksen julkaisussa Väki-
valta pois työpaikalta  
https://ttk fi/files/7173/Vakivalta-pois-tyo-
paikalta pdf

Yksintyöskentely
Yksintyöskentely voi lisätä väkivallan uhkan 
riskiä tai ainakin sen kokemusta  Yleistä on, 
että pienissä myymälöissä työskennellään 

ainakin osa päivästä yksin tai ilman välitön-
tä näköyhteyttä työtoveriin  Jos työntekijä 
työskentelee yksin, työnantajan on järjes-
tettävä mahdollisuus yhteydenpitoon työn-
tekijän ja työnantajan tai muiden työnteki-
jöiden välillä ottaen huomioon työn luonne, 
olosuhteet ja työskentelypaikka  Lisäksi on 
varmistettava mahdollisuus avun hälyttä-
miseen 

Yksin työskennellessä on myös otettava 
huomioon mahdollisuus saada apua tapa-
turmatilanteessa  Yksin ei pidä myöskään 
nostaa liian raskaita taakkoja  Ruoka- ja 
kahvitauoista on huolehdittava, että ne  
voidaan käytännössä pitää 

https://ttk.fi/files/7173/Vakivalta-pois-tyopaikalta.pdf
https://ttk.fi/files/7173/Vakivalta-pois-tyopaikalta.pdf
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Kaupan työehtosopimus,  
Väkivallan uhka pöytäkirja 2009

1 § Arviointi
Työnantajan työturvallisuuslain mukainen 
vaaran arviointi tulee palvelutyötehtävis-
sä sisältää myös työpaikkaan kohdistuvan 
väkivallan uhan arvioinnin, joka päivitetään 
vähintään kerran kalenterivuodessa 

Arvioinnissa otetaan huomioon mm 
• työskentely yksin, varsinkin ilta- ja  

yöaikaan
• työpaikkaan kohdistuneet ja työpaikan 

lähiympäristössä sattuneet väkivalta-
tapaukset

• rahan tai arvokkaan omaisuuden  
käsittely 

 
Arvioidun vaaran perusteella työnantajan 
tulee järjestää työ ja työolosuhteet siten, 
että väkivallan uhkaa voidaan torjua tai  
vähentää 

2 § Torjunta ja jälkihoito
1  Työsopimusta tehtäessä selvitetään 

työntekijälle työhön sisältyvä mahdolli-
nen yksintyöskentely ja sen työturvalli-
suusriskit 

2   Väkivallanuhkaa tulee torjua mm 
–  laatimalla menettelytapaohjeet  

väkivaltatilanteen varalle
–  antamalla työntekijälle riittävä  

opastus tai koulutus käytössä oleviin 
turva- ja hälytysjärjestelmiin

–  suunnittelemalla työpisteet raken-
teellisesti turvallisiksi

–  arvioinnissa todetun väkivallan uhan 
huomioiminen työvoiman mitoituk-
sessa sekä työvuoro- ja työaika-
suunnittelussa

–  varmistamalla yhteydensaanti poliisiin 
tai vartiointiliikkeeseen, esimerkiksi 
puhelimella 

3  Työnantaja selvittää jälkihoitoon liittyvät 
mahdollisuudet ja järjestelyt 

3 § Yksintyöskentely
Yksintyöskentely on asiakaspalvelutyötä
• jota myyjä tekee yksin myymälässä,  

kioskissa, myymälän tai tavaratalon  
yhdessä kerroksessa tai huolto- ja  
liikenneasemalla

•  jossa toiminta on järjestetty siten, että 
aukioloaikana työskentelee tavallisesti 
yksi työntekijä kerrallaan 

 
Työ ja työolosuhteet tulee järjestää siten, 
että väkivallan uhkaa myös yksintyöskente-
lyssä voidaan torjua tai vähentää 

Ruoka- ja kahvitaukoja annettaessa työn-
antajan on huolehdittava, että ne voidaan 
käytännössä pitää 



Kaupan työsuojelu

Kaupan työsuojelu -opas on tarkoitettu kaupan alan työ-
suojeluhenkilöstölle, esihenkilöille ja muille kaupan toimialan 
työsuojeluasioista kiinnostuneille  Oppaassa käsitellään työn ja 
työympäristön kehittämistä sekä työsuojelun yhteistoimintaa 
kaupan alan erityispiirteet huomioon ottaen 


