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Alkusanat
Nykyaikainen työsuojelu on kokonaisvaltaista henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista. Se kattaa
sekä ongelmiin reagoimisen että ylläpitävää ja
ennakoivaa toimintaa. Hyviä työsuojelun johtamiskäytäntöjä on lukuisia. Näitä kannattaa opetella
sekä tunnistaa omaan organisaatioon parhaiten
sopivat käytännöt ja niiden toteuttamistavat. Parhaita tuloksia saadaan, kun työsuojelu linkittyy luontevasti organisaation henkilöstöjohtamiseen ja esimiestyöhön. Hyvin hoidettu työsuojelu helpottaa
esimiestyötä ja tuottaa työhyvinvoinnin lisäksi myös
merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Parhaimmillaan
hyvinvointi ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä ja
muodostavat kestävän taloudellisen kilpailuedun.

Muutamia määritelmiä on hyvä avata tarkemmin.
Työelämän laatu tarkoittaa työhyvinvoinnin ja työyhteisön toiminnan laadun yhteisvaikutusta. Työelämän laatu vaikuttaa organisaation suorituskykyyn ja
tuottavuuteen. Tuottavuus on perusmääritelmän
mukaan tuotoksen ja panoksen välinen suhde.
Tuottavuutta voidaan mitata useilla erilaisilla mittareilla. Tuotos voi olla esimerkiksi käyttökate, ja
panoksena voi olla työntekijämäärä tai henkilöstökulut. Käyttökate on oleellinen tulosmittari, joka
saadaan, kun liikevaihdosta otetaan pois toiminnan
kaikki kulut. Käyttökatteen sijaan käytetään myös
lyhyttä termiä ”tulos”, sillä käyttökate on tulos
ennen poistoja, veroja, korkoja ja kuoletuksia.
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Työsuojelun hyviä käytäntöjä
Seuraavassa kuviossa on useita hyviä työsuojelun
johtamiskäytäntöjä. Ne on jaettu kolmeen pääluokkaan. Ensinnäkin Adhoc-käytännöt ovat toimintamalleja, joilla reagoidaan erilaisiin ongelmiin tai
läheltä piti -tilanteisiin. Adhoc tarkoittaa nyt heti
tehtäviä asioita, jotka eivät voi odottaa. Toiseksi
koulutukset muodostavat yhden pääluokan. Erilaiset ammattitaitoa ylläpitävät koulutukset on hyvä
laittaa ajoissa koulutussuunnitelmaan. Kannattaa

myös hyödyntää digitaalisen oppimisen uusia ratkaisuja, joilla oppimiseen saadaan hyvää tehokkuutta ja vaihtelua. Kolmantena on jatkuvan seurannan
ja parantamisen käytännöt. Näitä on paljon, ja
kannattaakin hyödyntää useita erilaisia vuorovaikutustapoja jatkuvan parantamiseen. Organisaatio
muuttuu ja kehittyy koko ajan, joten jatkuva kehittäminen on erittäin tärkeä kilpailukyvyn säilyttämisessä.

1. Adhoc-käytännöt

2. Koulutukset

• Puuttuminen ohjeiden vastaiseen
toimintaan
• Työhönpaluukeskustelu
• Hoitoonohjaus
• Läheltä piti -raportointi ja
käsittely
• Vaaratilanteiden korjaaminen
• Varhaisen puuttumisen malli
• Päihdeohjelma

• Ensiapukurssi
• Tulityökortti
• Henkilösuojainten
käyttökoulutus
• Työturvallisuuskoulutus
• Väkivallan uhan hallinta
• E-learning
• Esimieskoulutukset

3. Jatkuva seuranta ja parantaminen
• Turvallisuusjohtamisen arvioinnit 		
(on/off -lista)
• Turvallisuusauditointi
• Kehityskeskustelut
• Työpaikkaselvitys ja riskien
tunnistaminen
• Työpistekohtainen vaara-analyysi
• Työhyvinvointikysely
• Työhyvinvointiohjelma
• Työterveyshuollon toimintasuunnitelma
• Liikunnan tukiohjelma
• Ammattitautien seuranta ja minimointi
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• Ikäohjelmat
• Turvallisuuspalaverit
• Työpaikan ergonomiakartoitus
• Turvallisuuskierrokset/-kävely
• Tapaturmalaajuuden raportointi
• Lakisääteisten työsuojeluvelvoitteet
• Turvallisuusaloitejärjestelmä
• Epäkohtien puheeksiotto rakentavasti
• Työturvallisuuden toimintaohjelma
• Perehdytys- ja työnopastusprosessi
• Tasa-arvosuunnitema

Työsuojelun hyviä käytäntöjä

3. Jatkuva seuranta
ja parantaminen

1. Adhoc
- käytännöt

2. Koulutukset

Kuva. Työsuojelun hyviä johtamiskäytäntöjä.
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Taloudelliset vaikutukset
Henkilöstökehittämisestä tulee taloudellisia hyötyjä
sekä kustannussäästöistä että liiketoiminnan parantumisesta. Uusimpien tutkimusten mukaan liiketoiminnan parantumisen tuomat taloudelliset hyödyt
ovat usein kymmenkertaiset verrattuna kustannussäästöihin. Kustannussäästöjä tulee sairauspoissaolojen ja vaihtuvuuden pienentymisen myötä. Liiketoimintahyötyjä saadaan, kun henkilöstö toimii
tehokkaammin ja laadukkaammin, jolloin tehdään
enemmän liikevaihtoa työntekijää kohti. Liikevaihdon avulla saadaan enemmän tulosta loppuriville.
Terve liiketoiminta mahdollistaa paremmat työolot,
ja näin positiivinen kierre mahdollistuu. Asia on
helppo ymmärtää mutta suhteellisen vaikea toteuttaa käytännössä. Positiivinen kierre on mahdollinen
hyvän johtamisen ja henkilöstön osallistamisen
avulla.
Moderni työsuojelu on ratkaiseva osa hyvää
henkilöstöjohtamista ja -kehittämistä. Tarkastellaanpa esimerkkiyritystä, jossa työskentelee 100 kokoai-

kaista työntekijää. Yrityksessä ovat poissaolot ja
vaihtuvuus lisääntyneet edellisestä vuodesta. Työelämän laatua mitataan vuosittain uudella menetelmällä, joka kertoo sen olevan keskimäärin tasolla
60 %. Johto sopii yhdessä esimiesten ja henkilöstön
edustajien kanssa kehittämisohjelman, jossa toteutetaan valittuja hyviä työsuojelun käytäntöjä (ks. kuva
sivulla 5). Työpaikan kehittämisen ansiosta sairauspoissaolot vähenevät 6,0 %:sta 5,7 %:iin. Samansuuntainen positiivinen kehitys on myös vaihtuvuuden pienentymisessä. Lisäksi kehittämisvuoden
jälkeen mitattu työelämän laatu on parantunut
63 %:iin.
Esimerkkiyrityksessä tapahtunut muutos on
realistinen vuosimuutos ja tapaustutkimuksissa
usein toteutettu. Siinä on aikaansaatu prosentuaalinen 5 %:n vähennys sekä sairauspoissaoloissa että
vaihtuvuudessa. Lisäksi työntekijöiden työelämän
laatu parani 5 % eli nousi 60 %:sta 63 %:iin. Esimerkki on teollisuustoimialan yritys, jossa todettiin
seuraavat taloudelliset hyödyt vuodessa:

49 000 €

Sairauspoissaolojen vähentyminen

tulosparannus

49 000 € +

20 000 €

Vaihtuvuuden vähentyminen

tulosparannus

20 000 € +

335 000 €

Työelämän laadun parannus

tulosparannus

Käyttökate parantui 404 000€ eli noin 4000€ jokaista työntekijää kohden
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335 000 € +

404 000 €

Seuraavaan taulukkoon on koottu päätoimialojen ja
muutamien mallitoimialojen työsuojelun kehittämisen taloudelliset vaikutukset skaalattuna 100 hengen organisaatiokokoon. Luvut perustuvat Tilastokeskuksen tilinpäätöstietoihin, joista on analysoitu
henkilöstötuottavuuden vaikutukset käyttökatteessa

(EBITDA). Tarkempi laskenta kannattaa tehdä yrityskohtaisesti, jolloin tulee huomioitua yrityksen
markkinatilanne ja käyttöaste. Voit laskea oman
yrityksen kehittämishyödyt seuraavasta linkistä
löytyvällä laskentatyökalulla: https://yrityksetkehittamispolulle.com/laske-oman-yrityksesi-henkilostotuottavuus/

Taulukko 1. Työsuojelun kehittämisen taloudelliset vaikutukset 100 hengen yrityksissä.
Toimiala

Poissaolot

Vaihtuvuus

Työelämän laatu

Teollisuus

49 600

20 000

335 400

Rakentaminen

23 800

3 400

243 600

Liike-elämän palvelut

30 400

9 600

295 200

Kauppa

28 600

11 300

340 900

Keskiarvo

33 100

11 100

303 800

Metalliteollisuus

52 400

11 000

308 400

Kemianteollisuus

41 800

19 400

468 700

Metsäteollisuus

43 700

33 800

450 100

Talonrakennusteollisuus

32 700

4 300

249 500

Elintarviketeollisuus

55 900

11 000

358 300

Kiinteistönhoito

22 500

2 100

171 800

Kuorma-autoliikenne

43 500

6 500

267 300

Satamat

55 000

6 700

317 200

Informaatio ja viestintä

29 800

13 600

423 300

Terveys- ja sosiaalipalvelut

26 500

9 800

196 000

Taulukkoa voi käyttää arvioitaessa oman yrityksen kehittämispotentiaalia seuraavasti:
Yritys toimii teollisuuden toimialalla, ja siinä on 20 kokoaikaista työntekijää, jolloin saadaan:

Sairauspoissaolojen
=
vähentyminen

49 600 x 20 = 9920 €
100

Vaihtuvuuden
vähentyminen

=

20 000 x 20 = 4000 €
100

Työelämän laadun
parannus

=

335 400 x 20 = 67 080 €
100

Yhteensä realistinen kehittämispotentiaali on 9920
+ 4000 + 67080 = 81 000 € eli jokaista työntekijää
kohti 81000/20 = 4050 €/työntekijä. Kustannussäästöjä tulee sairauspoissaolojen ja vaihtuvuuden
vähentymisestä yhteensä 9920 + 4000 = 13920 (696
€/työntekijä). Liiketoiminnan parantumisesta tulee
lisää tulosta 67080 € (3354 €/työntekijä).
Taulukon laskelmissa on oletettu, että poissaolot
ovat 6 % ja vaihtuvuus 10 %, jolloin kustannussäästöpotentiaalia on merkittävästi. Kannattaa huomioida, että työelämän laadun kehittämisestä saadaan
taloudellisia hyötyjä vaikka poissaolot ja vaihtuvuus
olisivat jo tavoitelukemissa.

Työturvallisuuskeskus     7

Työelämän laadun määrittäminen tuotantotekijänä
Esimerkkilaskelma osoittaa, että työelämän laatu on
yksi yrityksen tärkeimmistä tuotantotekijöistä.
Pelkkä työhyvinvointikyselyn keskiarvo ei kuitenkaan kerro työpaikalla olevaa kehittämispotentiaalia. Pahimmillaan keskiarvo vääristää tuloksen
yläkanttiin, jolloin se kertoo, että kehittämispotentiaalia ei juurikaan ole. Tämä johtuu siitä, että työhyvinvoinnin osatekijät vaikuttavat suorituskykyyn eri
tavalla. Työpahoinvointia välttämällä ei yksin luoda
ylivoimaista kilpailuetua, mutta toisaalta työpahoinvointi syö kilpailukyvyn. Luotettava tarkastelu vaatii

hieman edistyneemmän analysoinnin, joka saadaan
työelämän laadun indeksin avulla.
Työelämän laadun indeksi kertoo, miten työhyvinvointi muutetaan tuotantotekijäksi eli henkilöstön suorituskyvyksi. Mikäli työelämän laadun indeksi on pieni, on yrityksessä suuri henkilöstötuottavuuden kehittämispotentiaali – näin ongelmasta
tulee mahdollisuus.
Työelämän laadun indeksin määrittäminen. Pienet
neliöt kuviossa kertovat työntekijöiden keskimääräisen
tilanteen itsearvostustekijöissä.

Suorituskyky

Luovuus

Positiivisia
tunteita
Yhdessä
tekeminen

Ei toteudu

Toteutuu
turvallisuuden
tunne

Negatiivisia
tunteita

Työelämän laatu rakentuu seuraavista itsearvostustekijöistä:
•
turvallisuuden tunne
•
yhteistyö ja osaaminen
•
luovuus.
Turvallisuuden tunne on hyvän suorituskyvyn
perusta. Mikäli fyysinen tai emotionaalinen turvallisuus on uhattuna, syntyy negatiivisia tuntemuksia,
jotka keräävät paljon huomiota ja syövät suoritusky8     Työturvallisuuskeskus

vyn. Kun turvallisuuden tunne on kunnossa, voidaan suorituskykyä lisätä yhteistyön ja osaamisen
avulla. Yhdessä tekeminen ja osaamisen hyödyntäminen lisäävät suorituskykyä, mutta mikäli nämä
asiat eivät toteudu, syntyy negatiivisia tunteita, jotka
syövät suorituskykyä. Henkilöstön luovuuden avulla
voidaan lisätä suorituskykyä merkittävästi, mutta
sillä edellytyksellä, että yhteistyö, osaaminen ja
turvallisuuden tunne ovat riittävän hyvät.

Työelämän laadun indeksin määrittämisessä pitää ottaa huomioon se, että turvallisuuden tunne on määräävä tekijä, mikäli se ei ole kunnossa.

Näin ollen laskentakaava työelämän indeksille on seuraava:

Työelämän
laatu =

Työelämän
laatu =

2
Turvallisuuden
tunne

Turvallisuuden
tunne

Työelämän laatu saadaan, kun turvallisuuden tunne kerrotaan suorituskykyä lisäävien tekijöiden keskiarvolla. Hertzbergin motivaatioteorian mukaisesti se on hygieniatekijät kertaa motivaatiotekijät. Kaava on
tärkeä, sillä se kertoo, että turvallisuus on perusta, jonka lisäksi aktivoidaan yhteistyötä, osaamista ja luovuutta tukevia työsuojelun toimenpiteitä. Korkean osaamistason organisaatiossa ei enää riitä se, että huolehditaan turvallisuudesta. Kilpailuetu syntyy, kun turvallisuuden lisäksi panostetaan yhdessä tekemiseen,
koulutukseen sekä työpaikan pieniin parannuksiin eli työelämäinnovaatioihin.
Suomessa työntekijöiden keskimääräinen työelämän laatu on karkeasti 60 %:n tasolla. Jakauma on
seuraavan kuvion mukainen:

= 60 %

Työelämän
laatu

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Kuvan mukaan suurin osa työvoimasta on työelämän laadussa tasolla 60 %. Se tarkoittaa, että työn ääressä
vietetystä ajasta on 60 % tehollista. Työn ääressä vietetty aika on noin 80 % teoreettisesta vuosityöajasta,
jolloin tehollinen työaika on 48 % (80 % x 0.6) kokonaistyöajasta. Luku kertoo, että Suomen yrityksiin on
varastoitunut valtavaq tuottavuuden parantamisen potentiaali, jota vasta harva yritys kykenee hyödyntämään. Työelämän laatu on tärkeä tuotantotekijä.
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Tarkastellaanpa esimerkkinä työelämän laadun yhteyttä teollisuustoimialan yrityksien tuloskykyyn.
Seuraavassa kuviossa on havainnollistettu, miten työelämän laatu vaikuttaa yrityksen keskimääräiseen
tuloskykyyn (käyttökate per työntekijä).

Työvoiman jakauma (teollisuus)
42 %

50%

29 %

40%
30%
20%

18 %

11 %

10%
0%

Heikko

Kohtalainen

Hyvä

Erittäin
hyvä

Tulos/työntekijä (teollisuus)
139 700

200 000
150 000
100 000

17 000

50 000

42 100

0
- 50 000

-94 000

-100 000
- 150 000

Heikko

Kohtalainen

Hyvä

Erittäin
hyvä

Teollisuusyritysten käyttökate per työntekijä sekä työelämän laadun jakauma.
Noin 11 % teollisuusyrityksistä tekee negatiivista tulosta, 29 %:n tulos on kohtalainen, 42 %:n hyvä ja 18 %
yrityksistä tekee erinomaista tulosta. Ero tuloskyvyssä on selitettävissä kahdella tekijällä, jotka ovat toisiinsa yhteydessä:
•
investoinnit teknologiaan ja tuotekehitykseen
•
jatkuva työelämän laadun parantaminen.
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Investoinnit parantavat myyntiä ja teknologista tehokkuutta, mutta vain siinä tapauksessa, että työntekijöiden työelämän laatu on kunnossa. Mikäli työelämän laatu heikkenee, menetetään yrityksen tuloskyky.
Tämä johtuu siitä, että työelämän laatu määrittää tehollisen työajan osuuden seuraavan kuvion mukaisesti:

Henkilöstö
määrä
Talous
Aineeton
henkilöstöpääoma
1.

3.

€

2.

Lompakko

Työaika

Muu työaika

Rakenteellinen työaika

Lompakko = EBITDA

Työelämän laatu tuotantotekijänä

Työelämän laadun parantaminen (1) nostaa tehollisen työajan osuutta. Tehollisen työajan kasvaminen
(2) lisää liikevaihtokapasiteettia. Liikevaihdon kasvu
(3) nostaa yrityksen tulosta hyvällä hyötysuhteella,
sillä tehokkuuden nousu tulee aineettomasta henkilöstöpääomasta. Työelämän laadun parantuminen
EI lisää kokonaiskuluja vaan pikemminkin päinvastoin − se vähentää kuluja, koska sairauspoissaolot ja vaihtuvuus vähenevät työelämän laadun
parantuessa.

Työaika

Rakenteellinen
työaika

+%

Aika työn
äärellä

Tehollinen
työaika

Muu
työaika

-%
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Uusien työtehtävien opastaminen
Uusien työtehtävien ja osaamisten perehdyttäminen
on tärkeää tehdä suunnitelmallisesti. Työnopastus
on työpaikalla tehtävää välitöntä käytännön työhön
liittyvien tietojen ja taitojen sekä asenteellisten
valmiuksien opettamista. Sen tulee olla suunnitel-

mallista ja tukea opastettavaa itsenäiseen ja omatoimiseen ajatteluun sekä itsenäiseen oppimiseen. On
hyvä muistaa, että jokainen opastettava on erilainen
yksilö ja jokaisella on erilaiset valmiudet oppimiseen. Työnopastajan tehtävä on luottamustehtävä.

Suorituskyky
Tapaus 1

Tapaus 2

-€

-€
• Työn oppiminen ilman kunollista opastusta –
virheistä oppien
• Sähläys ja virheet syövät suorituskykyä

• Kokenut
työntekijä
opastaa, jolloin
motivaatio
molemmilla
paranee.

• Uuden osaamisen
viimeistely tekemällä
oppien.
• Virheitä voi tulla,
mutta ei kovin
paljoa.

• Suorituskyky
ei pääse
putoamaan.

Hyvän ja huonon työnopastuksen vaikutukset suorituskykyyn. Henkilöstötuottavuuden tutkimusohjelma, Lapin
Yliopisto, Marko Kesti.
Kuvio havainnollistaa huonon ja hyvän työnopastuksen vaikutuksen suorituskykyyn. Henkilöstön osaamisen laajentaminen ja työtehtävien kehittäminen ovat investointeja tulevaisuuteen. Hyvä työnopastus maksaa
hieman enemmän, mutta se varmistaa investoinnin nopean takaisinmaksun. Esimiehen tehtävänä on huolehtia työnopastuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja valvonnasta. Esimies voi delegoida opastukseen
liittyviä tehtäviä koulutetulle työnopastajalle, työpaikkaohjaajalle tai sopivaksi katsomalleen, ammattinsa
osaavalle henkilölle.

12     Työturvallisuuskeskus

Laskennassa on käytetty henkilöstövoimavarojen
tuotantofunktiota seuraavien periaatteiden mukaan:
1. Ylityökorvauksen laskenta
Ylityö on työnantajan aloitteesta tehtävää ja työntekijän kanssa sovittua työtä, joka ylittää säännöllisen
työajan enimmäismäärän. Vuorokautisesta ylityöstä
maksetaan kahdelta ensimmäiseltä ylityötunnilta
50 % korotettua palkkaa. Vuorokautisesta ylityöstä
maksetaan kahdelta ensimmäiseltä ylityötunnilta
50 % korotettua palkkaa.
Ylityöprosentti

50 %

100 %

Perustuntipalkka [€/h]

22,8

22,8

Ylityökorvaus [€/h]

11,4

22,8

Ylityöpalkka [€/h]

34,2

45,6

Työnantajamaksut [€/h]

8,1

10,8

Työnantajakulut
yhteensä [€/h]

42,3

56,4

2. Poissaolot
Poissaolojen vaikutusten arvioinnissa tulee huomioida kaksi erilaista laskentatapaa. Ensinnäkin poissaolo voi aiheuttaa liikevaihdon menetystä, josta
edelleen tulee käyttökatemenetys. Toisaalta, jos
poissaolo korvataan ylitöinä tai ostopalveluina,
tällöin voidaan välttää liikevaihdon menetys, mutta
syntyy ylimääräisiä kustannuksia. Monella työvaltaisella toimialalla on poissaolon korvaamisesta tuleva
kustannus suunnilleen yhtä suuri kuin liikevaihdon

menetyksen kautta tuleva tulosmenetys. Asiakastyytyväisyyden kannalta on tärkeää, että poissaolot
korvataan, jolloin asiakas saa luvatut tuotteet ja
palvelut ajallaan. Kustannusten laskennassa lyhyet
poissaolot korvataan vuorokautisena ylityönä ja
pitkät poissaolot korvataan sijaisilla. Lisäksi pitkistä
poissaoloista syntyy välillisiä kuluja, koska työt
pitää organisoida uudelleen ja huolehtia sijaisten
opastuksesta ja laadunvalvonnasta.
3. Vaihtuvuus
Vaihtuvuudella tarkoitetaan yhden henkilön työsuhteen päättymistä ja yhden työntekijän työsuhteen
aloittamista. Vaihtuvuuden vaikutuksissa huomioidaan sekä kuluja että uuden työntekijän opastamisen aiheuttamaa kapasiteettivajetta. Työn opastusaikana uuden työntekijän laskennallinen suorituskyky
on puolet kokeneen työntekijän suorituskyvystä.
Suorituskykyvajeesta aiheutuu liikevaihdon menetys, josta lasketaan käyttökatemenetys.
4. Työelämän laadun parantaminen
Työpaikan kehittäminen mahdollistaa tehollisen
työajan kasvattamisen. Kehittämistyön vaikuttavuudessa tulee huomioida myös työpanos, jolla työn
sujuvuutta ja viihtyvyyttä parannetaan. Laskennassa
on käytetty periaatetta, jossa tehollisen työajan
kasvusta puolet ohjautuu liikevaihdon kasvattamiseen ja puolet kustannusten vähentämiseen. Sujuvampi työn kulku ja parempi työmotivaatio mahdollistavat sekä ylitöiden vähentämisen että muuttuvien kulujen pienentämisen. Myös eläkepoistuman
osittainen korvaaminen tehollisen työajan kasvulla
on suuremmissa organisaatioissa mahdollista.

5. Opetusvideo henkilöstövoimavarojen tuotantofunktiosta
https://www.youtube.com/watch?v=0xYMqNcxv1Y
6. Opetusvideo työelämän laadun määrittämisestä
https://www.youtube.com/watch?v=zJeLuJTNq4E
7. Tekoälyä hyödyntävä opetuspeli esimiestoiminnan vaikutuksista
tuottavuuteen ja työelämän laatuun
http://service.mekiwi.org/playgain/
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Työsuojelun taloudelliset vaikutukset
Nykyaikainen työsuojelu on kokonaisvaltaista henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista. Se kattaa sekä ongelmiin reagoimisen että ylläpitävää ja ennakoivaa toimintaa. Parhaita tuloksia saadaan, kun työsuojelu linkittyy luontevasti organisaation henkilöstöjohtamiseen ja
esimiestyöhön. Parhaimmillaan hyvinvointi ja tuottavuus kulkevat käsi
kädessä ja muodostavat kestävän taloudellisen kilpailuedun.

