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Lukijalle
Turvallinen ja terveellinen työpaikka on
kaikkien etu. Henkilöstö voi hyvin, ja tuotanto ja palvelut sujuvat häiriöttä.
Työsuojelu on yhteistyötä ja koskee kaikkia
työpaikalla työskenteleviä. Esimiehillä
on toiminnallinen ja taloudellinen vastuu
työturvallisuudesta ja työterveydestä.
Jokainen työntekijä on velvollinen mahdollisuuksiensa mukaan huolehtimaan
omasta ja työtovereiden turvallisuudesta.
Työsuojeluhenkilöstöllä on keskeinen rooli
vuorovaikutuksessa henkilöstön ja johdon
välillä. He välittävät tietoa henkilöstöltä
johdolle ja johdolta henkilöstölle, ovat
herkkänä ennakoimaan, havaitsemaan ja
tunnistamaan työympäristön ja työolojen
häiriöitä sekä aloitteellisia tekemään
parannusehdotuksia.
Tuloksellinen työsuojelu edellyttää tietoa,
taitoa, tahtoa ja harkintaa sekä suunnitelmia, tavoitteita ja seurantaa, jatkuvaa
parantamista.
Työturvallisuus ja työterveys autoliikenteen
työpaikoilla -julkaisu on tarkoitettu tukemaan työpaikkojen työsuojelutoimintaa.
Sisällön rakenteessa ja aiheiden käsittelyssä on ensisijaisena kohderyhmänä pidetty

työpaikalla työsuojeluyhteistoimintaan
osallistuvia henkilöitä.
Julkaisu on laadittu Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijoiden yhteistyönä. Julkaisun
kirjoitustyöhön osallistuivat asiantuntijat
Kerttuli Harjanne, Lasse Kammonen,
Petri Pakkanen, Aulikki Penttinen, Päivi
Rauramo, Mira Seppänen ja Tarja Räty.
Muu asiantuntijajoukko antoi kannustavaa
palautetta ja taustatukea. Koneiden, laitteiden ja työvälineiden turvallisuus -kappaleen sisällön on lisäksi tarkistanut
Tapio Siirilä. Autoliikenteen version on
koonnut Petri Pakkanen.
Helsingissä 4.1.2016

Julkaisua on päivitetty vuoden 2021 aikana
kone- ja laiteturvallisuuden, kemiallisten
tekijöiden ja vaarallistein aineiden sekä eri
kuormitustekijöiden osalta. Kirjoitustyöhön
näiden osalta osallistuivat Pekka Moilanen
ja autoliikenteen työalatoimikunnan edustajat. Päivitetyt osiot oppaaseen on koonnut Jukka-Pekka Jantunen.
Helsingissä 9.12.2021
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Työsuojelun perusta, vastuut ja
yhteistoiminta

Työsuojelu on toimintaa, jolla ylläpidetään
ja edistetään työpaikan työympäristön ja
työolojen turvallisuutta ja terveellisyyttä
sekä työntekijöiden fyysistä ja psyykkistä
työkykyä.
Työturvallisuus työsuojelun osana tarkastelee työympäristöä – työtiloja, työvälineitä
sekä koneita ja laitteita – työntekijän terveyden ja turvallisuuden kannalta. Tavoitteena
on sellainen työympäristö, jossa ihmisten
turvallisuus tai terveys ei vaarannu.
Työterveyden lähtökohtana on työntekijän
terveys suhteessa työhön ja työympäristöön liittyviin tekijöihin. Tavoitteena on
ylläpitää ihmisten työkykyä ja ehkäistä työperäisiä sairauksia.
Työsuojelutoiminnan lähtökohtana on
parantaa työympäristöä ja työoloja jatkuvasti yhteistoiminnassa työpaikalla siten,
että vaaratekijöiden ja vaaratilanteiden

syntyminen estetään tai ne poistetaan.
Työantajan on suunniteltava, valittava,
mitoitettava ja toteutettava työolojen
parantamiseksi tarvittavat toimet. Toimenpiteet suhteutetaan vaarojen arvioinnissa
esiin tulleisiin riskeihin sekä työn, työolojen
ja työympäristön vaatimuksiin ja työntekijöiden henkilökohtaisiin edellytyksiin.
Työsuojelutoimenpiteille asetetaan ensisijaisuusperiaate seuraavasti:
1. Estetään vaara- ja haittatekijöiden
syntyminen.
2. Poistetaan vaara- ja haittatekijät tai, jos
tämä ei ole mahdollista, korvataan ne
vähemmän vaarallisilla tai vähemmän
haitallisilla tekijöillä.
3. Toteutetaan yleisesti vaikuttavat toimenpiteet ennen yksilöllisiä.
4. Otetaan huomioon tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen
kehittyminen.

Hyvinvoiva työntekijä
Turvallinen työympäristö
Terveelliset työolot

Työsuojelu
Työympäristöt

Työturvallisuus

Työterveys

Työsuojelun viitekehys.
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Työolot

Työsuojelulla, sen organisoinnilla ja
työsuojeluhenkilöstön tehtävillä on yhtymäkohtia yritysturvallisuuden muihin
osa-alueisiin, kuten henkilöturvallisuuteen,
pelastustoimeen ja toimitilaturvallisuuteen. Hyvällä kokonaisvaltaisella turvallisuusjohtamisella vältytään päällekkäiseltä
toiminnalta ja hyödynnetään työpaikan
oman henkilöstön asiantuntemusta.
Työpaikkojen työsuojelutoiminnassa voidaan tunnistaa erilaisia kehitysvaiheita, joihin vaikuttavat yrityksen elinkaaren vaihe,
toimiala, koko ja toimintatavat.
Kehitysvaiheet voidaan jakaa kolmeen
tasoon:

Reagoiva toiminta

Työsuojelu on pääosin työturvallisuuteen ja
työterveyteen liittyviä yksittäisiä parannustoimia sattuneiden vahinkojen ja tapaturmien perusteella.

Ennakoiva toiminta

Työsuojelun tärkeys ymmärretään ja siihen
panostetaan. Työsuojelu keskittyy lähinnä
teknisiin ratkaisuihin ja järjestelmiin.

Jatkuva parantaminen

Työsuojelua tarkastellaan osana yrityksen liiketoimintaa. Henkilöstö ymmärtää
ihmisten toimintatapojen, asenteen ja
käyttäytymisen merkityksen turvallisuuden
parantamisessa.
Parantamalla työympäristöä ja työoloja
vähennetään työperäisten sairauksien ja
työtapaturmien aiheuttamia kustannuksia.
Samalla saadaan myös työt sujuvammaksi
ja tuottavammaksi esimerkiksi työergonomian ja työpaikan siisteyden ja järjestyksen
parantuessa. Työturvallisuuden ja työterveyden huomioimisella johtamisessa on
merkittävä vaikutus henkilöstön työmotivaatioon ja työpaikkaan sitoutumiseen.

Lainsäädännöllinen perusta

Työturvallisuuslaki on työsuojelun peruslaki. Laki määrittelee työnantajan ja
työntekijöiden velvollisuudet työsuojelun
toteuttamiseksi, työsuojelun yhteistoiminnan perusteet sekä käsittelee työpaikoilla
esiintyviä haitta- ja vaaratekijöitä ja niiden
torjuntatoimia.
Lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä
ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia,
ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden terveyden
haittoja.
Työturvallisuuslain lähtökohtana on, että
työpaikoilla kehitetään työturvallisuutta
ja työterveyttä oma-aloitteisesti. Lakia
sovelletaan toisen palveluksessa tehtävään
palkkatyöhön.
Työturvallisuuslain perusteella on annettu
työympäristöä ja työolosuhteita koskevia
säädöksiä esimerkiksi koneturvallisuudesta, melusta, taakkojen käsittelystä, henkilönsuojaimista, kemiallisista tekijöistä ja
näyttöpäätetyöstä.
Laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan
työsuojeluyhteistoiminnasta ns. työsuojelun valvontalaissa säädetään työnantajan ja
työntekijöiden välisestä työsuojelun yhteistoiminnasta työpaikalla. Laki määrittelee
yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat ja
yhteistoiminta-asioiden käsittelyn. Lisäksi
laissa säädetään työnantajan ja työntekijöiden välisten yhteistoimintaelinten,
työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutetun
ja työsuojelutoimikunnan asettamisesta ja
tehtävistä työpaikoilla. Yhteistoimintaelinten osalta laki koskee sellaisia työpaikkoja,
joissa työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää.
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Työsuojelun valvontalaissa säädetään myös
työsuojeluviranomaisen työpaikkavalvonnan menettelytavoista.
Työterveyshuoltolaissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä työterveyshuollon sisällöstä
ja toteuttamisesta. Lain tarkoituksena on,
että työnantaja ja työntekijät yhteistyössä
työterveyshuollon ammattilaisten kanssa
edistävät työhön liittyien sairauksien ja
tapaturmien ehkäisyä, työympäristön terveellisyyttä sekä työntekijöiden työkykyä ja
työyhteisön toimintaa.

Työsuojeluhallinto

Työsuojeluhallinto muodostuu sosiaali- ja
terveysministeriön työsuojeluosastosta
sekä viidestä aluehallintovirastojen työsuojeluvastuualueesta. Työsuojeluosasto
ohjaa työsuojeluvastuualueita sekä valmistelee työsuojelun lainsäädäntöä. Työ-

8

suojeluvastuualueiden tehtävänä on valvoa
viranomaisina työsuojelusäädösten noudattamista työpaikoilla sekä tutkia vakavat
työtapaturmat. Vastuualueet antavat myös
neuvoja ja ohjeita työsuojelusäädösten
soveltamisesta.
Työturvallisuuslaki 738/2002.
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan
työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006.
Työterveyshuoltolaki 1383/2001.

Työnantajan velvollisuudet

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan
huolehtimaan tarpeellisin toimenpitein
työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Toimenpiteistä päättäessään
työnantajan tulee ottaa huomioon työhön,
työolosuhteisiin ja työympäristöön sekä
työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin
liittyvät seikat.
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Työsuojelutoiminnan tulee olla suunnitelmallista ja järjestelmällistä ja työnantajan
on oltava jatkuvasti tietoinen työpaikan
sekä fyysisistä että psykososiaalisista haitta- ja vaaratekijöistä.

tai työmenetelmissä havaitsemastaan terveys- tai turvallisuusvaarasta. Perustellun
palautteen antaminen työolojen kehittämistä koskeviin ehdotuksiin lisää luottamusta työnantajan ja työntekijöiden välillä.

Käytännössä huolehtimisvelvoite toteutuu
työturvallisuuslain edellyttämillä toimilla,
joita ovat
● työsuojelun toimintaohjelma, jossa määritellään työpaikan työolojen ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan
kehittämistavoitteet sekä toimintatavat
● haitta- ja vaaratekijöiden tunnistaminen
ja merkityksen arviointi eli riskien arviointi, havaittujen vaarojen poistaminen
tai vaaran vähentäminen siten, ettei
työntekijän terveys vaarannu
● työntekijöille annettava opetus ja ohjaus työssä sattuvan tapaturman sekä
työstä aiheutuvan sairastumisen vaaran
välttämiseksi.

Oikeudellisesti työsuojelun toimintavelvoitteet kuuluvat työnantajalle ja tämän
sijaiselle.

Lisäksi työtilojen ja tuotantomenetelmien
suunnittelussa sekä työssä käytettävien
koneiden, laitteiden, työvälineiden ja terveydelle vaarallisten aineiden käyttöönotossa
tulee arvioida ja selvittää vaikutukset työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen.

Käytännössä työantajan velvoitteet toteutuvat siten, että työnantaja delegoi toimivaltaansa ja asettaa sijalleen henkilöitä
hoitamaan määrättyjä tehtäviä. Työnantajan sijaisia ovat ne esimiesasemassa olevat
henkilöt, joilla on työnjohdollista vastuuta.
Työsuojelupäällikön tehtävät sinällään eivät
tuo tällaista asemaa ja vastuuta.

Suunnittelijan, joka tekee työnantajan
toimeksiannosta suunnitelman, tulee ottaa
huomioon suunnitellun kohteen ilmoitetun
käyttötarkoituksen edellyttämät työturvallisuuslain säännökset.
Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajan
järjestämään työntekijöilleen kustannuksellaan työterveyshuollon. Työterveyshuollon tarkoituksena on torjua työstä ja työoloista johtuvat terveysvaarat ja ehkäistä
haitat sekä suojella ja edistää työntekijöiden turvallisuutta, työkykyä ja terveyttä.
Työnantajan tulee antaa palautetta työntekijän tekemästä ilmoituksesta työoloissa

Esimiesten vastuu

Työantaja vastaa työsuojelun toteuttamisesta työpaikalla kaikissa toiminnoissa ja
kaikilla organisaatiotasoilla. Työsuojelun
tavoitetaso tulee asettaa työn sisällön
ja siihen liittyvien vaarojen mukaisesti.
Esimerkiksi kuljetustyössä, terminaalissa,
huoltokorjaamossa, kunnossapidossa,
ostotoiminnassa ja hallinnossa on erilaisia
vaaroja ja kuormitustekijöitä, jotka tulee
ottaa huomioon määriteltäessä työsuojelun
tavoitteita ja toteutustapoja.

Tehtävät ja toimivaltuudet tulee määritellä
ja rajata selvästi niin, että esimiesasemassa olevat tietävät työsuojelua koskevat
velvollisuutensa ja valtuutensa.
Työnantajan on huolehdittava siitä, että
sijaisilla on riittävä pätevyys, heidät on
riittävästi perehdytetty tehtäviinsä ja heillä
on asianmukaiset edellytykset ja toimivaltuudet tehtäviensä hoitamiseen.
Tiimimäisessä työskentelyssä sekä matriisi- ja projektiorganisaatioissa esimiessuhteet ovat monimuotoisia. Yhdellä työn-
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tekijällä saattaa olla useampia esimiehiä.
Tällöin työsuojeluvastuun määrittely on erityisen tärkeää. Myös toimenkuvien muuttuessa on muistettava tarkistaa asemaan ja
tehtävään kuuluvat työsuojeluvelvoitteet.
Työsuojeluvastuu esimiestehtävissä voidaan määritellä esimerkiksi seuraavasti:

työnantaja ja siellä työskentelevät ulkopuoliset työntekijät ovat saaneet tarpeelliset
tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista
työpaikan vaara- ja haittatekijöistä. Ulkopuolisen työnantajan tulee saada tarpeelliset tiedot työpaikan palontorjunnasta,
ensiavusta ja evakuoinnista sekä näiden
tehtävien vastuuhenkilöistä.

Ylin johto
● ne toimintatavat, joilla työsuojelua
toteutetaan ja kehitetään
● turvallisuuden varmistaminen tuotantovälineiden ja -tilojen suunnittelussa ja
hankintapäätösten yhteydessä
● pätevien alaisten valinta ja tehtävänjako.

Myös ulkopuolisten työntekijöiden on ilmoitettava oman toimintansa vaaratekijöistä.
Jos työpaikalla työskentelee vain harvoin
tai vain yksittäisiä ulkopuolisia työntekijöitä, työpaikan haltijana toimiva työnantaja
pystyy usein varmistamaan yksilöllisen
ohjeistuksen.

Keskijohto
● työturvallisuusohjeiden laatiminen
● koneiden ja laitteiden hankinta
● työympäristön ja työyhteisön sosiaalisten suhteiden seuranta ja valvonta.

Mikäli työpaikalla työskentelee eri työnantajien työntekijöitä tai itsenäisiä työn
suorittajia, riittävä tiedonsaanti ja jokaisen
ulkopuolisen yksittäisen työntekijän ohjaus
tulee varmistaa työnantajien keskinäisellä
yhteistoiminnalla.

Työnjohto, lähiesimiehet
● koneiden ja laitteiden kunnon valvonta
● työnopastus
● turvallisten työtapojen sekä annettujen
ohjeiden noudattamisen valvonta.
Kun esimiesten toimenkuviin ja toimivaltuuksiin liittyvät työsuojeluvastuut on
määritelty selkeästi, vältytään työtehtävien
organisoinnin epäselvyyksien aiheuttamilta
vaara-, haitta- ja vahinkotilanteilta.

Yhteinen työpaikka

Yhteisellä työpaikalla kukin työnantaja vastaa ensisijaisesti omien työntekijöidensä
turvallisuudesta. Työn johto ja valvonta
ja siihen liittyvät työnantajan velvollisuudet kuuluvat kunkin työntekijän omalle
työnantajalle.
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän
työnantajan on varmistettava, että hänen
työpaikallaan työtä teettävä ulkopuolinen
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Yhteisellä työpaikalla työskentelevät
henkilöt voivat suorittaa työturvallisuuskorttikurssin. Se tukee työpaikka- ja
työtehtäväkohtaista perehdyttämistä,
antaa perustiedot työympäristön vaarojen
tunnistamisesta sekä tiedot työsuojelun
yleisistä periaatteista ja yhteistoiminnasta
yhteisellä työpaikalla.

Alihankintatyö ja vuokratyö

Pääsääntöisesti jokainen työnantaja on
vastuussa omista työntekijöistään. Kun
ostetaan alihankintatyötä tai teetetään töitä vuokratyönä, työsuojeluvastuuasiat on
tärkeää selvittää sopimuksia tehtäessä.
Vuokratyövoimaa tarjoava työnantaja vastaa työnantajan perusvelvoitteista, kuten
työterveyshuollon järjestämisestä työntekijöilleen. Vuokratyöntekijöitä vastaanottava
työnantaja vastaa työn tekemisen edellytyksistä ja olosuhteista omalla työpaikallaan.
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Vuokratyövoimaa luovuttava työnantaja
huolehtii siitä, että hänen luovuttamansa
työvoima vastaa ammattitaitonsa puolesta
sen työn vaatimuksia, jota vastaanottava
työnantaja on ilmoittanut teettävänsä.
Alihankintatilanteessa työn johto-oikeus ja
siihen liittyvä vastuu säilyvät alihankintaa
tekevällä työnantajalla. Alihankintatyönantaja huolehtii valvontaan, työmenetelmiin
ja työvälineisiin liittyvistä velvoitteista.
Alihankintatilanteessa on usein kyseessä
yhteinen työpaikka, ja silloin tulevat kyseeseen tätä koskevat säännökset.

Yhteisten vaarojen torjunta

Teollisuus- tai liikehallissa tai vastaavassa
yhtenäisessä tilassa toimivilla työnantajilla
ja itsenäisillä työnsuorittajilla on keskinäinen yhteistoiminta- ja tiedotusvelvollisuus,
kun heidän toimintansa aiheuttaa haittaa
tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle
tai terveydelle.

Näiden toimijoiden on tiedotettava toisilleen havaitsemistaan haitta- ja vaaratekijöistä ja niiden poistamiseen tähtäävistä
toimenpiteistä sekä tarpeellisesta toimintojen yhteensovittamisesta. Yhteistoiminta
ja tiedottaminen voivat koskea esimerkiksi
liikennejärjestelyjä tai sopimista yhteisestä
työntekijöihin kohdistuvan väkivallan uhan
torjunnasta.
Yhteisten vaarojen työpaikka eroaa yhteisestä työpaikasta siinä, että toimijat ovat
toisiinsa nähden itsenäisessä asemassa.

Työntekijän velvollisuudet

Työpaikan työturvallisuuden ja työterveyden kehittämisessä on tärkeää, että
työntekijät osallistuvat siihen aktiivisesti.
Työntekijöillä on työsuojeluun liittyviä velvollisuuksia ja oikeuksia.
Velvollisuudet ja oikeudet työsuojeluasioissa toteutuvat toisaalta edustajien kautta
yhteistoimintamenettelyssä, ja toisaalta
työntekijöillä on yksilökohtaisia velvolli-
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suuksia ja oikeuksia. Yhteistoimintajärjestelmien tarkoituksena on, että työntekijät
joko suoraan tai edustajien välityksellä saavat riittävät tiedot työpaikan turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvistä asioista
ja voivat neuvotella näistä työnantajan
kanssa.
Työntekijän yksilökohtaiset velvollisuudet
työsuojeluasioissa:
● työnantajan ohjeiden ja määräysten
noudattaminen
● omasta ja toisten turvallisuudesta
huolehtiminen
● muihin työntekijöihin kohdistuvan
häirinnän ja epäasiallisen kohtelun
välttäminen
● havaitsemiensa vikojen ja puutteellisuuksien poistaminen ja niistä
ilmoittaminen
● koneiden ja työvälineiden asianmukainen käyttö
● henkilönsuojainten ja turvalaitteiden
asianmukainen käyttö.
Työntekijän on noudatettava työnantajan
antamia määräyksiä ja ohjeita. Nämä voivat
olla työpaikan yleisiä turvallisuusohjeita ja
-määräyksiä tai työnjohdon työohjeita tai
koneiden ja työvälineiden tai henkilönsuojainten käyttöä koskevia ohjeita.
Työntekijän tulee huolehtia työssään omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä kokemuksensa, saamansa
opastuksen ja ammattitaitonsa mukaisesti.
Samoin hänen on noudatettava huolellisuutta ja varovaisuutta sekä ylläpidettävä
järjestystä ja siisteyttä työympäristön ja
työolojen turvallisuuden ja terveellisyyden
varmistamiseksi. Myös muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja epäasiallista
kohtelua on vältettävä.
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Työntekijän on viipymättä ilmoitettava
työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle työolosuhteissa ja työmenetelmissä, koneissa,
työvälineissä tai henkilönsuojaimissa tai
muissa laitteissa havaitsemistaan sellaisista vioista tai puutteellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Mikäli työntekijän
ammattitaito ja hänen saamansa opetus
ja ohjaus riittävät, hänen on omatoimisesti poistettava epäkohta. Ilmoittaminen
työnantajalle tarkoittaa lähintä esimiestä.
Sellaisella työpaikalla, jossa ei ole työsuojeluvaltuutettua, riittää ilmoitus esimiehelle.

Oikeus työstä pidättäytymiseen

Työntekijällä on oikeus pidättäytyä työstä,
jos siitä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden
hengelle tai terveydelle. Työstä pidättäytyminen on poikkeuksellinen toimenpide ja
tulee kysymykseen vain silloin, jos vaara ei
ole vältettävissä muilla välittömillä toimilla.

Työnopastus

Perehdyttäminen ja työnopastus ovat tärkeä osa ennakoivaa työsuojelua. Puutteet
työnopastuksessa ovat epäjärjestyksen
ohella yleisimpiä tapaturman syitä. Opastussuunnitelman tulee perustua työpaikan
riskien arvioinnissa saatuihin tietoihin.
Työnopastuksessa tulee ottaa huomioon
opastettavan valmiudet, ja opastuksen
tulee olla riittävän konkreettista.
Työnopastus on monivaiheinen opetus- ja
oppimistapahtuma. Työtehtävän opettamisen lisäksi tuetaan myönteistä asennoitumista ja kannustetaan omatoimisuuteen.
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Työnantajan on huolehdittava siitä, että
työntekijä opastetaan riittävästi
● työhön, työpaikan oloihin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettävien
työvälineiden oikeaan käyttöön sekä
turvallisiin työtapoihin
● koneiden ja laitteiden toimintatapaan ja
niiden oikeaan käyttöön
● menettelytapoihin, joita on noudatettava, kun
- aloitetaan ja lopetetaan
tuotantotoimintaa
- puhdistetaan, säädetään, huolletaan
tai korjataan koneita
- sattuu häiriöitä tai koneet ja laitteet
vioittuvat
● toimimaan onnettomuustilanteessa
● työssä käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuusmääräyksiin
● työsuojeluohjeiden mukaisiin menettelytapoihin ja varomääräyksiin.

Työnopastusta tarvitaan, kun työ on tekijälleen uusi, työtehtävät vaihtuvat, työmenetelmät muuttuvat, hankitaan ja otetaan
käyttöön uusia koneita, laitteita ja aineita
tai kun työ toistuu harvoin. Työnopastus
on tarpeen myös silloin, kun työntekijä
palaa töihin pitkän poissaolojakson jälkeen,
esimerkiksi sairauslomalta, vanhempainvapaalta tai vuorotteluvapaalta.
Työnopastusta tarvitaan myös silloin, kun
työpaikalla laiminlyödään turvallisuusohjeita, sattuu työtapaturma tai havaitaan
ammattitauti tai kun aiemmin annetussa
työnopastuksessa havaitaan puutteita.
Nuorten työntekijöiden opetuksesta ja
ohjauksesta on säädetty tarkemmin. Nuorten perehdyttämisessä on kiinnitettävä
huomiota työpaikan työsuojelun menettelytapoihin ja työturvallisuusohjeisiin. Nuori

TYÖTURVALLISUUS JA TYÖTERVEYS AUTOLIIKENTEEN TYÖPAIKOILLA

13

työntekijä on kunkin työvaiheen tai työmenetelmän omaksumisen ajaksi sijoitettava
työskentelemään yhdessä kokeneen ja
ammattitaitoisen henkilön opastuksen ja
valvonnan alaisena.
Ulkomaalaisten opastuksessa on otettava
huomioon kielitaidon puutteellisuus sekä
erilainen kulttuuritausta ja aikaisemmat
toimintaympäristöt.
Työnopastuksessa tulee aina varmistaa,
että opastuksessa annettu tieto ja työturvallisuusasiat on ymmärretty oikein.
Työnantajan on varmistettava, että hänen
työpaikallaan työtä teettävä ulkopuolinen
työnantaja ja siellä työskentelevä ulkopuolisen työnantajan työntekijä ovat saaneet
tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä.
Kun työnantaja käyttää vuokratyöntekijöitä,
hänen on ennen työn aloittamista ilmoitettava riittävän tarkasti työn edellyttämät
ammattitaitovaatimukset ja erityispiirteet
vuokratyöntekijän työnantajalle. Tämän on
kerrottava niistä edelleen työntekijälle ja
varmistettava, että tällä on riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus suoritettavaan
työhön. Työn vastaanottajan on huolehdittava työntekijän perehdyttämisestä työhön
ja työpaikan oloihin.
Jos työssä on erityinen tapaturman tai
sairastumisen vaara, sitä ei tilapäisestikään saa suorittaa muu kuin siihen pätevä
henkilö tai tällaisen henkilön välittömän
valvonnan alaisena muu työntekijä.
Joissakin töissä edellytetään tiettyä tutkinnolla tai koulutuksella osoitettua pätevyyttä, kuten kuorma- ja linja-autonkuljettajan
ammattipätevyys, ajoneuvonosturin ja
torninosturin kuljettaja ja sukellus- sekä
sähkö- ja räjäytystyö.
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Opastussuunnitelmaan kuuluvat oleellisena
osana seuranta ja arviointi, jotta tiedetään,
miten tieto on omaksuttu, millaisia vaikutuksia perehdyttämisellä ja opastuksella on
ollut ja miten onnistuneena sitä ylipäätään
pidetään. Näitä asioita arvioimalla perehdyttämistä ja opastusta voidaan kehittää
edelleen.
Laki nuorista työntekijöistä 998/1993.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
nuorille työntekijöille vaarallisten töiden
esimerkkiluettelosta 188/2012.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille
työntekijöille sopivien kevyiden töiden
esimerkkiluettelosta 189/2012.
Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille
erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä
475/2006.
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi 2003/59/EY maanteiden tavaraja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen
tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason
ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta.

Ensiapu

Työpaikan ensiavun järjestämistapaan
vaikuttavat työntekijöiden lukumäärä, työn
luonne ja työolosuhteet. Ensiavun järjestämistarvetta arvioitaessa on huomioitava
työntekijöiden lisäksi myös muut työpaikalla olevat henkilöt, esimerkiksi asiakkaat.
Vastuu työpaikan ensiavun järjestämisestä
on työnantajalla. Ensiavun toimintatapojen
suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään
työterveyshuollon asiantuntemusta.
Työntekijöillä tulee olla perustiedot työpaikan ensiapujärjestelyistä ja avun hälyttämisestä onnettomuustapauksissa. On hyvä
muistaa, että esimerkiksi hälytyssoittokäytäntö vaihtelee työpaikoittain.
Työpaikalle tulee hankkia asianmukaiset
ensiapuvälineet, ja niiden sijainti on merkittävä selkeästi. Ensiapuvälineiden määrä ja
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laatu arvioidaan työntekijöiden lukumäärän,
työpaikan laajuuden ja sijainnin sekä työn
luonteen ja työolosuhteiden mukaan. Lisäksi
työpaikalla tulee olla tarkoituksenmukainen
tila ensiavun antamiseen, mikäli työolosuhteet ja työn luonne edellyttävät sitä.
Työnantajan on nimettävä ne henkilöt,
joiden tehtäviin kuuluu ensiapu- ja pelastustehtävien organisointi ja johtaminen.
Pelastuslain mukainen suojeluhenkilöstö
voi toimia työturvallisuuslain tarkoittamana
pelastushenkilöstönä. Nimettyjen henkilöiden määrä riippuu työpaikan koosta, työn
luonteesta ja työpaikan vaaratekijöistä.
Henkilöille on järjestettävä asianmukainen
koulutus.

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelmassa asetetaan
tavoitteet työpaikan työterveys- ja työturvallisuustoiminnalle sekä työkykyä ylläpitävälle toiminnalle. Ohjelmassa selvitetään
myös työsuojeluvastuut ja työsuojelutoi-

minnan toteutustapa. Työsuojelun toimintaohjelma on työnantajakohtainen, ja sen
laatimisvelvoite koskee kaikkia työnantajia.
Ohjelmassa esitetyt tavoitteet otetaan
huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä käsitellään
yhteistoiminnassa työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.
Toimintaohjelman sisältö, muoto, laajuus ja
toteutustapa määräytyvät työpaikan toimialan, koon, tuotanto- tai palvelutavan sekä
arvioitujen työympäristöriskien mukaan.
Työsuojelun toimintaohjelma voidaan laatia
yritystasolla ja ohjelmassa määritellään
yrityksen yleiset työsuojelun toimintalinjat
ja tavoitteet. Toimipistetasolla ohjelmaa
tarkennetaan ja otetaan huomioon toimipisteiden erityisolosuhteet. Toimipisteille
voidaan myös laatia omat toimintaohjelmat. Toimintaohjelmaan voidaan sisällyttää
myös tasa-arvosuunnitelma.
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Työsuojelun toimintaohjelmaan ei välttämättä kirjata konkreettisia turvallisuustoimenpiteitä, vaan vuosittaiset toimintaperiaatteet ja toimintasuunnitelmat johdetaan
toimintaohjelmasta. Toimenpiteiden
valinnan tulee perustua tehtyyn riskien
arviointiin.

Toimintaohjelman tulee olla ohjaava työkalu. Siksi sitä on seurattava ja päivitettävä
olosuhteiden muuttuessa.

Työsuojelun toimintaohjelman ohjeellinen sisältö
1. Yritys/Toimipaikka/Toimipiste

5. Yrityksen sisäiset turvallisuusohjeet

2. Työsuojelutoiminta
• työsuojeluvastuut
linjaorganisaatiossa
• työsuojelun yhteistoiminta
• vaarojen arviointimenettely
• työkykyä ylläpitävä toiminta
• työsuojelukoulutus

• turvallisuuteen liittyvät käyttöja
toimintaohjeet
• palontorjunta
• ensiapu
• väkivaltaja uhkatilanteisiin laaditut
toimintaohjeet
• yksintyöskentelyohjeet
• päihdeohjelma

3. Työterveyshuolto
• järjestämistapa
• yhteyshenkilö
• lakisääteiset tehtävät
• muut tehtävät
4. Työsuojelun huomioiminen yrityksen
toiminnassa
• suunnittelu
• hankinnat
• työnopastus
• kehittämistoimet

6. Työympäristön kuvaus- ja
kehittämistarpeet
• työtilat
• työolosuhteet
• fyysinen ja psyykkinen
kuormittuminen
7. Työolojen seurantakohteet
• sairauspoissaolot
• työtapaturmat ja vaaratilanteet
• työilmapiiri
• työkyvyn arviointi
8. Toimintaohjelman seuranta ja ylläpito
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Työsuojelun yhteistoiminta

Työsuojeluhenkilöstön keskeisiä tehtäviä on arvioida työympäristöä, tunnistaa
häiriöitä ja oireita sekä tehdä esimiehille
ehdotuksia niiden poistamiseksi. Heidän
tulee olla aloitteellisia vaarojen ennalta
ehkäisemiseksi sekä ratkaisujen kehittämiseksi. Onnistuakseen tässä työssä heidän
pitää tuntea hyvin oma työpaikkansa ja sen
työolot.

Yhteistoiminnan perustana oleva yhteistoimintatyöpaikka määritellään ja rajataan
siten, että yhteistoimintaa voidaan työnantajan ja työntekijöiden kannalta toteuttaa
tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella
tavalla.

Työsuojeluhenkilöstö tarvitsee riittävät
tiedot työsuojelusta voidakseen opastaa
muuta henkilöstöä työsuojeluasioissa.
Lisäksi heillä on oltava motivaatiota kehittää työpaikkansa työsuojelua sekä taito
keskustella ja kuunnella toista osapuolta
sekä perustella oma kantansa. Heille on
annettava edellytykset tehtäviensä hoitamiseen, kuten aikaa sekä koulutusta ja
tietoa työsuojeluun liittyvistä asioista.

Työsuojeluyhteistoiminnan tavoitteena on
edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta sekä mahdollistaa työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen
työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä
koskeviin asioihin. Yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja hänen palveluksessaan olevat työntekijät.

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikoilla
perustuu lainsäädäntöön ja työmarkkinajärjestöjen sopimuksiin.
Yhteistoimintavelvoite perustuu työturvallisuuslakiin. Yhteistoiminnassa käsiteltävistä asioista ja niiden käsittelystä
työnantajan ja työntekijöiden ja heidän
edustajiensa kanssa säädetään laissa
työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ns. työsuojelun
valvontalaissa. Laissa säädetään myös työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun
sekä yhteistoimintaelinten asettamisesta
ja tehtävistä.
Työsuojeluhenkilöstön tehtävänä on tukea
työyhteisön työsuojelutoimintaa osaamisellaan, aloitteillaan ja linjaorganisaatiota
palvelevilla toiminnoillaan. Toiminnan tulee
tapahtua yhteistyössä esimiesten ja työntekijöiden sekä työterveyshuollon kanssa.
Työsuojeluvastuu ja päätösvalta toimenpiteistä on työnantajalla.

Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat

Työpaikalla työsuojeluyhteistoiminnassa
käsiteltäviä asioita ovat seuraavat:
● työntekijöiden fyysistä ja henkistä turvallisuutta ja terveyttä koskevat seikat,
kuten työpaikan tapaturmavaarat ja niiden torjunta, työn ergonomia, väkivallan
uhka ja sen torjunta ja työn henkinen
kuormittavuus
● työnantajan käyttämät työn ja työpaikan
vaarojen ja riskien arvioinnin periaatteet
ja menetelmät sekä riskien arvioinnissa
ja työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä esille tulleet työntekijöiden
turvallisuuteen ja terveyteen yleisesti
vaikuttavat seikat
● työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät
työssä jaksamista tukevat ja muut työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen
vaikuttavat kehittämistavoitteet ja
-ohjelmat
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työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavat työn järjestelyyn ja mitoitukseen liittyvät asiat,
kuten muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä ja töiden järjestelyssä sekä
kone- ja laitehankinnat tai kysymykset
organisaatiomuutoksen vaikutuksista
työntekijöiden fyysiseen ja psyykkiseen
kuormitukseen
työntekijöille annettavan opetuksen,
ohjauksen ja perehdyttämisen toteutustapa ja seuranta
työhön, työympäristöön ja työyhteisön
tilaan liittyvät, työn turvallisuutta ja
terveysvaikutuksia kuvaavat tilastot ja
muut seurantatiedot, kuten sattuneet
tapaturmat, vaaratilanteet, väkivalta- ja
uhkatilanteet, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet sekä toimenpiteet näiden tilanteiden ennalta ehkäisemiseksi.

Yhteistoiminnassa käsitellään myös edellä
mainittujen asioiden toteutumisen ja vaikutuksen seuranta.
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Työsuojelun yhteistoimintamenettelyyn
kuuluvista asioista säädetään myös työterveyshuoltolaissa. Työnantajan tulee valmistellessaan työterveyshuollon toteuttamista
toimia yhteistoiminnassa työntekijöiden tai
heidän edustajiensa kanssa. Tähän kuuluvat työterveyshuollon sisältö ja laajuus sekä
toimintasuunnitelma, toiminnan toteutus ja
vaikutusten arviointi.
Työturvallisuuslaissa säädetyn työpaikan
työsuojelun toimintaohjelman tavoitteet
käsitellään työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.

Yhteistoiminta-asioiden käsittely

Yhteistoiminnassa käsiteltävien asioiden
käsittelyyn on kaksi menettelytapaa:
● asia käsitellään työntekijän ja hänen
esimiehensä kesken ja tarvittaessa työsuojeluvaltuutetun läsnä ollessa
● asia käsitellään
työsuojelutoimikunnassa.
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Yhteistoimintatehtäviä hoitavilla henkilöillä
on salassapitovelvollisuus yksityiseen henkilöön ja työpaikkansa liike- tai ammattisalaisuuksiin liittyvistä tiedoista.

Käsittely esimiehen ja työntekijän
kesken

Työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen
välittömästi vaikuttavat asiat käsitellään
esimiehen ja työntekijän kesken.
Työntekijällä on oikeus pyytää työsuojeluvaltuutettu mukaan asian käsittelyyn. Työsuojeluvaltuutetun osallistumista voi pyytää myös esimies tai työsuojeluvaltuutettu
itse, jos hän katsoo siihen olevan tarvetta.
Kun työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen
välittömästi vaikuttava asia on työpaikkaa
yleisesti koskeva, se käsitellään työsuojelutoimikunnassa. Sen sijaan käsittely
esimiehen ja työntekijöiden kesken on tarkoituksenmukaista silloin, kun esille otettava
työntekijän terveyteen ja turvallisuuteen liittyvä asia koskee useita työntekijöitä samalla
tavalla välittömästi ja se on tehokkaasti ja
nopeasti käsiteltävissä ja ratkaistavissa tällä
menettelyllä. Työpaikalle tulisi luoda tästä
yhteistoimintamenettelystä selkeät pelisäännöt, joista kaikki ovat tietoisia.

Käsittely työsuojelutoimikunnassa

Työpaikkaa laajasti ja yleisesti koskevat
yhteistoiminta-asiat käsitellään työsuojelutoimikunnassa. Työsuojelutoimikunnan
jäsenellä on oikeus tehdä esityksiä työsuojelutoimikunnassa esille otettavista
asioista.
Työpaikalla, jossa ei ole työsuojelutoimikuntaa, sille kuuluvat asiat käsitellään
ensisijaisesti työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun kanssa. Jos työsuojeluvaltuutettuakaan ei ole, yhteistoiminta-asiat
käsitellään yhdessä työntekijöiden kanssa
työturvallisuuslainsäädösten mukaan.

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö
Työsuojelupäällikkö
Työsuojelupäällikkö edustaa työnantajaa
työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa.
Työnantaja nimeää työsuojelupäällikön,
ellei itse toimi työsuojelupäällikkönä.
Työsuojelupäällikön tulee olla työpaikan ja
työn luonne sekä työpaikan laajuus huomioon ottaen riittävän pätevä; tutkintoa
tai muuta osoitettua pätevyyttä ei päälliköltä edellytetä. Työsuojelupäällikön tulee
olla perehtynyt työpaikan olosuhteisiin
ja työsuojelusäännöksiin, ja hänellä tulee
olla edellytykset työsuojelun yhteistoiminta-asioiden käsittelyyn ja yhteistoiminnan
järjestämiseen.
Työsuojelupäällikön koulutuksen ja perehdytyksen tarve on yksilö- ja työpaikkakohtaista. Työnantajan on huolehdittava siitä,
että työsuojelupäällikölle on järjestetty
riittävät toimintaedellytykset tehtävien
hoitamista varten.
Työsuojelupäällikön tehtävänä on
● avustaa työnantajaa työsuojeluasiantuntemuksen hankinnassa
● avustaa työnantajaa yhteistyössä työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten
kanssa
● avustaa työnantajaa yhteistoiminnassa
työterveyshuollon ja muiden työsuojelun
asiantuntijatahojen kanssa
● toimia työnantajan ja työntekijöiden
välisen yhteistoiminnan järjestämiseksi
ja ylläpitämiseksi
● kehittää työsuojelun yhteistoimintaa
työpaikalla
● osallistua työsuojelutoimikunnan
kokouksiin silloinkin, kun ei ole sen jäsen
● osallistua työsuojelutarkastuksiin.
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Työsuojelupäälliköllä ei tässä päällikön ominaisuudessa ole oikeudellista
työturvallisuusvastuuta.
Jos työpaikalla on yritysturvallisuudesta,
kuten pelastustoimesta, kiinteistöturvallisuudesta tai ympäristöturvallisuudesta,
vastaava henkilö, työsuojelupäällikön tehtävät on mahdollista ohjata hänelle.
Sama henkilö voidaan nimetä useamman
työpaikan työsuojelupäälliköksi.

Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden
keskuudestaan valitsema henkilö, joka
edustaa työntekijöitä työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa sekä suhteessa
työsuojeluviranomaisiin.
Työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua valitaan työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen
työntekijää. Pienemmilläkin työpaikoilla
valtuutettu ja varavaltuutetut voidaan
valita, jos työntekijät pitävät sitä tarkoituksenmukaisena. Toimihenkilöt voivat valita
oman valtuutetun ja kaksi varavaltuutettua.
Työnantajan edellytetään antavan tarvittaessa tietoa työntekijöille heidän oikeudestaan valita työsuojeluvaltuutettu.
Työsuojeluvaltuutetun ja -varavaltuutetun
toimikausi on kaksi kalenterivuotta, ellei
alakohtaisella sopimuksella tai paikallisesti
työpaikan työsuojelutoimikunnassa sovita
pidemmästä toimikaudesta. Paikallisesti
voidaan sopia enintään neljän kalenterivuoden pituisesta toimikaudesta.
Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä, kun työpaikalla käsitellään työsuojelun
yhteistoimintaan kuuluvia asioita työnantajan kanssa.
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Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on
● perehtyä oma-aloitteisesti työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyviin työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen
vaikuttaviin asioihin
● perehtyä työsuojelusäännöksiin
● kiinnittää edustamiensa työntekijöiden
huomiota työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyviin asioihin.
Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus
● saada nähtäväkseen työpaikan työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyvät turvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot,
esimerkiksi riskien arviointiasiakirjat
● saada nähtäväkseen työterveyshuoltosopimus ja työterveyshuollon
toimintasuunnitelma
● pyytää työsuojeluviranomaiselta työsuojelutarkastus työpaikalle
● olla läsnä työsuojelutarkastusta tai
työsuojeluun liittyviä asiantuntijan tutkimuksia tehtäessä, jos tarkastaja tai
asiantuntija katsoo sen tarpeelliseksi
● saada tiedoksi työsuojelutarkastajan
tekemä tarkastuskertomus ja asiantuntijan tutkimus.
Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetuilla on
mahdollisuus saada koulutusta työsuojelua
koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä
muista yhteistoimintatehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista. Koulutuksesta ei
saa aiheutua koulutettavalle kustannuksia
eikä ansion menetyksiä.
Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää sellainen työ, josta aiheutuu välitöntä
ja vakavaa vaaraa työntekijän hengelle ja
terveydelle. Keskeytyksestä on ilmoitettava välittömästi työnantajalle tai tämän
edustajalle.
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Työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamista varten tarvittavaa aikaa määrättäessä
otetaan huomioon hänen edustamiensa
työntekijöiden lukumäärä, työpaikan alueellinen laajuus sekä työn luonne. Laissa on
säädetty yli kymmenen hengen työpaikan
työsuojeluvaltuutetun vähimmäisajaksi neljä tuntia neljän perättäisen kalenteriviikon
ajanjaksona. Työmarkkinajärjestöt ovat
lisäksi sopineet valtuutettujen ajankäytöstä, joka perustuu toimialakohtaisiin kertoimiin ja valtuutetun edustaman henkilöstön
lukumäärään. Työsuojeluvaltuutettu ei saa
laiminlyödä muita työtehtäviään yhteistoimintatehtävän vuoksi.
Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada
korvaus työsuojeluvaltuutetun tehtävien
hoitamisesta aiheutuvasta ansion menetyksestä. Korvaus lasketaan sen mukaan,
mitä valtuutettu olisi säännöllisessä työssään ansainnut tehtävien hoidon aikana.
Työsuojeluvaltuutetulla on samanlainen
työsopimuslain mukainen irtisanomissuoja
kuin luottamusmiehellä.
Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus käyttää työpaikalla yleisesti käytössä olevia
tavanomaisia toimisto- ja viestintävälineitä
tehtäviensä hoitamisessa. Työnantajan
tulee myös osoittaa työsuojeluvaltuutetulle
paikka tehtävien hoitamiseen ja asiakirjojen säilyttämiseen.
Yhteisellä työpaikalla ulkopuolisten työnantajien työsuojeluvaltuutetuille on varattava
mahdollisuus osallistua pääurakoitsijan
työsuojelutoimikunnassa sellaisen työpaikan yhteisyydestä johtuvan asian käsittelyyn, joka edellyttää heidän läsnäoloaan.

Varavaltuutettu

Varavaltuutettu hoitaa työsuojeluvaltuutetun tehtäviä silloin, kun työsuojeluvaltuutettu on estynyt. Valtuutetun este voi olla
pysyvä tai tilapäinen.

Pysyvän esteen sattuessa varavaltuutettu
tulee työsuojeluvaltuutetun sijalle jäljellä
olevaksi toimikaudeksi. Pysyvä este voi
olla työsuojeluvaltuutetun työsuhteen
päättyminen tai ero valtuutetun tehtävästä
kesken toimikauden. Työsuojeluvaltuutetun
tilalle tulleella varavaltuutetulla on työsuojeluvaltuutetun asema.
Työsuojeluvaltuutetun tilapäisen esteen
aikana varavaltuutettu hoitaa vain sellaiset välittömät tehtävät, joita ei voi siirtää
odottamaan työsuojeluvaltuutetun esteen
päättymistä. Välttämätön tehtävä voi olla
esimerkiksi työsuojelutarkastukseen osallistuminen tai tapaturman tutkinta. Kun
varavaltuutettu hoitaa tilapäisesti valtuutetun tehtäviä, hänellä on oikeus kyseisten
tehtävien edellyttämään tiedon saantiin ja
ajankäyttöön.

Työsuojeluasiamies

Työsuojeluasiamiehen valinta perustuu
työmarkkinajärjestöjen välisiin sopimuksiin, eikä asiaa ole käsitelty lainsäädännössä. Työsuojeluasiamies voidaan valita
tietylle osastolle tai toimipisteeseen.
Asiamiesten valinnasta, lukumäärästä,
tehtävistä ja toimialueesta sovitaan paikallisesti. Valintaan vaikuttavat työsuojelun
vaatimukset ja työolot. Työsuojeluasiamiehen valitsevat työpaikan työntekijät
keskuudestaan. Hänen tehtäviinsä kuuluu
osallistua toimialuettaan koskevien työsuojeluasioiden käsittelyyn ja toteutukseen. Työsuojeluasiamiehen ajankäytöstä
sovitaan paikallisesti.

Työsuojelupari

Työsuojeluparin voivat muodostaa esimies
ja työntekijöiden keskuudestaan valitsema
henkilö. Työsuojelupari osallistuu yhdessä
työsuojelun yhteistoimintaan työpaikan
toiminnallisen osa-alueen, esimerkiksi
osaston, työsuojelun erilliskysymyksissä.
Työsuojeluparissa työntekijöitä voi edustaa
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kyseisen alueen työsuojeluasiamies. Työsuojeluparikäytännöstä sovitaan paikallisesti työpaikalla.

Työsuojelutoimikunta

Työsuojelutoimikunta on perustettava työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti
vähintään 20 työntekijää. Työsuojelutoimikunnan jäsenmäärä on neljä, kahdeksan tai
kaksitoista. ALT:n ja AKT:n työsuojelusopimuksen mukainen jäsenmäärä on neljä tai
kahdeksan. Jäsenistä neljännes edustaa
työnantajaa, puolet edustaa työntekijöiden ja toimihenkilöasemassa olevien sitä
ryhmää, joka on suurempi, ja neljännes sitä
ryhmää, joka on näistä pienempi. Osapuolet voivat sopia toimikunnan muunlaisestakin kokoonpanosta.
Työnantaja nimeää edustajansa työsuojelutoimikuntaan. Työnantajan edustajana
työsuojelutoimikunnassa on työnantaja itse
tai sellainen edustaja, jonka tehtäviin toimikunnassa käsiteltävien asioiden valmistelu kuuluu. Työsuojelupäällikkö osallistuu
toimikunnan kokouksiin silloinkin, kun hän
ei ole sen jäsen.
Työsuojeluvaltuutetut ovat työsuojelutoimikunnan jäseniä. Toimikunnan muut
työntekijöitä edustavat jäsenet valitaan
vaalilla samassa yhteydessä, kun valitaan
työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut.
Työsuojelutoimikunnan sijasta voidaan
sopia sitä korvaavasta yhteistoimintajärjestelystä. Työsuojelutoimikunnan työntekijöitä edustavilla jäsenillä on oikeus saada
vapautusta säännöllisistä työtehtävistään
välttämättömien työsuojelutehtävien
hoitamista varten sekä saada korvaus
toimikunnan jäsenen tehtävien vuoksi
aiheutuneesta ansionmenetyksestä ja
työajan ulkopuolella suoritetuista toimikunnan jäsenyyden edellyttämien tehtävien
hoitamisesta.

Työsuojeluhenkilöstön valinta

Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut
sekä työsuojelutoimikunnan lisäjäsenet
valitaan työntekijöiden järjestämällä vaalilla
enintään neljä kalenterivuotta kestäväksi
toimikaudeksi.
Työsuojeluorganisaation muodostamiseksi ja
työsuojeluvaalin toteuttamiseksi työsuojelupäällikön tehtävänä on ryhtyä toimenpiteisiin
työsuojelun yhteistoiminnan järjestämiseksi
työpaikalla. Tässä yhteydessä sovitaan
yhteistoimintatyöpaikka, jonka puitteissa
työsuojelun yhteistoiminta toteutetaan.
Yhteistoimintatyöpaikka voi käsittää saman
työnantajan yhden tai useamman toimipisteen tai toimiyksikön. Lisätietoja työsuojeluvaalien järjestämisestä saa Työturvallisuuskeskuksen laatimista vaaliohjeista.

Ilmoitus työsuojeluhenkilörekisteriin

Työnantaja on velvollinen ilmoittamaan
työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutetun
ja varavaltuutettujen sekä toimikunnan
jäsenten nimet ja yhteystiedot työsuojeluhenkilörekisteriin. Rekisteriin ilmoitetaan
myös työterveyshuoltopalvelujen tuottaja. Ilmoitusvelvollisuus perustuu lakiin
työsuojeluhenkilörekisteristä.
Työsuojeluhenkilörekisteri on sosiaali- ja
terveysministeriön rekisteri, jota Työturvallisuuskeskus ylläpitää.
Työpaikat tekevät ilmoituksen
Työturvallisuuskeskukselle.
Työsuojeluhenkilörekisterin tarkoituksena on välittää rekisteröidyille henkilöille
työsuojelutietoa ja tietoa tarjolla olevasta
työsuojelukoulutuksesta. Rekisterissä
oleville henkilöille lähetetään maksutta
Työturvallisuuskeskuksen ja Työsuojelurahaston julkaisema Telma-lehti sekä
Työterveyslaitoksen sähköinen Työ Terveys
Turvallisuus-uutiskirje.
Laki työsuojeluhenkilörekisteristä 1039/2001.
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Työterveyshuolto

Työterveyshuollon tehtävänä on tarjota työpaikoille työterveyteen, työturvallisuuteen
ja työympäristöön liittyviä asiantuntijapalveluja. Tavoitteena on yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden kanssa ehkäistä
työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia,
tukea työntekijöiden työkykyä sekä parantaa työn ja työympäristön terveellisyyttä ja
turvallisuutta.
Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan
on kustannettava työntekijöilleen vähintään lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut. Työterveyshuoltopalvelut voi hankkia
kunnalliselta palvelun tuottajalta tai
yksityiseltä lääkäriasemalta. Työnantaja
voi myös järjestää palvelut itse tai yhdessä
toisten työnantajien kanssa. Toteutuksessa
käytetään työterveyshuollon ammattihenkilöitä (työterveyslääkärit ja työterveyshoitajat) sekä työterveyshuollon asiantuntijoita (esim. työfysioterapeutit, työpsykologit,
työhygieenikot ja ravitsemusterapeutit).
Keskeistä työterveyshuollon järjestämisessä on, että hankittavat asiantuntijapalvelut
sovitaan työpaikan tarpeiden perusteella.
Palvelut toteutetaan siinä laajuudessa kuin
työstä, työ- järjestelyistä, henkilöstöstä,
työpaikan oloista ja niiden muutoksista johtuva tarve edellyttää.
Työnantajan tulee toimia yhteistyössä
työntekijöiden tai heidän edustajiensa
kanssa valmistellessaan työterveyshuollon
toteuttamista koskevia päätöksiä esimerkiksi palvelujen sisällöstä ja laajuudesta,
käsiteltäessä työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa ja arvioitaessa toiminnan
vaikutuksia. Asiat käsitellään työsuojelutoimikunnassa tai, ellei sitä ole, yhdessä
työsuojeluvaltuutetun kanssa. Työnantajan
tulee antaa riittävän ajoissa tarpeelliset
tiedot asioiden käsittelyyn osallistuville.

Työntekijöillä ja heidän edustajillaan on
oikeus tehdä ehdotuksia työterveyshuollon
toiminnan kehittämiseksi. Työnantajalla, työpaikan työsuojelutoimikunnalla ja
työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada
työterveyshenkilöstöltä sellaisia tietoja,
joilla on merkitystä työntekijän terveyden
sekä terveellisten työolojen kehittämiseksi.
Yksittäisen työntekijän terveydentilaa koskevissa asioissa terveydenhuollon ammattihenkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Työterveyshuoltosopimus

Työnantajan ja työterveyshuollon palvelujen
tuottaja tekevät yhdessä työterveyshuollon
järjestämisestä kirjallisen sopimuksen,
josta ilmenevät työterveyshuollon yleiset
järjestelyt, palvelujen sisältö ja laajuus
sekä sopimuksen kesto. Laajuudessa on
kyse siitä, hankitaanko vain lakisääteiset
palvelut vai niiden lisäksi myös muita terveydenhoito- tai sairaanhoitopalveluja, kuten
yleislääkäritasoista sairaanhoitoa.
Toimintaa aloitettaessa työpaikalta pyydetään seuraavia tietoja suunnittelun
pohjaksi:
● työpaikan toiminnot
● työtilat
● prosessit, koneet ja laitteet
● työajat, esimerkiksi yö- tai vuorotyö
● henkilöstön määrä, sukupuoli- ja ikäjakauma, ammattijakauma
● organisaatio, johtamisjärjestelmä,
laatujärjestelmät
● tapaturmat, ammattitaudit, sairauspoissaolot ja terveystilanne
● työsuojeluorganisaatio
● työsuojelun toimintaohjelma, tykyohjelma, vaarojen arviointi
● aikaisemmat selvitykset, mittaukset,
tarkastukset, raportit.
Sopimusta tarkistetaan, jos työpaikan olosuhteet muuttuvat olennaisesti.
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Työterveyshuollon toimintamuodot

Lakisääteinen työterveyshuolto painottuu
ennalta ehkäisevään toimintaan. Siihen
sisältyvät työpaikan terveysvaarojen selvittäminen työpaikkaselvityksen avulla,
työpaikan terveysriskeihin tai työstä johtuviin terveysvaatimuksiin perustuvat terveystarkastukset, toimenpideehdotusten
tekeminen työolojen kehittämisestä sekä
tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus
työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä
työntekijän terveyttä koskevissa asioissa.
Lisäksi työterveyshuollon lakisääteisiä
tehtäviä ovat työkykyä ylläpitävään toimintaan osallistuminen, työpaikan ensiapuvalmiuden ohjaus sekä työntekijöiden työssä
selviytymisen seuranta ja tarvittaessa
kuntoutukseen ohjaaminen työkyvyn
heikentyessä.
Lakisääteinen työterveyshuolto ei sisällä
työntekijöiden sairaanhoitoa. Työnantaja
voi sopia palvelun tuottajien kanssa lakisääteistä laajemmista palveluista, kuten
yleislääkäritasoisesta sairaanhoidosta, erikoislääkäri- ja laboratoriopalveluista sekä
ikäryhmätarkastuksista.

Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvitys on työterveyshuollon
toiminnan perusta ja keskeinen menetelmä, kun määritetään työpaikan tarpeeseen
perustuvaa lakisääteisen (ehkäisevän)
työterveyshuollon sisältöä. Työpaikkaselvityksessä muodostetaan käsitys työpaikasta sekä tunnistetaan ja arvioidaan työstä,
työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvia terveysvaaroja, -haittoja ja kuormitustekijöitä. Työpaikkaselvityksessä tehdään
johtopäätökset työpaikan työolojen terveydellisestä merkityksestä ja toimenpide
ehdotukset työolojen kehittämisestä sekä
työkyvyn edistämisestä.
Selvitystyössä otetaan huomioon työpaikan
altisteet, työjärjestelyt sekä tapaturma-
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ja väkivaltavaara. Työpaikkaselvitykseen
liittyy tarvittaessa eri menetelmillä toteutettavia mittauksia, kartoituksia ja arviointeja, kuten työhygieenisiä mittauksia,
fyysisen ja psykososiaalisen kuormituksen
tai työilmapiirin arviointia. Myös ensiapuvalmiuden tarpeen arviointi kuuluu
työpaikkaselvitykseen.
Työntekijöille järjestetään tarvittaessa
terveystarkastuksia sen mukaan, millaisia
terveysvaaroja ja -haittoja työpaikalla on.
Työterveyshuolto arvioi, aiheutuuko työympäristöstä erityistä sairastumisen vaaraa
ja tarvitaanko tällöin terveystarkastuksia
työtä aloitettaessa ja jatkossa terveyden
seurantatarkastuksia. Terveystarkastustarpeeseen voivat vaikuttaa myös työntekijöiden yksilölliset ominaisuudet.
Työpaikkaselvitys tehdään
● työterveyshuoltoa aloitettaessa toimintasuunnitelman laatimiseksi
● toimintasuunnitelman mukaisin määräajoin (yleensä 3–5 vuotta)
● työpaikan olosuhteiden olennaisesti
muuttuessa, esimerkiksi suunniteltaessa ja otettaessa käyttöön uusia työmenetelmiä ja työtiloja.
Työpaikan perusselvityksen lisäksi työpaikalle tehdään tarvittaessa suunnattuja
työpaikkaselvityksiä. Selvityskohteena
voivat olla esimerkiksi fyysiset kuormitustekijät (ergonominen selvitys),
psykososiaaliset kuormitustekijät tai
kemikaaliriskit.
Työpaikkaselvitykseen liittyvillä työpaikkakäynneillä on tärkeää, että niihin
osallistuvat työterveyshoitajan tai työterveyslääkärin lisäksi esimiehet omilla
vastuualueillaan ja työ- suojeluvaltuutettu.
Työpaikkaselvitysraportit tulee käsitellä
työpaikalla työsuojeluyhteistoiminnassa ja
asettaa työntekijöiden nähtäville.
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Työnantajan velvoitteisiin kuuluva vaarojen selvitys ja arviointi (riskienarviointi) ja
työterveyshuollon työpaikkaselvitykset täydentävät toisiaan. Tällöin vaarojen arvioinnissa hyödynnetään työpaikkaselvityksiä
ja vastaavasti työpaikkaselvityksissä vaarojen arvioinnin tuloksia. Työterveyshuolto
on ensisijainen asiantuntija vaaratekijöiden
terveydellisen merkityksen arvioinnissa.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työnantajalla tulee olla kirjallinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka perustuu työpaikan olosuhteiden selvittämiseen
sekä vaarojen ja kuormitustekijöiden
terveydellisen merkityksen arviointiin (työpaikkaselvitykset, työpaikan riskienarviointi). Suunnitelma sisältää työterveyshuollon
yleiset tavoitteet sekä työpaikan tarpeet ja
niistä johtuvat toimenpiteet.
Hyvän toimintasuunnitelman
tunnusmerkkejä:
● perustuu työpaikan tarpeisiin
● toimenpiteet perustellaan, niille asetetaan mitattavissa olevat tavoitteet sekä
aikataulut
● sisällöistä sovitaan yhdessä työpaikan ja
työterveyshuollon edustajien kanssa
● tuodaan selvästi esille, mikä on lain
edellyttämää toimintaa ja mikä vapaaehtoista terveyspalvelua.
Työterveyshuollon toimintasuunnitelma voi
olla osa työturvallisuuslaissa tarkoitettua
työsuojelun toimintaohjelmaa tai muuta
työnantajan laatimaa kehittämisohjelmaa
tai -suunnitelmaa.
Toimintasuunnitelma tarkistetaan vuosittain työpaikkakäyntien ja työterveyshuollon
suorittamien selvitysten perusteella.

Terveystarkastukset

Työntekijöille järjestetään tarvittaessa
terveystarkastuksia sen mukaan, millaisia
terveysvaaroja ja -haittoja työpaikalla
on. Työterveyshuolto arvioi työpaikkaselvityksessä, aiheutuuko työympäristöstä erityistä sairastumisen vaaraa ja
tarvitaanko tällöin terveystarkastuksia
työtä aloitettaessa ja jatkossa terveyden
seurantatarkastuksia.
Terveystarkastustarpeeseen voivat vaikuttaa myös työstä johtuvat terveydelliset vaatimukset työntekijöille tai työntekijöiden
yksilölliset ominaisuudet. Lisäksi terveystarkastuksia voidaan tarvita työntekijän
työssä selviytymisen arvioinnissa. Kuvatut
terveystarkastukset ovat lainsäädäntöön
perustuvia.
Lisäksi työnantaja voi järjestää tarveharkintaisia terveystarkastuksia esimerkiksi
työkykyongelmien varhaiseksi toteamiseksi tai eri henkilöstö- tai ikäryhmille
suunnattuna.

Toimenpide-ehdotukset, tietojen
antaminen, neuvonta ja ohjaus

Työterveyshuollon on ehdotettava toimia,
joilla parannetaan työn terveellisyyttä ja
turvallisuutta, sopeutetaan työ tarvittaessa
työntekijän edellytyksiin sekä ylläpidetään
ja edistetään työntekijöiden työ- ja toimintakykyä. Toimenpide-ehdotukset perustuvat työpaikkaselvitysten johtopäätöksiin
tai muusta toiminnasta ja havainnoista
saatuihin tietoihin työpaikan terveysvaaroista ja -haitoista. Työnantaja vastaa
toimenpide-ehdotusten toteuttamisesta.
Toimenpide-ehdotukset kannattaa liittää
osaksi työpaikan riskinarviointiin perustuvaa toimenpidesuunnittelua, jos kyseessä
ei ole heti toteutettava toimenpide. Työterveyshuolto seuraa osaltaan ehdotusten
toteutumista.
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Työterveyshuollon on annettava tietoja,
neuvontaa ja ohjausta työn terveellisyyttä
ja turvallisuutta sekä työntekijöiden terveyttä koskevissa asioissa sekä työnantajille että työntekijöille. Neuvonta kohdennetaan ennen kaikkea haittojen ja vaarojen
ennaltaehkäisyyn, asianmukaiseen suojautumiseen ja turvallisuuskäyttäytymiseen,
mutta myös työntekijän muihin terveystarpeisiin. Työntekijälle annetaan hänen
työkuormitustaan koskeva selvitys, jos
pyyntöön on perusteltu syy. Tietojen antamisen sekä neuvonnan ja ohjauksen toteutuskäytännöt kirjataan työterveyshuollon
toimintasuunnitelmaan.
Vajaakuntoisten työntekijöiden työssä selviytymistä seurataan ja edistetään ottaen
huomioon työntekijöiden terveydelliset
edellytykset. Tarvittaessa annetaan neuvontaa kuntoutuksesta ja ohjataan työntekijät lääkinnälliseen tai ammatilliseen
kuntoutukseen.

Päihdeohjelma

Päihdeohjelma sisältää työpaikalla noudatettavat käytännöt päihteiden käytön
ehkäisemiseksi ja päihdeongelmaisten
hoitoon ohjaamiseksi. Kirjallinen päihdeohjelma on pakollinen, mikäli työpaikalla
on perustelluista syistä tarve teettää
työntekijöille ja työnhakijoille huumausainetestejä. Ohjelmassa kuvataan huumetestimenettelyn tarve ja toteutus. Päihdeohjelma voi sisältyä työterveyshuollon
toimintasuunnitelmaan.

Ensiavun järjestäminen

Työterveyshuolto osallistuu työturvallisuuslaissa tarkoitetun ensiavun järjestämiseen. Vastuu ensiaputoiminnan
toteutuksesta on työnantajalla. Ensiapuvalmiuden tarve (ensiaputaidot, -välineet ja
mahdolliset työpaikan erityisvaatimukset)
määritetään työpaikkaselvityksessä. Työntekijöille annetaan ohjeet toimista, joihin
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on tapaturman tai sairastumisen sattuessa
ryhdyttävä ensiavun saamiseksi. Työpaikalla on oltava ensiavun antamiseen soveltuva
tila, jos työntekijöiden lukumäärä, työn
luonne tai työolot sitä edellyttävät.

Työkykyä ylläpitävä toiminta

Työkykyä ylläpitävällä toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla työnantaja ja työntekijät sekä työpaikan yhteistyöorganisaatiot
yhteistyössä pyrkivät edistämään ja tukemaan jokaisen työelämässä mukana olevan
työ- ja toimintakykyä hänen työuransa
kaikissa vaiheissa. Käytännön toimenpiteiden keskeisiä kohteita ovat työn ja työympäristön kehittäminen, työyhteisön ja työorganisaation toimivuuden parantaminen
sekä työntekijän terveyden ja ammatillisen
osaamisen edistäminen.
Työterveyshuollon on omalta osaltaan
suunniteltava ja toteutettava työkykyä
ylläpitäviä ja edistäviä toimia. Työkykyä
ylläpitävä toiminta ei välttämättä muodosta erillisiä toimintoja työterveyshuollossa,
vaan työterveyshuollon eri selvityksiä ja
toimenpiteitä suunniteltaessa sekä toteutettaessa työkyvyn tukeminen ja edistäminen otetaan huomioon. Työterveyshuollon
toimintasuunnitelmaan kirjataan työpaikan
tarpeisiin perustuvat tavoitteet työkykyä
ylläpitävälle toiminnalle.
Työterveyshuollon asiantuntemusta tarvitaan työympäristön ja työyhteisön kehittämisessä sekä havaittujen epäkohtien
poistamisessa. Yksilöön kohdistuvia toimia
voivat olla ohjaus ja opastus, kuten terveellisen ravinnon ja liikunnan merkityksen
esiin tuominen. Tarvittaessa selvitetään
kuntoutustarvetta.
Varhainen puuttuminen sairauspoissaoloihin, haitalliseen kuormittumiseen, päihdeongelmiin tai muihin työkykyongelmiin on
osa työkykyä ylläpitävää toimintaa, johon
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liittyy tärkeänä osana myös työterveyshuollon antama neuvonta ja ohjaus. Työterveyshuollon, työnantajan ja työntekijän yhteiset
työterveysneuvottelut mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa voivat ehkäistä
työkykyongelmien muuttumista työkyvyttömyyden uhaksi. Työnantajan on työntekijän työkyvyn arvioimiseksi ilmoitettava
työtekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään silloin, kun poissaolo
on jatkunut kuukauden ajan.

Sairaanhoito

Sairaanhoitopalvelujen tarjoaminen
henkilöstölle on työnantajalle vapaaehtoista. Mikäli palvelut liitetään osaksi
työterveyshuoltoa, sovitaan tarkasti niiden
sisältö ja laajuus (onko sairaanhoito vain
yleislääkäritasoinen vai kuuluuko siihen
myös terveydentilan selvittämiseen tarvittavat erikoislääkärikonsultaatiot, mitä
tutkimuksia sairaanhoitoon sisältyy jne.).
Työnantajan on noudatettava yhdenvertaisuuden periaatetta sairaanhoitopalvelujen
järjestämisessä.
Hyvä sairaanhoitokäytäntö työterveyshuollossa ottaa aina huomioon työntekijän työn
ja arvioi sairauden mahdollista yhteyttä
työolosuhteisiin. Sairaanhoito auttaa
työnantajaa myös sairauspoissaolojen seurannassa, helpottaa työkyvyn tukitoimien
käynnistämistä mahdollisimman varhain
ja parantaa työterveyshuollon mahdollisuutta tukea työhön paluuta pitkältä
sairauslomalta.

Työterveyshuollon kustannusten
korvaaminen

Korvaukset jaetaan kahteen
korvausluokkaan:
● Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevästä työterveyshuollosta aiheutuneet
kustannukset (kustannukset ovat syntyneet esimerkiksi työpaikkaselvityksestä,
terveystarkastuksista, ensiapuvalmiuden ylläpitämisestä tai neuvonnasta ja
ohjauksesta).
● Korvausluokkaan II kuuluvat yleislääkäritasoisen sairaanhoidon, mahdollisten
erikoislääkärikonsultaatioiden ja muun
terveydenhuollon kustannukset.
Korvausluokkaan I kuuluvista kustannuksista korvataan 60 prosenttia, jos työkyvyn
hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen
toteuttamisesta on sovittu työnantajan,
työterveyshuollon ja työntekijöiden kesken. Työpaikalla tulee olla käytössä myös
sairauspoissaolojen seurantajärjestelmä.
Muussa tapauksessa korvausluokan I
kuluista korvataan 50 prosenttia.
Korvausluokkaan II kuuluvista kustannuksista Kela korvaa työnantajalle
50 prosenttia.
Työnantaja hakee korvausta kirjanpitoonsa
perustuvista työterveyshuollon kustannuksista kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Työsuojeluvaltuutettu
ja työsuojelutoimikunta tai sen tehtäviä
hoitava yhteistoimintaelin käsittelevät
hakemuksen ennen korvauksen hakemista.
Kela vahvistaa vuosittain korvausperusteena olevat laskennalliset enimmäismäärät
erikseen ehkäisevän työterveyshuollon ja
sairaanhoidon kuluille.

Työnantajalla on oikeus saada korvausta
järjestämänsä työterveyshuollon kustannuksista Kelalta. Korvauksen edellytyksenä
on se, että toiminta on ollut työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja hyvän
työterveyshuoltokäytännön mukaista.
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Sairauspoissaolojen 30-60-90
sääntö
Työnantajan on lakisääteisesti selvitettävä yhdessä työntekijän ja
työterveyshuollon kanssa työntekijän
mahdollisuudet jatkaa työssä, jos työkyvyttömyys pitkittyy.
30 Työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään silloin, kun
poissaolo on jatkunut kuukauden ajan.
30 päivää lasketaan vuoden kertymänä.
60 Työntekijän on haettava sairauspäivärahaa kahden kuukauden kuluessa
työkyvyttömyyden alkamisesta ja osasairauspäivärahaa kahden kuukauden
kuluessa siitä päivästä, josta alkaen
etuutta halutaan.
90 Työterveyslääkärin lausunto työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä ja työssä jatkamismahdollisuuksista tarvitaan
viimeistään, kun sairauspäivärahapäiviä
on kertynyt 90 kahden vuoden aikana.
Työssä jatkamismahdollisuutta selvitetään yhteistyössä työnantajan ja työntekijän kanssa. Lausunnon tavoitteena on
arvioida työhön paluun mahdollisuudet,
työpaikan tukitoimien tarve ja laatia
työhönpaluusuunnitelma. Työntekijän
tulee toimittaa lausunto Kelaan.
Työterveyshuoltolaki 1383/2001.
Hyvä työterveyshuoltokäytäntö, Manninen P., Laine
V., Leino T., Mukala K., Husman K. (toim.) Sosiaalija terveysministeriö, Työterveyslaitos, Helsinki
2007.
Tilaa taiten, Työterveyshuoltopalvelujen
hankintaopas, Marja Rautio, Työterveyslaitos,
Helsinki 2009.

ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden
koulutuksesta 708/2013.
Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista
erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä
1485/2001.

Tehtävät luku 1
Kertauskysymykset:
1. Missä laissa määritellään työturvallisuuden perusasiat?
2. Mikä viranomainen valvoo työpaikoilla
työturvallisuusasioita?
3. Ketä työsuojelupäällikkö edustaa työsuojelun yhteistoiminnassa?
4. Milloin valitaan työsuojeluvaltuutettu ja
ketä hän työpaikalla edustaa?
5. Mitkä ovat työterveyshuollon tehtäviä?

Vastuut:

Mistä asioista työnantaja on vastuussa:

Mitkä ovat työntekijän velvollisuuksia ja
oikeuksia:

Luettele työsuojelupäällikön tehtävät:

Luettele työsuojeluvaltuutetun tehtävät:

Valtioneuvoston asetus hyvän
työterveyshuoltokäytännön periaatteista,
työterveyshuollon sisällöstä sekä
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2 Työn vaarojen selvittäminen ja riskien
arviointi
Suunnitelmallinen ja tuloksellinen työsuojelu edellyttää työn, työympäristön ja
työolojen haitta- ja vaaratekijöiden tunnistamista ja niiden suuruuden määrittämistä
eli riskien arviointia sekä toimenpiteitä
riskien poistamiseksi ja hallitsemiseksi.

häirintä, kiusaaminen tai niihin verrattavat
haittatekijät.

Vaarojen selvittämisellä ja riskien arvioinnilla kerätty tieto antaa kokonaiskuvan
työpaikan työturvallisuudesta ja työterveydestä ja lähtökohdat työpaikan työsuojelutavoitteiden asettamiselle ja valmiudet
toiminnan kohdentamiselle keskeisiin
kehittämiskohteisiin.

Riskienhallinnalla tarkoitetaan prosessia,
joka sisältää vaarojen tunnistamisen, riskien suuruuden määrittämisen ja merkittävyyden arvioinnin sekä toimenpiteet riskien
poistamiseksi tai pienentämiseksi.

Työn riskien arvioinnilla tarkoitetaan työssä
esiintyvien vaara- ja haittatekijöiden tunnistamista, vaarojen aiheuttamien riskien
suuruuden määrittämistä ja niiden merkityksen arviointia.
Riskien arvioinnin tavoitteena on kartoittaa
järjestelmällisesti työpaikan työterveys- ja
työturvallisuusvaarat ja tehdä tarvittavat
korjaavat ja ennakoivat toimenpiteet
asetetun työturvallisuustason saavuttamiseksi. Turvallisuuden tavoitetaso
voidaan kirjata esimerkiksi työsuojelun
toimintaohjelmaan.
Vaaratekijöillä tarkoitetaan sellaisia työssä esiintyviä tekijöitä tai ilmiöitä, jotka
voivat aiheuttaa haitallisen tapahtuman.
Haitallinen tapahtuma voi olla tapaturma,
ammattitauti, onnettomuus tai fyysinen,
psyykkinen tai sosiaalinen kuormittuminen. Vaaratekijöitä ovat esimerkiksi
melu, liukkaat lattiat, huono työasento,
jatkuva kiire tai työyhteisön huonon toimivuuden aiheuttamat ongelmat, kuten

Riski on vaaratekijän aiheuttaman haitallisen tapahtuman todennäköisyyden ja vakavuuden yhdistelmä.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan
selvittämään ja tunnistamaan työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät.
Työpaikan vaarojen tunnistamisen ja selvittämisen sekä riskien arvioinnin toteutustavat riippuvat työpaikan toimialasta
ja toiminnan luonteesta ja toiminnalle
ominaisten vaarojen luonteesta. Lisäksi on
olemassa riskityyppikohtaisia vaatimuksia
vaarojen arvioinnista esimerkiksi kemiallisista tekijöistä, raskaista nostoista, näyttöpäätetyöstä, työvälineiden turvallisesta
käytöstä.
Riskien arvioinnissa tulee välttää syyllisten
etsimistä, koska se voi johtaa riskien ja
vaaratilanteiden piilotteluun sen sijaan,
että ne ratkaistaisiin. Mikäli riskien arvioinnissa tulee ilmi yksilöön kohdistuvia tekijöitä tai muutoin luottamuksellista tietoa,
nämä asiat tulee käsitellä riskien arvioinnin
ulkopuolella muilla toimenpiteillä.
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Arvioinnin suunnittelu

Arviointikohteet

Keskeinen aineisto riskien arvioinnissa on
työterveyshuollon lakisääteisiin tehtäviin
kuuluva työpaikkaselvitys, jolla kartoitetaan työn terveysvaarat, kuten fysikaaliset,
kemialliset ja biologiset altisteet sekä fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus.

Myös jaksottaiset tai satunnaiset toiminnot
on otettava huomioon. Näitä ovat muun
muassa siivous, huolto ja kunnossapito,
laitoksen ylös ja alasajo sekä työpaikan varsinaisten toimitilojen ulkopuolella tehtävä
työ, esimerkiksi materiaalin hankkiminen
tai asiakaskäynnit.

Työpaikan turvallisuutta kuvaava tieto,
kuten aiemmat riskien arvioinnit, turvallisuusselvitykset, työterveyshuollon
työpaikkaselvitykset, työilmapiirikyselyt,
tapaturma- ja poikkeamaraportit, turvallisuushavainnot ja läheltä piti -tilanteet sekä
työn kulkujen prosessikuvaukset, tukee
riskien arvioinnin toteutusta.
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Työpaikka jaetaan vaaratekijöiden tunnistamisen kannalta sopiviin arviointikohteisiin. Arviointikohteiksi voidaan rajata
esimerkiksi osastot, työpisteet, tiimit tai
työtehtävät. Rajauksia mietittäessä apuna
kannattaa käyttää organisaatiokaavioita,
jolloin myös toimialueiden vastuusuhteet
ovat selkeät.
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Vaarojen tunnistaminen

Riskien arviointiin tulee varata riittävästi
aikaa ja henkilöresursseja kuitenkin siten,
ettei työpaikan normaali toiminta kärsi.
Kaikkea toimintaa ei tarvitse arvioida
samanaikaisesti, vaan arviointi voidaan
jakaa pidemmälle aikavälille.
Vaarojen tunnistamisessa voidaan käyttää
erilaisia menetelmiä:
● tarkistuslistat
● havainnot
● haastattelut.
Jos arvioinnissa havaitaan sellaisia vaaratilanteita, joihin puututaan välittömästi,
ei näiden tekijöiden osalta tarvita erillistä
riskin suuruuden määrittämistä. Välitöntä
puuttumista edellyttää esimerkiksi lainsäädännön vaatimusten laiminlyönti.
Vaaratilanteiden lisäksi on tunnistettava
vaaralle altistuvat henkilöt. Altistuvien henkilöiden lukumäärä vaikuttaa riskin suuruuteen. Lisäksi tulee huomioida erityisryhmät, kuten nuoret, tehtävissään uudet
työntekijät tai vammaiset työntekijät sekä
sellaiset työntekijät, joilla on jokin sairaus
tai lääkitys, joka vaikuttaa altistumiseen tai
vaarantumiseen. Työterveyshuollon asiantuntemus on tärkeää arvioitaessa näiden
erityisryhmien riskejä.

Toteuttajat

Riskien arvioinnille nimetään vastuuhenkilö, joka huolehtii prosessin etenemisestä.
Vaaratekijöiden tunnistuksessa tulee olla
mukana työsuojelua tunteva henkilö, esimerkiksi työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö. Lisäksi riskien arviointiin tulee
osallistua henkilöitä, jotka
● tuntevat tarkasteltavan työn
● tuntevat työterveys- ja
työturvallisuusvaatimukset
● pystyvät tekemään päätöksiä
toimenpiteistä.

Koko henkilöstön osallistuminen vaaratekijöiden ja -tilanteiden tunnistamiseen
on tärkeää. Kun koko henkilöstö osallistuu
vaarojen tunnistamiseen, välittyy työsuojelutietous koko henkilöstölle ja saadaan
aikaan yhteistä oppimista.
Riskien suuruuden arvioinnissa tarvitaan
työprosessin tuntevia henkilöitä, jotka pystyvät arvioimaan riskin suuruutta objektiivisesti. Toimenpiteitä valittaessa tarvitaan
henkilöitä, joilla on päätösvaltaa toimenpiteiden täytäntöönpanossa.
Työpaikan riskien arvioinnissa voidaan
käyttää apuna ulkopuolisia asiantuntijoita
esimerkiksi ohjaamassa vaaratekijöiden
tunnistusta ja tietojen kirjaamista.

Tiedottaminen

Riskien arvioinnin toteutuksesta ja henkilöstön osallistumismahdollisuuksista kerrotaan koko henkilöstölle. Näin vältetään
väärästä tiedosta johtuvaa epäluuloa arviointia kohtaan ja saadaan koko henkilöstö
sitoutumaan turvallisuuden kehittämiseen.
Arvioinnin tuloksena syntyneet toimenpide-ehdotukset ja niiden pohjalta päätetyt
toimenpiteet raportoidaan henkilöstölle.
Tämä lisää luottamusta prosessin hyödyllisyyteen ja motivoi henkilöstöä tuomaan jatkossakin esille havaitsemiaan
vaaratilanteita.

Dokumentointi

Dokumentointi antaa konkreettista tietoa
työpaikan turvallisuustasosta ja sen kehittymisestä sekä auttaa työnopastuksessa.
Riskien arvioinnin dokumentoinnilla voidaan osoittaa viranomaisille lainsäädännön
vaatimusten täyttyminen. Siten myös
muille työpaikan turvallisuudesta kiinnostuneille sidosryhmille, kuten vakuutusyhtiöille, yhteistyökumppaneille ja asiakkaille,
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voidaan osoittaa, että turvallisuuteen
panostetaan.

objektiivisesti riskien merkittävyys ja korjaustoimenpiteiden toteutusjärjestys.

Kun riskien arviointi on dokumentoitu,
voidaan oman työpaikan riskejä ja turvallisuustasoa verrata muiden yksiköiden
ja muiden yritysten riskien arviointiin,
mikäli arviot on tehty vertailukelpoisilla
menetelmillä.

Jos riskejä arvioidaan useassa eri ryhmässä, esimerkiksi osastoittain, olisi hyvä, että
jokaisessa ryhmässä on mukana ainakin
yksi sama henkilö. Tämä parantaa eri ryhmien tekemien arvioiden vertailtavuutta.

Riskien suuruuden määrittäminen

Työympäristöriskien arvioinnilla ja riskienhallinnalla pyritään ensisijaisesti lisäämään
työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä.
Riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi tehtävistä toimenpiteistä aiheutuu
kustannuksia, mutta ne myös parantavat
tuottavuutta, kun työn sujuvuus lisääntyy,
tuotteiden laatu paranee ja työntekijöiden
työmotivaatio kasvaa työolojen kohentumisen myötä.

Riskin suuruus määritellään arvioimalla
vaaran todennäköisyys ja vaarasta aiheutuvien seurausten vakavuus.
Riskien suuruuden arvioinnissa keskeistä
on saada riskeille vertailukelpoiset arvot.
Näiden arvojen avulla voidaan vertailla
keskenään erityyppisiä riskejä sekä niiden
vaatimien korjaustoimenpiteiden kiireellisyyttä jatkotoimenpiteistä päätettäessä.
Riskin suuruuteen vaikuttavat muun
muassa
● vaaralle altistuvien määrä
● altistuvien tietoisuus vaarasta
● altistuvien työtavat
● vaaran havaittavuus
● mahdolliset virheet ja poikkeamat suunnitellusta toiminnasta.
Todennäköisyyden arvioinnissa pitää
arvioida asioiden tämänhetkistä tilannetta ja sitä, onko asia riittävästi hallinnassa, ei pohtia mahdollisten, tulevien
tapahtumien todennäköisyyttä. Tällöin
arviointi myös ohjaa ajatukset ja keskustelun suoraan mahdollisesti tarvittaviin
toimenpiteisiin.
Riskien suuruus tulee määritellä työryhmässä, jossa on mukana esimiehiä,
työsuojeluyhteistoimintahenkilöitä ja
työtehtävät hyvin tuntevia henkilöitä sekä
tarvittaessa työterveyshuollon edustaja
asiantuntijana. Näin saadaan arvioitua
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Riskien merkittävyyden arviointi

Kun riskit on arvioitu työntekijöiden terveys- ja turvallisuusnäkökulmasta, on
lisäksi tärkeää pohtia, mitä merkitystä riskeillä on liiketoiminnalle. Esille saattaa tulla
sellaisia riskejä, joilla on vaikutuksia yrityskuvaan ja tuotteiden laatuun ja ne saattavat siten edellyttää toimenpiteitä jo hyvin
alhaisella riskitasolla. Hyvään turvallisuuskulttuuriin kuuluu, että tavoitellaan korkeaa
turvallisuustasoa, nollatapaturmatasoa,
jolloin vähäisiinkin riskeihin puututaan.
Myös niitä vaaratilanteita, joihin ei kohdisteta toimenpiteitä, on tarkkailtava, jotta ne
eivät jatkossa muodosta ongelmia. Pienetkin ongelmat saattavat vaikuttaa merkittävästi työilmapiiriin ja -motivaatioon.
Kun riskien suuruuden arviointiin osallistuu
toimialueen esimies, voidaan riskien merkittävyydet määrittää ja toimenpiteet päättää samassa yhteydessä. Päätöksenteossa
on otettava huomioon kaikki työpaikalta
kerätty tieto. Yksittäisten riskien merkittävyyden lisäksi on pohdittava niitä tekijöitä,
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Riskin suuruuden määrittäminen
Seurausten vakavuus
Todennäköisyys

Vähäiset

Haitalliset

Vakavat

Epätodennäköisyys

Merkityksetön riski

Vähäinen riski

Kohtalainen riski

Mahdollinen

Vähäinen riski

Kohtalainen riski

Merkittävä riski

Todennäköinen

Kohtalainen riski

Merkittävä riski

Sietämätön riski

jotka vaikuttavat useiden riskien taustalla.
Tällainen tekijä on esimerkiksi työn organisointi. Kun useaan riskiin vaikuttavaan
ongelmaan puututaan esimerkiksi koulutuksella, saadaan aikaan parannuksia
useissa kohteissa.

Toimenpiteiden valinta ja
toteuttaminen
Riskit poistetaan, mikäli se on mahdollista,
tai pienennetään joko todennäköisyyteen
tai seurauksiin vaikuttavilla toimenpiteillä.
Toimenpiteitä valittaessa on otettava huomioon lainsäädännön asettamat vaatimukset ja varmistettava, että ne täyttyvät.
Yleisesti vaikuttavat toimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä toimenpiteitä.
Esimerkiksi henkilönsuojainten käyttöönotto on toissijainen vaihtoehto teknisiin
ratkaisuihin nähden.
Toimenpide-ehdotuksia kannattaa kerätä
vaaratekijöiden tunnistamisen yhteydessä
työntekijöiltä, sillä he tuntevat työtehtävät ja heillä on usein valmiita ehdotuksia
vaaran poistamiseksi tai sen riskitason
pienentämiseksi. Kun työntekijät otetaan
mukaan toimenpide-ehdotusten käsittelyyn, he sitoutuvat muutoksiin. Ennen
kuin toimenpide-ehdotukset tuodaan
yhteiseen käsittelyyn ja keskusteluun,

on varmistettava edellytykset niiden
toteutukselle. Toimenpidesuunnittelussa
tulee ottaa huomioon myös työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä esitetyt
toimenpide-ehdotukset.
Valittujen toimenpiteiden toteuttamiselle
asetetaan aikataulu ja vastuuhenkilö sekä
varmistetaan toimenpiteen käytännön
toteutus ja varataan tarvittavat resurssit.
Sovituista toimenpiteistä tiedotetaan
henkilöstölle, jotta se saa palautetta
riskien arvioinnin ja siihen käytetyn ajan
vaikutuksista.

Seuranta ja palaute

Riskien arvioinnissa sovittujen toimenpiteiden toteutumista seurataan. Seuranta
voi olla esimerkiksi yksittäisen henkilön
tehtävänä tai yhtenä asiana kokousten
yhteydessä. Myös toimenpiteiden vaikutusten seuranta on tärkeää, sillä vaikutus ei
aina ole oletetun kaltainen. Lisäksi voi syntyä uusia vaaratilanteita, jos toimenpiteiden seurauksia ei ole pohdittu riittävästi.
Vaaratilanteiden tunnistamisessa ja riskien
arvioinnissa kerättyä tietoa voidaan työpaikalla hyödyntää riskienhallinnan lisäksi
muissakin toiminnoissa. Työsuojelun
toimintaohjelman laadinnassa tieto työpaikan nykytilasta ja keskeisistä kehittämiskohteista on oleellista toimivan ohjelman
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aikaansaamiseksi ja sen ylläpitämiseksi.
Myös työterveyshuollon työpaikkaselvitykseen ja toimintasuunnitelmaan saadaan
tärkeää pohjatietoa arvioinnin tuloksista.
Työn suunnittelussa ja uusien laitteiden
hankinnassa riskien arvioinneista saadut
kokemukset auttavat turvallisuusasioiden
suunnittelussa ja huomioon ottamisessa.
Myös uusien työntekijöiden työnopastus
helpottuu, kun työssä esiintyvät vaaratekijät on kartoitettu ja ne pystytään ottamaan
huomioon työnopastus- ja työohjeiden
laadinnassa.
Riskien arviointi on jatkuvaa toimintaa
työpaikan turvallisuuden parantamiseksi.
Riskien arviointi tulee tehdä aina, kun työpaikalla tapahtuu muutoksia, kuten töiden
uudelleenjärjestelyjä, otetaan käyttöön
uusia työtiloja tai hankitaan uusia laitteita
tai muutetaan työmenetelmiä.
Järjestelmällinen riskien arviointi tulee
päivittää säännöllisin väliajoin. Näin saadaan vertailukelpoista tietoa turvallisuuden
tasosta ja sen kehittymisestä.

Työtapaturmien ja
vaaratilanteiden tutkinta
Sattuneiden tapaturmien tutkinnan tavoitteena on löytää torjuntatoimenpiteet
samankaltaisten tapausten ehkäisemiseksi.
Tapaturmien lisäksi on tärkeää tutkia sattuneet vaaratilanteet ja läheltä piti -tilanteet.
Työpaikalla tulee olla selkeä käytäntö
tapaturmien ja vaaratilanteiden ilmoittamisesta. Tapaturmat tulevat helpommin
esille kuin sattuneet vaaratilanteet. Kynnys
vaaratilanneilmoituksen tekemiseen täytyy
tehdä mahdollisimman matalaksi.
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Työpaikalla tulee olla valmis suunnitelma
tutkinnan toteuttamisesta, siihen osallistuvista henkilöistä ja tutkinnan käynnistämisestä. Tutkinnassa tulee olla mukana
työnantajan ja työntekijöiden edustajien
lisäksi myös esimerkiksi kunnossapidon
tai työnjohdon edustajia, jotka osallistuvat
torjuntatoimenpiteiden toteuttamiseen.
Tutkinta päättyy toimenpiteisiin.
Sekä tapaturman että vaaratilanteen
ilmoituslomakkeita tulee olla vaivattomasti
saatavilla, ja niiden tulee olla helposti
täytettäviä. Työntekijöitä voidaan myös
palkita tehdyistä vaaratilanneilmoituksista.
Selkeästi tulee myös tuoda esille, että tutkinnassa ei etsitä syyllisiä vaan tavoitteena
on löytää toimenpiteitä, jotta työ sujuisi
turvallisemmin.
Yhteisillä työpaikoilla tulee etukäteen
pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan ja muiden työnantajien välillä sopia
vaaratilanteiden ilmoittamismenettelystä
ja toimintatavoista tapaturman sattuessa.

Tutkinta

Tapahtumapaikkaan tutustutaan heti
tapaturman satuttua ja vaaratilanteissa
mahdollisimman nopeasti tiedon saannin
jälkeen, jotta muistikuvat ovat tuoreita.
Tutkinnassa käytettäviä menetelmiä ovat
muun muassa silminnäkijöiden haastattelut, valokuvaus ja piirrokset.
Vaaratilannetapausten tutkinta tehdään
soveltuvin osin samoilla periaatteilla kuin
tapaturman tutkintakin. Tutkinnassa
voidaan ottaa lähtökohdaksi se, mitä olisi voinut sattua. Vaaratilannetutkinnan
tavoitteena on löytää toteutuskelpoisia toimenpiteitä turvallisuuden kehittämiseksi.
Tapaturmatutka, Työturvallisuuskeskus
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Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinnalla
selvitetään:
● Mitä tapahtui?
● Miksi tapahtui?
● Miten estetään toistuminen?
Jokaisen vaaratilanteen ja työtapaturman
taustalla on usein erilaisia tekijöitä.
Tekijät voidaan jakaa kolmeen ryhmään:
● Organisatoriset syyt
- puutteellinen työnopastus
- huono suunnittelu
- kunnossapidon laiminlyönti
- työn valvonnan laiminlyönti
● Tekniset syyt
- epäjärjestys
- puutteet suojauksessa tai
työvälineissä
- laitteiden vikaantuminen
- aineen korroosio ja kuluminen
● Inhimilliset syyt
- tiedonpuute
- totuttu virheellinen työtapa
- puutteellinen vaaran havaitseminen
- tahallinen laiminlyönti.
Tekniset ja inhimilliset syyt ovat välittömiä
tekijöitä, jotka tulevat ensimmäisinä esiin
tutkinnassa. Organisatoriset syyt ovat tapahtuman taustalla vaikuttavia tekijöitä. Näiden
selvittämiseksi tulee arvioida, mikä työpaikan toiminnassa oleva puute on mahdollistanut välittömät tekniset tai inhimilliset syyt.
Vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan
johtaneet tapaturmat ilmoitetaan työsuojeluviranomaisille ja poliisille, joille niiden
tutkinta kuuluu.
Tapaturmatutka, Työturvallisuuskeskus

Tapaturmavakuutuksessa on kolme osapuolta: työnantaja vakuutuksenottajana,
vakuutusyhtiö vakuutuksenantajana ja
työntekijä vakuutettuna.
Vakuutusmaksut ja työtapaturmien
kustannukset ovat osa työpaikan
tuotantokustannuksia.
Työtapaturmavakuutuksen vakuutusmaksut perustuvat työn aiheuttamaan
tapaturmariskiin. Pienellä työnantajalla
maksu määräytyy toimialan yleisen tapaturmariskin mukaan, ja kustannukset
tasoitetaan toimialan työnantajien kesken. Suurissa yrityksissä vakuutusmaksu
määräytyy yksilöllisesti työnantajan
työtapaturmariskin mukaan. Tehokas työsuojelutyö ja työpaikan olosuhteet vaikuttavat keskisuurissa ja suurissa yrityksissä
tapaturmavakuutusmaksuun.

Ilmoitukset vakuutusyhtiöön

Vakuutustodistus
Vakuutustodistuksella työntekijä saa
maksuttoman sairaanhoidon. Vakuutustodistuksen käyttää tapaturman satuttua
työnantaja, joka antaa sen työntekijälle.
Mikäli vakuutustodistusta ei ehditä antaa
ensimmäistä hoitokertaa varten, se voidaan toimittaa jälkikäteen hoitolaitokselle.
Tapaturmailmoitus
Tapaturmavakuutuslain mukaan työtapaturman sattumisesta tai ammattitaudin
ilmenemisestä on viipymättä tehtävä kirjallinen ilmoitus vakuutusyhtiölle. Ilmoitus
tehdään sosiaali- ja terveysministeriön
vahvistamalle lomakkeelle.

Työtapaturmavakuutusjärjestelmä

Työtapaturmista ja ammattitaudeista maksetaan korvausta lakisääteisestä työtapaturmavakuutuksesta. Työnantaja on velvollinen
ottamaan vakuutuksen työtapaturmien varalle tapaturmavakuutusyhtiöstä.
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Työn vaarojen tunnistamisen kohteita
Altiste/kuormitustekijä

Työvaihe/esiintymispaikka/ilmenemismuoto

Tapaturman vaarat
Liukastuminen/kompastuminen

• piha-alueet
• portaat, tikapuut ja luiskat
• lastaus-, purku- ja jätteenkeräyspaikat
• säiliön päälliset
• öljyläikät autohallin lattialla

Työntekijän putoaminen

• auton perälavalta
• säiliön päältä ja/tai tikkailta
• puutavara-auton nosturista
• lastaussillalta
• autohallissa rasvamonttuun

Puristuminen esineiden väliin

• terminaaleissa trukkien ja tavaroiden väliin
• auton tavaratilassa esim. rullakoiden väliin
• laivojen autokansilla
• säiliön kannet ja linja-autojen lastausluukut
• jäteastioiden siirroissa ja nostoissa
• tukkien luisuminen lastauksessa tai putoavan
kuorman alle jääminen

Ergonomia
Jatkuva istuminen

• auton ohjaamo, huono istuin, istuimen säätöjen
käyttämättömyys tai ei osata säätää oikein
• yö- ja runkolinjojen pitkät ajot

Jatkuvasti samana toistuvat
työliikkeet

• auton ajaminen
• rahastus linja-autoliikenteessä
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Altiste/kuormitustekijä

Työvaihe/esiintymispaikka/ilmenemismuoto
• rullakoiden ja jätevaunujen vetäminen ja
työntäminen
• edestakainen nousu autoon ja pois

Näytöt ja näyttöpäätteet

• ATK-työskentely autoissa
• näyttöpäätteen sijoittelu
• rahastuslaitteen paikka linja-autoissa

Työn tauotus ja työtahti

• pitkät työvuorot/yötyö
• työn pakkotahtisuus ja kiire
• riittämättömät tauot/ajojärjestelyt

Raskaat nostot ja taakkojen
kannattelu

• lastaus- ja purkuletkut
• terminaalityöskentely puutteellisin apuvälinein tai
ilman apuvälineitä
• linja-auton lastaus ja purku
• etukumarat ja kiertyneet asennot
• jäteastioiden ja säkkien käsittely
• lumiketjujen laitto ja poisto

Kemialliset ja biologiset vaaratekijät
Pakokaasut

• linja-autohallit
• linja-autopysäkillä toisen auton perässä
• lastaus- ja purkupaikat/auton tyhjäkäynti

Terveydelle vaaralliset kemikaalit

• säiliöiden täyttö, mittaus, purku ja pesu
• auton ajovalmistelut
• linja-autojen WC-kemikaalit sekä jäteautojen
puhdistuskemikaalit
• jätteenkäsittelyn hajuyhdisteet ja haihtuvat
orgaaniset yhdisteet (VOC)
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Altiste/kuormitustekijä

Työvaihe/esiintymispaikka/ilmenemismuoto

Syöpävaaralliset kemikaalit

• auton tankkaus
• säiliöiden lastaus, mittaus, purku ja pesu
• lukuisten erilaisten kemikaalien kuljetus

Pölyt

• maantiepöly linja-autopysäkeillä
• terminaalipöly
• lastauspaikkojen pölyt
• jätteenkäsittelyn epäorgaaninen ja orgaaninen
pienhiukkaspöly

Fysikaaliset vaaratekijät
Melu

• tavaran lastaus- ja purkutilanteet, purkauspumput,
sisätilojen kaikuminen
• tehdassalit
• säiliöiden pesu
• tavaralavojen ja rullakoiden siirrot

Työpaikan lämpötila ja vetoisuus

• purku- ja lastauspaikat
• terminaalien vetoisuus
• puutavaranosturin kylmyys ja vetoisuus
• vetoisuus linja-autoliikenteessä ja lämpö kesällä

Tärinä

• ajettaessa esim. trukkia tai puutavara-autoa
erityisesti epätasaisella alustalla
• myös taksien tärinäaltistusta raportoitu
tutkimuksissa

Valaistus

• puutteellinen ulkovalaistus piha-alueilla
• huonot valot purku- ja lastauspaikoilla
• heikot ajovalot ja auton sisävalaistus
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Altiste/kuormitustekijä

Työvaihe/esiintymispaikka/ilmenemismuoto

Henkinen kuormittuminen
Epäsäännöllinen työaika/yötyö

• työvuoro- ja ajojärjestelyjen hankaluus/ pitkä
työhönsidonnaisuus
• univaje/väsyminen/stressi
• liikenneonnettomuuksien pelko/ läheltä piti
-tilanteet/posttraumaattinen stressi

Kiire

• liian kireät aikataulut ja työn pakkotahtisuus
• lyhyet autojen valmisteluajat
• taukojen pitäminen vaikeaa
• suuret asiakasmäärät/ihmissuhdekuormitus/ tiukat
aikataulut

Yksintyöskentely

• •valtaosa työajasta yksintyöskentelyä
• vuorovaikutuksen puutteet ja
vaikutusmahdollisuuksien vähäisyys
• vireystilan ylläpitäminen vaikeaa yövuoroissa
• tapaturman pelko kemikaaleja lastatessa ja
purkaessa

Väkivallan uhka

• ulkomaan liikenteessä
• öiset ajovuorot esim. jakelukuljetuksissa, linjaauto- ja taksiliikenteessä

Työilmapiiri ja johtaminen

• työpaikan ilmapiirissä kireyttä, kateutta,
välinpitämättömyyttä ja ”kahden tulen välissä
olemista”
• tiedottaminen vaikeaa/epätietoisuus yrityksen
asioista
• työyhteisön vuorovaikutuksen puutteet
• työntekijöiden arvostuksen puutteet
• esimiestuen puute

Lähde: Maantieliikenteen ammattikuljettajien työterveyshuolto – opas sisällön suunnitteluun ja
toteutukseen. Työterveyslaitos.
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Tehtävät luku 2
Kertauskysymykset:
1. Miksi työn vaarat pitää tunnistaa?

2. Kuka vastaa työpaikalla vaarojen tunnistamisesta ja riskien arvioimisesta?

3. Miten vaarojen tunnistamisesta saadaan kattavaa?

4. Miksi turvallisuushavainnoista ja läheltä piti -tilanteista pitää ilmoittaa?

5. Miksi on tärkeää tutkia kaikki tapaturmat?
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3 Työympäristö

Työpaikan työympäristön rakenteiden ja
toiminnallisten ratkaisujen tulee olla sellaisia, että työntekijä voi työskennellä ja liikkua työpaikalla turvallisesti. Työympäristön
rakenteellisia seikkoja ovat kulkuteiden
turvallisuus, työpaikan valaistus, ääniympäristö sekä sisäilman laatu. Toiminnallisia
tekijöitä ovat liikkumisen ja liikenteen
järjestely sekä työ- ja toimitilojen järjestys
ja siisteys.
Työpaikalla on huolehdittava siitä, että
työympäristön fysikaaliset, kemialliset ja
biologiset terveysvaarat on tunnistettu
ja ne ovat hallinnassa. Lisäksi työpaikan
koneiden, laitteiden ja työvälineiden tulee
olla kunnossa ja niitä saa käyttää vain niihin
töihin ja niissä olosuhteissa, joihin ne on
tarkoitettu.

Suomessa sattuu vuosittain runsaat 50 000
vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen
johtavaa työpaikkatapaturmaa. Joka kolmanteen näistä tapaturmista liittyy henkilön putoaminen, kaatuminen tai liukastuminen. Maaliikenteessä vähintään neljän
päivän työkyvyttömyyteen johtavia työpaikkatapaturmia sattuu vuosittain noin 2 600.
Noin puolet maaliikenteen tapaturmista
aiheuttavat 0–3 päivän työkyvyttömyyden.
Suurin osa tapaturmista liittyy henkilön
liikkumiseen (liukastuminen, kompastuminen, putoaminen) ja taakkojen käsittelyyn
(siirtäminen, nostaminen) käsivoimin.
Runsaalla 6 000 suomalaisella työntekijällä
todetaan vuosittain ammattitauti. Yleisimpiä ammattitauteja, myös kuljetusalalla,
ovat meluvammat, rasitussairaudet ja
ihotaudit. Rasitussairaudet aiheutuvat pää-
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osin toistotyöstä. Ihosairauksien yleisimpiä
aiheuttajia ovat märkä työ ja kemialliset
aineet, jotka aiheuttavat ärsytysihottumaa
tai allergista ihottumaa.
Työympäristöstä johtuvia vakavia vaaratilanteita syntyy kuormien lastaus- ja purkutöissä, nostotöissä sekä työskenneltäessä
korkeilla paikoilla tai ahtaissa tiloissa.
Vaaran todennäköisyys kasvaa, jos työtilanteet tulevat yllättäen eikä niihin ole osattu
riittävästi varautua.
Työympäristön vaaratekijät voidaan välttää
suunnittelemalla työtehtävät hyvin, huolehtimalla työntekijöiden opastuksesta ja
työskentelemällä huolellisesti ja harkiten.
Työympäristöongelmien ratkaisuprosessit
ovat usein monimutkaisia. Vaikka ongelmat
johtuvat pohjimmiltaan fyysisestä työympäristöstä, vaikuttavat psykososiaaliset tekijät
siihen, millaisina työympäristöongelmat
koetaan. Teknisten toimenpiteiden lisäksi
ratkaisuissa on huomioitava johtamiseen,
työkulttuuriin ja motivaatioon liittyvät asiat.
Työsuojeluhenkilöstön rooli työympäristöongelmien käsittelyssä on kerätä tilojen
käyttäjien tuntemuksia ja mahdollisia
valituksia ja valmistella näiden pohjalta
toimenpide-ehdotuksia esimiehille tai tarvittaessa selvityspyyntöjä asiantuntijoille.
Heidän tulee myös pitää käyttäjät ajan
tasalla asioiden käsittelyvaiheista sekä
antaa palautetta niistä päätöksistä, joita
ongelmien korjaamiseksi on tehty.

Siisteys ja järjestys

Työpaikalla on huolehdittava turvallisuuden
ja terveellisyyden edellyttämästä järjestyksestä ja siisteydestä. Työtapaturmista
huomattava osa on liukastumisia ja kompastumisia, joiden aiheuttajana on jokin
työpaikan epäjärjestyksestä tai epäsiisteydestä johtuva tekijä.
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Hyvä järjestys ja siisteys työpaikalla helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä sekä lisää
viihtyvyyttä ja edistää paloturvallisuutta.
Työpaikan järjestyksestä ja siisteydestä
huolehtiminen on osa työtä ja kuuluu
jokaiselle.
Hyvä järjestys on sitä, että tavaroiden
käsittely, kuljetus ja varastointi on suunniteltu ja toteutettu sujuvaksi ja että työvälineille, laitteille, materiaaleille ja jätteille on
varattu asianmukaiset sijoituspaikat.
Siisteyttä on poistaa turvallisuudelle ja terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttava lika,
pöly ja roskat työtiloista ja kulkuväyliltä.
Siisteys edellyttää myös työtilojen, henkilöstötilojen ja ulkoalueiden tarkoituksenmukaista siivousta.
Työkalut ja muut työssä tarvittavat tarvikkeet on säilytettävä asianmukaisesti ja
palautettava käytön jälkeen paikoilleen.
Lisäksi on huolehdittava siitä, ettei käytäville, kulkuteille ja telineille jätetä tavaroita. Kulkemisen tulee olla turvallista ja
esteetöntä.
Sammutusvälineiden, varauloskäyntien
tai sähkökaapin eteen asetetut tavarat
hidastavat tulipalon syttyessä poistumista
ja sammutusta sekä saattavat lisätä palon
aiheuttamia vahinkoja.
Sähköjohdot sekä vesi- ja paineletkut
on sijoitettava siten, ettei niistä aiheudu
kompastumisvaaraa. Niiden sijoittelussa
voidaan käyttää esimerkiksi kaapelihyllyjä.
Lisäksi on huolehdittava, että letkut ja
johdot on suojattu ulkoisilta mekaanisilta
vaaroilta sekä tarvittaessa roiskeilta.
Syntyvien jätteiden asianmukainen lajittelu, käsittely ja hävittäminen edistävät
osaltaan järjestystä ja siisteyttä.
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Perussäännöt siisteyden ja järjestyksen
ylläpitoon
●
●

●

●

●

●

Sovitaan yhdessä toimintatavat.
Palautetaan työkalut ja tarvikkeet käytön jälkeen omille paikoilleen asianmukaisessa kunnossa.
Pidetään kulkutiet, käytävät ja portaikot
vapaina.
Huolehditaan oman ajoneuvon siisteydestä ja siitä, että kaikki tarvittavat
työvälineet ovat kunnossa ja mukana.
Lajitellaan, käsitellään ja hävitetään jätteet asianmukaisesti.
Jokainen kantaa oman vastuunsa.

Työterveyslaitos on kehittänyt järjestysohjelman nimeltä TUTTAVA®. Nimi tarkoittaa
turvallisesti tuottavia työtapoja. Ohjelmassa asetetaan järjestykselle tavoitteet,
poistetaan esteet ja annetaan myönteistä
palautetta hyvästä järjestyksestä. Kokemuksen mukaan järjestyksen myötä myös
työilmapiiri ja työpaikan yhteistoiminta
kehittyvät.

Valaistus

Työpaikalla tulee olla työn edellyttämä ja
työntekijöiden tarpeiden mukainen sopiva
ja riittävän tehokas valaistus, josta mahdollisuuksien mukaan osa on luonnonvaloa.
Yksilölliset ominaisuudet ja ikä vaikuttavat
siihen, että samassa työssä työntekijöillä
on erilaisia valaistusvoimakkuuteen, häikäisyn estoon ja valon väriin liittyviä tarpeita. Iän myötä hämäränäkökyky heikkenee ja
valon tarve lisääntyy.
Hyvän valaistuksen perusvaatimuksia ovat
riittävä valaistusvoimakkuus, tehokas
häikäisysuojaus, oikeat pintakirkkaus, eli
luminanssisuhteet, valon oikea suuntaus
ja sopivat valon väriominaisuudet. Valaisinta ei pidä sijoittaa siihen kohteeseen,
jossa valoa tarvitaan, vaan suunnata valo
kohteeseen.

Heikko, epätasainen tai häikäisevä
valaistus etenkin kulkuteillä, portaissa,
risteysalueilla ja sisäänajo-ovien ympäristössä lisää tapaturmariskiä. Pitkäaikainen
lähikatselu tai katselu tietylle etäisyydelle
väsyttää, koska silmää liikuttelevat lihakset
ovat staattisessa kuormitustilassa. Silmien
lepuuttaminen ja katselu eri etäisyyksille
auttaa. Puutteellinen valaistus ei aiheuta
silmävaurioita.
Valaistusvoimakkuuden yksikkö on luksi
(lx=lm/m2), joka on työtilan pinnoille lankeavan valomäärän (lm) suhde pinta-alaan.
Valaistuksen arvioimiseksi on käytetty
Suomen valoteknillisen seuran suosituksia.
Nyttemmin näiden suositusten rinnalla
käytetään eurooppalaista valaistusstandardia EN-SFS 12464-1:Valo ja valaistus.
Työkohteiden valaistus. Standardissa määritellään valaistusvoimakkuus työalueille
ja valaistustasot työalueen välittömälle
ympäristölle. Työalueen ja lähiympäristön
valaistusvoimakkuuksien erot eivät saa olla
suuria.
Hyvää valaistusta koskevat suositukset
perustuvat siihen, että työpaikoilla on oltava niin hyvä valaistus, ettei puutteellisen
valaistuksen takia synny merkittävästi
työvirheitä.
Valaisimien vanhenemisen ja likaantumisen
myötä valaistusvoimakkuudet heikkenevät käytössä, myös ajoneuvoissa. Tämän
vuoksi valaistus on suunniteltava siten,
että valaistusvoimakkuus on suositusarvoa
suurempi. Valaisimet saattavat likaantua
nopeasti, mikä on otettava huomioon huollossa ja huoltovälien määrittelyssä.
Valaistuksen laadun parantaminen on edullinen keino parantaa työympäristöä.
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Ilmanvaihto

Ilmastoinnilla hallitaan työilman puhtautta, lämpötilaa, kosteutta ja ilman liikettä
säätämällä tulo-, poisto- tai kierrätysilmaa.
Sisäilman huono laatu aiheuttaa viihtyvyyshaittoja tai työperäisiä sairauksia. Rakennusten kosteus- ja homevauriot altistavat
työntekijöitä mikrobeille. Pysyväksi tarkoitettujen työhuoneiden ilmatilan tulee olla
vähintään kymmenen kuutiometriä työntekijää kohden.
Työturvallisuuslain mukaan työpaikalla
tulee olla riittävästi kelvollista hengitysilmaa ja ilmanvaihdon tulee olla riittävän
tehokas ja tarkoituksenmukainen. Jos
työpaikalla syntyy ilman epäpuhtauksia tai
lämpökuormia, riittävä tehokkuus edellyttää yleensä koneellista ilmanvaihtoa. Jos
työpaikalla on koneellinen ilmanvaihto, se
on pidettävä toimintakunnossa. Ilmanvaihtolaitteistoissa olevat epäpuhtaudet
saattavat aiheuttaa terveyshaittoja. Ajoneuvoissa on syytä kiinnittää huomiota
ilmanvaihdon, lämmityksen ja ilmastointilaitteen toimintaan ja huoltoon, sekä niiden
oikeaan käyttöön.
Epäpuhtaudet on tehokkainta poistaa kohde- tai paikallispoistolla mahdollisimman
lähellä niiden syntykohtaa, kuten pakokaasujen ja hitsauksen kohdepoistot, vetokaapit, koteloidut koneet ja prosessit.
Ympäristöministeriö on antanut rakentamismääräyskokoelmissa sisäilmaa ja
ilmanvaihtoa koskevia ohjeita ja Sisäilmayhdistys sisäilmasuosituksissa. Ohjeet
koskevat uusia rakennuksia, mutta niitä
voidaan käyttää apuna arvioitaessa käytössä olevien työtilojen ilmanvaihtoratkaisuja.
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Työskentely- ja
liikkumisturvallisuus
Työpaikalla tulee voida työskennellä ja liikkua turvallisesti. Liikkumiseen tarkoitettujen alueiden, kuten käytävien, lattioiden,
lastaussiltojen ja portaiden sekä kävely- ja
työskentelytasojen, rakenteellisen turvallisuuden lisäksi tulee huolehtia niiden
kunnossapidosta.

Putoamissuojaus

Putoaminen on keskeinen vaaratekijä
liikuttaessa lähellä kuiluja, aukkoja ja
reunoja tai telineillä, työtasoilla ja tikkailla. Putoamisonnettomuuksissa on aina
vakavan, myös kuolemaan johtavan, tapaturman mahdollisuus jo alle yhden metrin
putoamiskorkeudella.
Putoamisen estäminen varmistetaan hyvällä ennakkosuunnittelulla ja hankkimalla
turvalliset telineet ja suojarakenteet. Jos
ajoneuvon päälle joudutaan kiipeämään
kuorman purun, lastauksen tai muun syyn
takia ja työhön liittyy putoamisvaara, on
huolehdittava putoamissuojauksesta.
Kulkutiet varustetaan suojakaiteilla, joihin
kuuluvat käsijohde, välijohde ja tarvittaessa jalkalista. Suojakaiteen sopiva korkeus
on noin yksi metri.
Kuilut ja aukot suojataan kansilla. Suojakannet kiinnitetään niin, että ne pysyvät
paikoillaan. Kansien selkeä merkintä estää
niiden pois ottamisen vahingossa.

Tikkaat

Tikkaita käytetään tilapäisinä nousuteinä
ja työtasoina. Tikkailla työskentelyssä
on suuri tapaturmariski, ja niiden käytössä tulee kiinnittää erityistä huomiota
turvallisuuteen.
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Nojatikkaita voidaan käyttää lyhytaikaisiin
kertaluonteisiin töihin, kuten nostoapuvälineiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen
tilapäisessä työkohteessa. Niitä ei saa
käyttää työalustana. Nojatikkaiden tilapäisen ja kertaluonteisenkin käytön yhteydessä on tärkeää varmistaa, etteivät ne pääse
kaatumaan tai luistamaan paikaltaan.
Tikkaat on asetettava tukevalle alustalle
oikeaan nojakulmaan. Tarpeen mukaan on
käytettävä liukuesteitä ja tikkaiden yläpäässä kaatumisen estäviä laitteita.
Tikkaiden käyttö voidaan korvata turvallisemmilla apuvälineillä, kuten työtelineillä
tai henkilönostimilla.
Ajoneuvon tikkaat ja portaat eivät ole tarkoitettu työalustaksi. Kiivettäessä tikkaita
on turvallisen otteen säilyttävä molempia
käsiä käyttäen. Tikkaiden kunnon seurantaan on kiinnitettävä huomiota, koska ne
joutuvat alttiiksi säälle ja korroosiolle.

Telineet

Telineet ovat joko kiinteitä tai siirrettäviä.
Ne voidaan koota valmiista rakenneosista
ja liittimistä tai rakentaa itse irtotavarasta
rakennesuunnitelman mukaisesti.
Ennen työtelineen tai siirrettävän telineen
valintaa on aina selvitettävä mahdollisuus
kiinteän työtason käyttöön. Mikäli se ei työn
tilapäisyyden vuoksi ole tarkoituksenmukaista, voi turvallinen ja käyttömukavuudeltaan hyvä henkilönostin olla myös sopiva
vaihtoehto.
Telineen valintaan vaikuttaa sillä tehtävä
työ. Telineen on oltava turvallinen, kantava
ja tukeva. Telineelle tulee laatia pystytys-, käyttö- ja purkamissuunnitelma,
jossa otetaan huomioon rakenteelliset
vaatimukset ja tehtävän työn edellytykset. Teline pystytetään ja puretaan aina
suunnitelman mukaan. Pystytyksen ja

purkamisen aikana on huolehdittava
putoamissuojauksesta.
Telineiden työtasot on varustettava suojakaiteilla silloin, kun työtason korkeus on yli
kaksi metriä. Suojakaiteen pitää olla vähintään metrin korkuinen, ja siinä on oltava
välijohde ja jalkalista.
Telineiden turvalliseen käyttöön, pystytykseen sekä purkamiseen liittyviä
tarkempia määräyksiä on annettu valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön
turvallisuudesta.
Valtioneuvoston asetus rakennustyön
turvallisuudesta 205/2009.

Nostotyöt

Nostotöihin liittyy useita vaaratekijöitä. Niiden poistamiseksi nostot on aina
suunniteltava huolellisesti. Huomioi jo
suunnitteluvaiheessa myös tarvittavat
henkilönsuojaimet, esim. pään suojaus.
Erikoisnostot, kuten raskaat nostot, suurten kappaleiden nostot ja yhteisnostot,
edellyttävät nostotyösuunnitelmaa.
Nostoissa saa käyttää vain hyväksyttyjä,
tarkastettuja ja ehjiä nostolaitteita ja
apuvälineitä. Ennen nostoa on varmistettava nostolaitteiden ja -apuvälineiden
suurin sallittu kuormitus, joka on merkitty laitteeseen. Nostettavan kappaleen
paino ja painopiste tarkistetaan ja taakka
kiinnitetään huolellisesti ja asianmukaisesti. Taakan kiinnityksessä on huolehdittava, ettei taakka leikkaa nostoliinaa
tai -raksia. Taakkaa ei saa nostaa henkilöiden yli.
Nostureita saavat käyttää vain erikseen
koulutetut ja nimetyt henkilöt. Erityiset
pätevyysvaatimukset koskevat sellaisen
kuormausnosturin kuljettajaa, jonka kuormamomentti on yli 25 tonnimetriä ja joka
on tarkoitettu pääasiassa muuhun käyttöön
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kuin ajoneuvon kuormaamiseen, esim.
asennustyöhön. Kuljettajalta edellytetään
asianmukaista ammattitutkintoa tai sen
soveltuvaa osaa. Valmistajan asiakirjojen perusteella voidaan arvioida, onko
kuormausnosturi tarkoitettu pääasiassa
muuhun kuin ajoneuvon kuormaamiseen.
Sana ”pääasiassa” ei viittaa käyttökertoihin, vaan käytön laatuun. Säännöksen
mukaista pätevyyttä edellytetään aina,
kun yli 25 tonnimetristä kuormausnosturia
käytetään muuhun tarkoitukseen kuin
pääasiassa ajoneuvon kuormaamiseen
riippumatta käyttökertojen lukumäärästä.
Yksittäinenkään nosto ilman asianmukaista
pätevyyttä ei ole mahdollinen, jos nosto on
luonteeltaan muuta kuin pääasiassa kuorman purkamista tai lastaamista. Tällaiseksi
katsotaan mm. kuormausnosturin käyttö
asennustyössä tai siihen rinnastettavissa
nostoissa sekä henkilönostokorikäytössä.
Merkinannot noston aikana nosturin käyttäjälle antaa yksi henkilö.
Henkilönostoihin saa käyttää pääasiallisesti ainoastaan henkilönostoihin suunniteltuja, valmistettuja, hyväksyttyjä ja tarkastettuja nostolaitteita ja apuvälineitä.
Nivel- ja teleskooppipuominostimilla
tulee kaikilla korissa työskentelevillä olla
turvavaljaat.
Tavaroiden nostamiseen suunniteltua ja
valmistettua nostolaitetta voidaan käyttää
henkilönostoihin vain, jos henkilönostolaitteen tai muun työmenetelmän käyttö ei ole
tarkoituksenmukaista tai turvallista. Henkilönostoissa on tällöin käytettävä tarkoitukseen valmistettua henkilönostokoria ja
vakavuudeltaan ja nostokyvyltään riittävää
nostolaitetta. Nostajan ja nostettavan tulee
olla yli 18-vuotiaita.
Henkilönostokoria ei saa käyttää tavaran
nostoon, eikä nostolaitteella henkilönoston
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aikana saa nostaa muuta kuormaa kuin
nostettavan henkilön työssään tarvitsemat
työkalut ja tarvikkeet.
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta
käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008,
”käyttöasetus”.

Työt ahtaissa tiloissa ja säiliöissä

Ahtaissa tiloissa, kuten säiliöissä, siiloissa,
konteissa, kaivannoissa, laivan ruumassa
tms., tehtävään työhön voi liittyä hapen
puutteen, myrkytyksen tai räjähdyksen
vaara. Ennen työn aloittamista on varmistettava mahdolliset kaasupitoisuudet,
hengityskelpoisen ilman riittävyys ja tilan
tuuletus koko työskentelyn ajaksi.
Hapeton tila voi syntyä myös työn aikana
kemikaalien vaikutuksesta tai hitsattaessa.
Kaivantoihin ja lattian- tai maanpinnan
alle jääviin tiloihin voi kerääntyä ilmaa raskaampaa kaasua.
Ennen säiliöön menoa on varmistettava
silmämääräisesti ja tarvittaessa mittaamalla, että tarvittavat erotukset ja tyhjennykset on tehty ja että säiliö on puhdistettu
vaarallisista aineista. Säiliön kulkuteiden
esteettömyys tulee varmistaa. Säiliössä
työskenneltäessä ulkopuolella tulee olla
varmistushenkilö, joka tarkkailee säiliön
sisällä työskentelyä ja pystyy tarvittaessa
auttamaan sekä hälyttämään apua tarpeen
vaatiessa. Varmistushenkilön tulee olla tietoinen työhön liittyvistä vaaroista.
Pääsääntöisesti säiliötyö edellyttää erillistä
säiliötyölupaa. Säiliötyöluvassa kerrotaan
yksityiskohtaisesti, mille työlle lupa annetaan ja mitä toimenpiteitä on suoritettava
ennen työn aloittamista.

Työpaikan sisäinen liikenne

Työpaikalla voi olla henkilöliikenteen lisäksi
ajoneuvoliikennettä, työkoneliikennettä,
raideliikennettä, nostolaitteita ja kuljetti-
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mia. Työt on järjestettävä siten, etteivät
jalan liikkuvat työntekijät tarpeettomasti
joudu liikkuvien työkoneiden toiminta-alueelle. Työpaikan henkilöliikenteessä
tulee ottaa huomioon työpaikan omien
työntekijöiden lisäksi työpaikalla liikkuvat
ulkopuoliset henkilöt, kuten asiakkaat ja
vierailijat.
Työpaikan liikenteen järjestämistä varten
on tarvittaessa laadittava liikenneohjeet.
Sisäisessä liikenteessä tulee käyttää yleisiä
liikennesääntöjä sekaannusten välttämiseksi. Liikennejärjestelyillä tulee mahdollisuuksien mukaan erottaa omat väylät
kevyelle liikenteelle ja ajoneuvoliikenteelle.
Jos erillisiä väyliä ei voida rakentaa, parannetaan turvallisuutta ajoratamerkinnöillä,
kaiteilla tai korotetuilla jalkakäytävillä.
Kuljetuksia ja liikkumista varten on varattava riittävästi tilaa sekä huolehdittava turvallisuuden varmistamiseksi tarpeellisesta
näkyvyydestä.

Tavaran kuljetus, käsittely ja varastointi on
suunniteltava ja järjestettävä siten, etteivät
nosto- ja siirtolaitteet tai taakan putoaminen tai heilahtelu aiheuta työntekijöille
vaaratilanteita.
Lastattaville ja kuormattaville ajoneuvoille
on varattava riittävästi pysäköintitilaa. Lastaus- ja purkauspaikat sijoitetaan lähelle
ulosmeno- ja sisäänajoreittejä. Tavaran
vastaanotto ja lähettämö on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että liikenne
kiertää vastapäivään. Peruutustarve tulee
minimoida. Suunnittelussa tulee ottaa
huomioon ulkona tapahtuva lastaus- ja purkaustyö, koska vaihtelevat sääolot, valaistus ja veto aiheuttavat lisäongelmia.

Trukit ja liikkuvat työkoneet

Trukkeihin liittyy useita vaaratekijöitä,
kuten vaihtelevat hallintalaitteet eri konetyypeissä, poikkeava ajosuunta, huono
näkyvyys, korkealla sijaitseva kuorma ja
vakavuus. Trukin käyttöön liittyviä vaarakohtia ovat risteykset, ahtaat kulkuväylät,
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portit ja oviaukot sekä huonosti havaittavat
katvealueet, joita syntyy yleensä ovialueiden ja rakennusten kulmien läheisyyteen
sekä nurkka-alueisiin.
Myös jalankulkuliikenne trukkiliikenteen
seassa on merkittävä riskitekijä. Tyypillisiä
trukkitapaturmia ovat henkilöiden jääminen trukin alle, peruutettaessa sattuneet
vahingot sekä ulosajot laiturilta. Trukkiturvallisuudessa on keskeistä kiinnittää
huomiota liikennejärjestelyihin, työn organisointiin, koneiden kuntoon ja huoltoon
sekä kuljettajan opastukseen ja ohjaukseen
sekä työpaikan liikenneohjeisiin.
Trukin ja muun liikkuvan työkoneen käyttö
edellyttää, että työntekijä on saanut kyseiseen tehtävään riittävän opastuksen ja että
hänellä on työnantajan antama kirjallinen
lupa kyseisen työvälineen käyttöön. Luvassa on mainittava ne laitetyypit, jota lupa
koskee. Työnantajan tulee varmistua työntekijän osaamisesta ennen luvan myöntämistä käytettävien konetyyppien osalta.

Työmatka- ja työasiointiliikenne

Työmatka- ja työasiamatkojen turvallisuus
on yrityksen työturvallisuuden kannalta
keskeinen asia. Työmatkaliikenteessä
sattuu lähes 20 000 tapaturmaa vuosittain. Niiden myötä myös menetetään
huomattavasti enemmän työpäiviä kuin
työpaikkatapaturmissa. Työ- tai työasiamatkalla työntekijälle sattunut tapaturma korvataan työnantajan pakollisesta
tapaturmavakuutuksesta.
Työmatka on kodin ja työpaikan välinen
matka. Työasiamatka on työhön liittyvä
työajalla tehty matka tai vapaa-ajalla tehty
työnantajan korvaama matka.
Valtaosa työmatkatapaturmista sattuu
kevyessä liikenteessä. Suurin osa tapaturmista on kaatumisia, liukastumisia ja
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kompastumisia. Työasiamatkoilla sattuneet onnettomuudet ovat useimmiten
autokolareita.
Liikenteessä turvallisuusriskit liittyvät
liikkujiin, kulkuneuvoihin ja liikkumisympäristöön. Työ- ja työasiamatkoilla vaara voi
piillä myös tiukoissa aikatauluissa, työtehtävien aiheuttamissa paineissa ja matkan
tuttuudessa.
Työasiointi- ja työmatkaliikenteen
turvallisuusnäkökohtia:
● liikkujan kunto: väsymys, lääkkeet,
alkoholi
● liikkujan turvavarusteet: heijastin, kypärä, turvavyö, liukuesteet
● liikkumisolosuhteet: sää, keli, ruuhkat.
Työpaikan lähiympäristön tulee olla turvallinen niin autolla, kävellen, polkupyörällä
kuin joukkoliikenteelläkin työmatkojaan
kulkeville.
Työ- ja työasiamatkojen kulkutapojen kartoituksella ja seurannalla saadaan tietoa
työntekijöiden kulkutavoista ja muutoksissa niissä. Kun sattuneita tapaturmia ja vaaratilanteita analysoidaan yhdessä, opitaan
tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä. Yrityksen tapaturma- ja vaaratilanneseurannassa tulee tarkastella rinnan työpaikka- ja
työmatkatapaturmia.
Turvallisesti työliikenteessä, Työturvallisuuskeskus
2008.

Koneiden, laitteiden ja
työvälineiden turvallisuus
Koneiden turvallisuutta koskevissa säädöksissä vastuu turvallisuudesta kohdistuu
toisaalta koneiden suunnittelijoihin ja valmistajiin ja toisaalta koneita hyödyntäviin
työnantajiin. Koneiden valmistajien on noudatettava ns. konelaissa ja valtioneuvoston
koneturvallisuusasetuksessa eli ns. konea-
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setuksessa annettuja määräyksiä. Työnantajaa velvoittavia määräyksiä on työturvallisuuslaissa ja valtioneuvoston asetuksessa
työvälineiden turvallisesta käytöstä ja
tarkastamisesta eli ns. käyttöasetuksessa.
Laki eräiden teknisten laitteiden
vaatimustenmukaisuudesta 1016/2004, ”konelaki”.
Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta
400/2008, ”koneasetus”.
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta
käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008,
”käyttöasetus”.

Koneen suunnittelijan ja valmistajan
velvollisuudet

Koneasetuksen vaatimukset koskevat ensisijaisesti koneen valmistajaa. Työnantajankin on tunnettava vaatimukset, sillä työturvallisuuslain ja käyttöasetuksen mukaan
työssä saa käyttää vain vaatimusten – siis
koneasetuksen – mukaisia ja turvallisia
koneita.
Koneen suunnittelijan ja valmistajan velvollisuus on tunnistaa koneeseen liittyvät vaarat ja arvioida niistä aiheutuvat riskit. Kone
on suunniteltava ja rakennettava siten,
että koneeseen jäljelle jäävät riskit ovat
mahdollisimman pienet. Jäljelle jäävien
riskien hallintaan on ensisijaisesti käytettävä teknisiä menetelmiä, kuten suojuksia ja
turvalaitteita.
Valmistajan velvollisuutena on myös laatia
käyttöohjeet ja koota tekninen rakennetiedosto. Kun kone on sitä koskevien
vaatimusten mukainen, valmistaja laatii
ja allekirjoittaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja kiinnittää koneeseen
CE-merkinnän.
Koneasetuksen tarkoittamana koneena
pidetään myös yhteisen ohjauksen alla
toimivaa koneyhdistelmää tai konelinjaa. Tällaisella yhdistelmällä on oltava
yksi vastuullinen valmistaja, joka tekee

kokonaisuudelle vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Jos työnantaja hankkii koneyhdistelmän osakoneet eri toimittajilta,
työnantajasta tulee koneen valmistaja,
jonka on täytettävä koneasetuksen velvoitteet. Työnantaja voi myös tilausvaiheessa
sopia, että joku toimittajista ottaa vastuulleen koko koneyhdistelmän vaatimustenmukaisuuden varmistamisen.
Koneasetuksen liitteessä 1 esitetään olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset,
jotka kaikkien koneiden on täytettävä.
Liitteessä esitetään mm. seuraavia
vaatimuksia:
● Koneen liikkuvista osista aiheutuvat
vaarat on torjuttava joko niin, että
liikkuviin osiin ei ole mahdollista päästä käsiksi, tai niin, että koneessa on
sellaiset turvalaitteet, jotka sallivat
osiin koskettamisen vain niiden ollessa
liikkumattomina.
● Koneiden sijoituksessa tulee ottaa huomioon käyttäjien ja huoltohenkilöstön
tarvitsema liikkuma- ja työskentelytila.
● Koneen suunnittelussa on otettava huomioon ergonomiset näkökohdat siten,
että työntekijä ei joudu mukautumaan
koneen pakottamaan työtahtiin tai huonoihin työasentoihin.
● Ylhäällä oleviin kohteisiin on päästävä
turvallisesti portaita ja kaiteilla varustettuja kulku- ja työtasoja pitkin.
● Koneen ohjausjärjestelmä on suunniteltava niin, että tarvittava turvatoiminto
esim. koneen pysähtyminen toteutuu
silloinkin, kun ohjausjärjestelmässä on
jotain vikaa.
Suojusten, turvalaitteiden ja ohjausjärjestelmän suunnittelussa on haettava
käytännöllisyyttä. Jos ratkaisut ovat
kömpelöitä, käyttäjät saattavat pyrkiä poistamaan suojuksia tai mitätöimään koneen
turvatoimintoja.
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Koneen mukana on toimitettava käyttö,
huolto- ja tarkastusohjeet. Ohjeiden on
oltava suomenkieliset ja tarvittaessa myös
ruotsinkieliset. Jos koneen valmistaja ei ole
toimittanut edellä mainittuja ohjeita, maahantuojan, myyjän tai viimeistään työnantajan on huolehdittava ohjeiden kääntämisestä.
Konetta koskevista ohjeista on vaatimuksia
myös työnantajia koskevassa käyttöasetuksessa. Asetus edellyttää, että ohjeita on
täydennettävä tai tarvittaessa on laadittava uudet ohjeet, jos valmistajan ohjeet
eivät ole riittävät tai niitä ei ole saatavilla.
Tarvittaessa ohjeiden laadinnassa on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa.
Koneen käyttö- ja muissa ohjeissa on oltava tietoja mm.
● koneen turvallisesta käytöstä
● koneelle tehtävistä tarkastuksista
● tarvittavasta kunnossapidosta (säätö,
huolto, korjaukset)
● koneen melutasosta
● koneen jäännösriskeistä ja keinoista
jäännösriskien hallitsemiseksi.
Koneessa on oltava merkinnät, joiden avulla koneen valmistaja ja kone voidaan tunnistaa ja yksilöidä. Yleensä nämä merkinnät
tehdään konekilpeen.
Koneessa on oltava vähintään seuraavat näkyvällä ja pysyvällä tavalla tehdyt
merkinnät:
● koneen nimi
● valmistajan nimi ja tarkka osoite
● sarja- ja tyyppimerkintä
● sarjanumero tai muu koneen yksilöivä
tunnus
● valmistusvuosi
● CE-merkintä.
Allekirjoittamallaan vaatimustenmukaisuusvakuutuksella valmistaja vakuuttaa,
että kone täyttää kaikki sitä koskevat
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turvallisuusvaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on toimitettava jokaisen
koneen mukana, esimerkiksi käyttöohjeen
liitteenä. Jos alkuperäinen vakuutus on
muulla kielellä kuin suomeksi, koneen
ostajalle on annettava myös vaatimustenmukaisuusvakuutuksen suomennos ja
tarvittaessa ruotsinnos.
Valmistajan on teetettävä tietyille koneille
ja turvakomponenteille tyyppitarkastus
ennen kuin niitä voidaan saattaa markkinoille. Tyyppitarkastettavia koneita ovat
mm. puun ja lihan työstämiseen tarkoitetut
sahat ja muut työstökoneet (esim. jyrsimet
ja höylät) sekä metallien työstämiseen
tarkoitetut puristimet. Nostavista koneista
autonostimet ja henkilönostimet vaativat
tyyppitarkastuksen.
Tyyppitarkastettavia turvakomponentteja
ovat mm. ihmisten havaitsemiseen tarkoitetut turvalaitteet, kuten valoverhot, tuntomatot ja laserskannerit.

Yleisiä vaatimuksia täsmennetään
standardeilla

Koneasetuksen liitteessä 1 olevat tekniset
turvallisuusvaatimukset ovat luonteeltaan
yleisiä, koska niiden on sovelluttava kaikenlaisille koneille. Siksi koneasetuksen
turvallisuusvaatimuksia täsmennetään
yhdenmukaistetuilla eurooppalaisilla
EN-standardeilla, jotka Suomessa tulevat
voimaan tunnuksella SFS-EN tai SFS-EN
ISO. Kun kone tai sen tietty ominaisuus
on sitä koskevan yhdenmukaistetun standardin mukainen, katsotaan vastaavan
koneasetuksen liitteen 1 vaatimuksen myös
tulevan täytetyksi.
Standardien noudattaminen on vapaaehtoista, joten niistä on aina mahdollista
poiketa. Jos standardista poiketaan, poikkeavalla ratkaisulla on kuitenkin päästävä
vähintään samaan turvallisuustasoon.
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Koneiden hankkiminen ja käyttäminen
työpaikalla

Käyttöasetuksen mukaan työnantajan on
valittava työntekijän käyttöön kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin sopiva ja turvallinen
työväline. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että työnantajan on varmistettava, että kone
täyttää koneasetuksen turvallisuusvaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja
CE-merkintä eivät tätä takaa. Siksi koneelle
on tehtävä ainakin käyttöönottotarkastus
ennen käyttöön hyväksymistä.

Koneen vaarojen tunnistaminen

Koneiden tarkastamista sekä vaarojen
tunnistamista ja riskien hallintaa edellytetään myös käyttöasetuksessa. Asetuksen
mukaan työnantajan on järjestelmällisesti
selvitettävä ja arvioitava koneiden ja muiden työvälineiden turvallisuus. Erityisesti
tämä on tehtävä tuotannon ja työmenetelmien muutosten yhteydessä.
Arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota vaaroihin ja haittoihin, joita aiheuttavat
● koneen liikkuvat osat
● ulkoiset rakenteet
● fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
● automaattiset toiminnot
● käyttöolosuhteet.
Jos koneen käytön todetaan aiheuttavan
vaaraa tai haittaa, työnantajan on ryhdyttävä vaaran tai haitan poistamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin välittömästi. Ensisijaisesti vaara tulee poistaa työvälineen
rakenteeseen tai sen ympäristöön liittyvillä
teknisillä toimilla, kuten vaara-alueelle pääsyn estävillä tai vaarallisten osien liikkeen
ennen vaara-aluetta pysäyttävillä laitteilla.
Työnantajan on huolehdittava, että kone
pidetään säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla turvallisena sen koko käyttöiän
ajan. Turvallisuuden varmistamiseksi
työnantajan on seurattava koneen tai muun

työvälineen, nostoapuvälineen tai telineen
kuntoa säännöllisesti tehtävillä tarkastuksilla, testauksilla, mittauksilla ja muilla
sopivilla keinoilla. Koneen tai muun työvälineen toimintakunnon varmistamiseksi
tehtävän tarkastuksen ja testauksen saa
tehdä työvälineen rakenteeseen ja käyttöön
perehtynyt pätevä henkilö. Tarvittaessa on
käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa.
Käyttöasetuksessa on lisäksi erityisiä
vaatimuksia erityyppisten nostavien
koneiden tarkastuksista ja tarkastajien
pätevyyksistä.
Työnantajan on opastettava työntekijöitä
koneiden ja työvälineiden turvalliseen
käyttöön sekä huolehdittava siitä, että
työntekijät ovat tietoisia heitä koskevista
vaaroista ja työ- ympäristössään olevien
koneiden ja muiden työvälineiden aiheuttamista vaaratekijöistä.
Opastuksessa on erityisesti kiinnitettävä
huomiota koneiden vaarakohtiin, huolto- ja
korjaustöiden turvallisuuteen sekä toimintaan häiriötilanteissa. Työvälineiden päivittäisestä kunnon seurannasta ja esimerkiksi
ajoneuvojen liikkeellelähtötarkastuksista
on hyvä laatia kirjalliset ohjeet. Koneiden
käytössä sekä huolto- ja korjaustöissä on
huolehdittava odottamattoman käynnistyksen estosta ja siitä, ettei tarkoituksellisestakaan käynnistyksestä aiheudu vaaraa.

Perehdy ja pyydä perehdytystä autoon
tai yhdistelmäajoneuvoon

Auto ja mahdollisesti perävaunu tai perävaunut ovat tavaraliikenteen tärkeitä
työvälineitä. Samoin erikokoiset linja-autot
henkilöliikenteessä.
Työnantajalla on velvollisuus perehdyttää
uuteen työvälineeseen samoin kuin uuteen
työhönkin. Työntekijän kannattaa pyytää
perehdytystä. Tällä yhdistelyllä edesau-
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tetaan työn sujuvuutta, työturvallisuutta,
kaluston kestävyyttä ja työssä viihtymistä,
ja hyvä perehdytys myös sitouttaa työntekijän tiiviimmin työyhteisöön.

●

●

●

Autoon perehtymisessä on syytä ottaa huomioon vähintään seuraavia asioita:
● polttoaine, vaihtoehtoinen polttoaine vai
diesel, minkä tyyppinen dieselmoottori;
vaihtoehtoina jopa Euro 0- tai Euro 6
-moottorityyppi
● käyttöohjekirjan tärkeys auton käytöstä,
päivittäisestä tarkkailusta, huolto-ohjelmista sekä poikkeustilanteista
● ajoneuvon mitat, erityisesti korkeus
● ajoneuvon käynnistäminen, korkeuden
muutos mm. ilmajousitusjärjestelmää
hyödyntäen eli tason nostojärjestelmä
● ajaminen taajama- ja maantieosuuksilla,
erityisesti ajotekniikka mäessä
● ajoneuvon pysäköiminen erityisesti liukkaalla kelillä
● vaikeissa olosuhteissa etenemistä helpottavat laitteet ja niiden käyttö
● päästöjärjestelmien toimintavarmuus ja
oikea auton käyttö
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kuormatilan tai matkustamon siisteys ja
huolto sekä poikkeustilanteissa toiminta
säädösten mukaiset asiakirjat, katsastukset ja tarkastukset
vikatilanteet ja niissä toimiminen.

Polttoaine

Dieselpolttoaine sisältää syöpävaarallisia
aineita. Käytä sen vuoksi tankkaustilanteessa suojakäsineitä ihokosketuksen välttämiseksi. Lisäksi dieselpolttoaineen haju
käsissä on haitallista ja sisältää elimistölle
vieraita aineita. Auto on tankattava moottori sammutettuna, ettei tankkaamisen
yhteydessä pääse ilmakuplia polttoainejärjestelmään ja aiheuta ajoneuvon sammumista. Jos näin käy, on ajoneuvon polttoainejärjestelmä ilmattava. Oletko perehtynyt,
kuinka se tehdään?
Vaihtoehtoisia polttoaineita on alkanut tulla markkinoille jopa runsaasti. Asiakkaat ja
lainsäädäntö vaativat entistä ympäristöystävällisempiä kuljetuksia.
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Yksi vaihtoehtoinen polttoaine on
LNG-kaasumoottori. Sellaisen ajoneuvon
tankkaaminen vaatii erillisen tankkauskoulutuksen eli perehdytyksen. LNG-kaasu
on erittäin kylmää, jopa −180 °C. Autojen
moottorit vaativat joissain merkeissä
vähintään –135 °C:n kylmyydessä olevaa
kaasua. Auto on tankattava kylmä/kuumakäsineet kädessä, kasvosuojain kasvoilla ja
koko vartalo suojattuna. Tankkausletkun
metalliosat voivat olla jo −100 °C.
Toinen kaasu voi olla paineistettu kaasu,
joka varastoidaan painesäiliöihin ja jonka
paine voi olla jopa 20 baria.
Sähkömoottorit on jo yleisiä linja-autoissa,
ja sen latausjärjestelmään, auton toimintatapaan ja erityisesti taloudelliseen ajamiseen on erityisesti perehdyttävä. Liian
raskasjalkainen kuljettaja helposti kuluttaa
huomattavastikin enemmän energiaa kuin
on tarpeen.
Hybridimoottoriautoja käytetään enemmän
jakeluliikenteessä, ja siihen pätee myös
tarkan taloudellisen ajamisen osaaminen.
Polttokennomoottoriautot, joihin tankataan typpeä, ovat tulossa käyttöön lähivuosina. Niiden uusi ajoneuvotekniikka vaatii
myös hyvän perehdytyksen.
Nämä vaihtoehtoiset polttoainemallit
aiheuttavat lisäriskin onnettomuustilanteessa. Tämän vuoksi olisi hyvä, jos autoissa olisi polttoaineesta kertova tarra katolla,
ohjaamon molemmin puolin ja edessä.
Pelastuslaitos ja ensihoitovat saa näin
onnettomuustilanteessa tiedon, millaista
polttoainetta auto käyttää.

Käyttöohjekirja tärkeä tietopaketti

Tämän päivän autot ovat CAN-väylätekniikalla varustettuja. Käyttöohjeiden
mukainen käynnistäminen on tärkeää, jotta

ajoneuvon tietojärjestelmät heräävät käyttöön. Huolimaton käynnistäminen voi estää
voiman ulosoton kytkemisen, ja tällöin linja-autossa ei wc tai sisävalot toimi.
Selvitä ennen ajoon lähtöä, mistä auton
sulakkeet löytyvät, ja erityisesti linja-autossa niiden paikka voi vaihdella. Jos autossa
ei ole mukana varasulakkeita tai perustyökaluja, matka voi keskeytyä jo 5 ampeerin
sulakkeen palamiseen. Tämä kuormittaa
kuljettajaa, kun kuormalle tai matkustajille
on järjestettävä korvaava ajoneuvo.

Ajoneuvon mitat, erityisesti korkeus ja
yhdistelmän kytkentä

Ajoneuvon mitoista pituus, leveys ja massat
on ilmoitettu rekisteröintitodistuksen teknisessä osassa, mutta ei korkeutta. Tämä
johtuu siitä, että eri Euroopan maissa on
erilaisia säädöksiä sallituille ajoneuvojen
korkeuksille. Suomessa suurin sallittu ajoneuvon korkeus kuormineen on 4,4 metriä,
Ruotsissa vapaa ja Norjassa 4,0 metriä. Jo
kolmessa Pohjoismaassa on siis eri säädökset korkeuden suhteen.
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Kuljettaja on vastuussa ajoneuvon liikenteessä liikkumisesta. Lainsäädäntö edellyttää, että työnantajan ja työntekijän on
otettava selvää mahdollisista yläpuolisista
esteistä, jos ajoneuvon korkeus on yli 4,2
metriä kuormineen.
On huomattava, että vapaan korkeuden liikennemerkkiä käytetään vain yleisellä tiellä. Piha-alueilla voi olla matalia katoksia tai
parvekkeita sekä muita rakenteita. Näistä
varoittaminen on aina kiinteistön omistajan
vastuulla. Monessako paikassa olet nähnyt
pihalla vapaan korkeuden liikennemerkin?
Ajoneuvoyhdistelmän kytkentä lainsäädännön ja rekisteröintitodistuksen teknisen
osan sallimien rajojen puitteissa kuuluu
myös osana perehdytykseen. Erityisesti
painojakautuma yhdistelmässä ja sen kääntyminen kääntymissäännön mukaisesti on
toteutettava oikein.
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Ajaminen ja pysäköiminen

Erityisesti pitkissä ajoneuvoissa on ajoneuvon mitoista johtuvia riskitekijöitä.
Hyvä perehdytys olisi, jos kokeneempi
kuljettaja lähtee mukaan opastamaan uutta
työntekijää oman talon kalustoon. Samalla
uusi kuljettaja voi kysyä ongelmallisista
asiakaspaikoista ja toimintaohjeita niissä
käymiseen.
Pysäköiminen liukkaalla on riskitekijä.
Ajoneuvo voi lähteä lämpimien renkaiden
vuoksi liikkeelle jopa vielä 4 tuntia pysäköimisen alkamisesta. Perehdyttämiseen
kuuluu myös, miten varmistetaan käytössä
olevan ajoneuvon pysyminen paikoillaan.

Mäessä ajotekniikka

Vaikka kuljettajalla on kokemusta kuljettajan ammatista, voi uusi tai muuten vieras
auto ja sen etenemistä helpottavat laitteet
olla täysin uusia asioita. Kuinka käytät
tasauspyörästön lukkoa, ristilukitusta teli-
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vetoisissa autoissa, painon siirtoa eli telin
kevennintä, nostaako auton teliakselisto
kuorman kanssa telin ylös, mitkä akselit
ovat nostettavissa ylös, miten auton käyttäytyminen muuttuu käytettäessä noita
laitteita?
Auton vaihteisto ja sen mahdollisuudet
eri liikennetilanteisiin tulee hallita, esim.
automaattipuolelta siirtyminen manuaalipuolelle ja päinvastoin. Lisäksi vaihteiston
käyttöön voi olla mäkiseen maastoon tarkoitettu power eli tehoasetus.

Toimivatko auton päästöjärjestelmät?

Ympäristöpäästöjen vähentämiseksi on
pakokaasujen haitta-aineita vähennetty
polttoaineiden kehittämisellä ja moottorin
pakokaasujen puhdistusjärjestelmillä. Näiden järjestelmien tulee olla käyttökunnossa. AdBlue-järjestelmiä on omatoimisesti
saatettu pois toiminnasta, vaikka sellainen
ei säädösten mukaan ole sallittua. Usein
järjestelmiä otetaan pois käytöstä niiden
toimintahäiriöiden vuoksi. Toimintahäiriöt
usein johtuvat kuljettajan omasta tietämättömyydestä mm. auton sammuttamisen
yhteydessä.

Kuormatila ja linja-auton matkustamo

Kuljettajan vastuulla ovat kuormatilan
puhtaus, ovirakenteiden kiinni pysyminen,
vaihtokuormatilojen lukitukset ja linja-auton matkustamon puhtaus. Vaihtokuormatilat lasketaan joko maahan tai omilla
tukijalolla seisomaan. Vaihtokuormatilan
ovet voivat tippua alas tai perälauta voi
olla kuorman jäätymisen vuoksi tiukka ja
ponnahtaa auki aiheuttaen työtapaturmavaaran. Lisäksi irtotavaran siirtyminen
kuormatilassa voi muodostua riskitekijäksi,
esimerkiksi vaihtolavalla oleva rakennusjäte voi siirtyä lavaa auton tai perävaunun
päälle kuormattaessa nojaamaan kuormatilan avattavia laitoja vasten. Tai avattavat

laidat voivat olla jäätyneitä, jolloin ne voivat
ponnahtaa auki voimakkaasti.
Linja-auton kuljettajan tulee huolehtia
turvavöiden käytöstä tiedottamisesta, jos
autossa ei ole muuten asiaa ilmaistu kaikille matkustajille. WC-kemikaalien käyttö on
kemiallisen aineen käyttämistä, joka edellyttää suojavarusteiden käyttöä. Jos olet
epävarma, millaisia suojavarusteita minkäkin kemiallisen aineen kanssa tarvitaan,
hae esim. google-haulla aineen käyttöturvallisuustiedote, jonka kohdassa numero
8 löytyy tietoa altistumisen ehkäisystä ja
suojavarusteista.

Säädösten mukaiset asiakirjat,
tarkastukset ja katsastukset

Kuljettajan mukana tulee olla seuraavat
asiakirjat:
● ajokortti, huomioi viimeinen
voimassaolopäivämäärä
● ammattipätevyys, joko erillisenä kuljettajan ammattipätevyyskorttina tai
merkittynä ajokorttiin
● kuljettajakortti eli digipiirturikortti;
muista käyttää se työnantajalla 3 viikon
välein ajo- ja lepoaikojen tallentamista
varten
● ajopiirturin kiekot; jos ajat välillä kiekkopiirturiautoa ja välillä digipiirturiautoa,
on nämä tiedot pidettävä autossa mukana 28 päivän ajalta ja vuoden 2025 alusta
56 päivän ajalta
● ADR-ajolupa vaarallisten aineiden
kuljettamisessa.
Muita mahdollisia asiakirjoja, joita työssäsi
tarvitset:
● työturvallisuuskortti, jos toimeksiantaja
tai työnantaja sitä edellyttää
● kulkulupa, pysäköintilupa, vaihtokuormatilan sijoituslupa.
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Autoa koskevat asiakirjat, tarkastukset ja
katsastukset
● rekisteröintitodistuksen tekninen osa
tai myös perävaunun/perävaunujen
tekninen osa; erityisesti yhdistelmäajoneuvoissa vetoajoneuvon tekninen osa
kertoo, minkä mittaiseksi yhdistelmän
saa rakentaa ja mikä on yhdistelmän
suurin sallittu kokonaismassa
● rekisteröintitodistuksessa
katsastusajankohta
● ajopiirturin tarkastustodistus ja
kuljettajan puolelle kiinnitetty tarra
tarkastuksesta
● rahtikirja, joka vaarallisten aineiden kuljetuksessa on pakollinen. Se voi olla joko
paperinen tai sähköisessä muodossa
kuitenkin niin, että onnettomuustilanteessa sen voi pelastuslaitos tai kuljettaja ottaa käyttöön.

Tyypillisimmät henkilökohtaiset
suojavarusteet

Yleisimmät kuljettajan suojavarusteet ovat
seuraavat:
● kypärä
● suojalasit; kypärässä kiinni oleva silmäsuojain on visiiri, joka ei täytä välttämättä työnantajan suojalasivaatimusta
● työkäsineet, erityisesti työhön sopivat,
käsiteltävään aineeseen tai materiaaliin
sopivat
● suojavaatetus, EN 471- tai EN 20471
-luokittelun mukaiset takki ja housut; on
hyvä muistaa, että vaatetus näkyy hyvin
työympäristössä
● työkengät, joissa vahvistettu pohja ja
varvassuoja, ja mielellään nilkkaa hyvin
tukevat jalkineet.
Eri työtehtävissä voi tulla kyseeseen mm.
antistaattiset – sähköä johtavat kengät
ja vaatetus, palosuojattu vaatetus, täysin silmät suojaavat suojalasit tai muuta
erityistä.
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Sähköturvallisuus

Sähkölaitteiden suunnittelu, rakentaminen,
korjaus ja huolto edellyttävät erityistä sähköalan asiantuntemusta. Näitä töitä saavat
tehdä vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) sähköurakoitsijarekisteriin
rekisteröidyt sähköalan ammattilaiset.
Työnantajalla on vastuu sähköasennusten
ja -laitteiden palo- ja henkilöturvallisuudesta. Sähkölaitteistojen kuntoa on tarkkailtava, ja vioittuneeksi havaittu sähkölaite on
kytkettävä jännitteettömäksi. Korjaus- ja
muutostyöt on teetettävä mahdollisimman
pian siihen oikeutetulla ammattihenkilöllä.
Sähköturvallisuuden kannalta on tärkeää,
että työssä käytettävät sähkölaitteet ja
-johdot sekä pistorasiat ovat ehjiä. Sähköjohtojen asettelussa ja järjestelyssä tulee
huolehtia siitä, että johdot on suojattu
mekaanisilta vaaroilta ja että ne eivät
aiheuta haittaa työpaikalla liikkuville.
Asettelussa tulee käyttää kaapelihyllyjä.
Sähkökeskustilat on pidettävä siisteinä ja
edustat vapaina. Sähkölaitteistojen tulee
sopia käyttötarkoitukseensa.
Työskenneltäessä kosteissa, räjähdysvaarallisissa tai ahtaissa johtavissa tiloissa
sähkölaitteilta ja sähkötyökaluilta edellytetään erityisvaatimuksia.

Työhygienia

Työhygienia käsittää työympäristön fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten terveysvaarojen ennakoinnin, tunnistamisen,
arvioinnin ja hallinnan. Työhygieeninen
toiminta on osa työsuojelun ja työterveyshuollon toimintaa. Työhygieenisten
riskien arvioinnissa, altistumisten mittaamisessa sekä haittojen torjunnassa
tarvitaan usein työpaikan ulkopuolista
erityisasiantuntemusta.
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Altistuksen arviointi

Työhygieenisillä mittauksilla selvitetään
työoloja. Kun työhygieeninen haittatekijä
ei ole aistinvaraisesti arvioitavissa ja kokemukseen tai muuhun tietoon perustuen
epäillään mahdollista haitallista tai ärsyttävää altistumista, jää ainoaksi keinoksi
selvittää altistuminen mittaamalla. Tämä
koskee esimerkiksi monia säteilyn lajeja,
kemiallisia epäpuhtauksia sekä biologisia
haittatekijöitä. Samoin myös työntekijöiden
epämääräisten oireiden selvittäminen
edellyttää usein työhygieenisiä mittauksia.
Mittauksilla selvitetään pitoisuus- ja voimakkuustason lisäksi altistumisen ajallista
ja paikallista vaihtelua. Mittaustoimintaan
liittyy olennaisena osana tulosten ja niiden
terveydellisen merkityksen arviointi sekä
torjuntatoimenpiteiden ehdottaminen.
Fysikaalisista tekijöistä on mahdollista
mitata melua, tärinää, säteilyä sekä lämpöoloja. Kemiallisille tekijöille altistumista
voidaan mitata ilmasta, pinnoilta tai henkilön veri- ja virtsanäytteistä. Biologisille
tekijöille altistumista selvitetään tutkimalla
materiaalinäytteitä sekä ottamalla näytteitä pinnoilta ja tuloksista tehdään epäsuorasti päätelmiä altistumisesta. Vain harvoja
mikrobeja voidaan mitata ilmasta.
Työhygieenisille haitoille altistuminen
vaihtelee yksilöllisesti hyvin paljon. Jotkut henkilöt kokevat haitalliseksi jo hyvin
pienet pitoisuudet, jotka eivät ylitä työoloille annettuja suositusarvoja. Tällaisissa
havaintoon perustuvissa tilanteissa ongelman merkityksen määrittää työntekijä itse.
Ongelman ratkaisu pyritään löytämään
linjajohdon, työsuojeluhenkilöstön sekä
työterveyshuollon yhteistyönä. Työtavan
muutos tai opastus työmenetelmistä tai
huollon ja kunnossapidon parantaminen
voi olla riittävä toimenpide tilanteen
korjaamiseksi.

Keskeisiä työhygieenisten ongelmien
ratkaisemisen esteitä ovat tiedon puute,
tiedonkulun vaikeudet, puutteet perustellun palautteen saamisessa ja antamisessa
sekä resurssien puute.
Työhygienia, Työterveyslaitos 2008.

Fysikaaliset tekijät

Yleisimpiä fysikaalisia tekijöitä ovat melu,
tärinä, lämpöolojen ongelmat, ionisoivat
ja ionisoimattomat sähkömagneettiset
säteilyt. Melu on yleisin ammattitaudin
aiheuttaja.

Melu

Melu on voimakasta, häiritsevää ja epämiellyttävää ääntä. Äänen kokemiseksi meluksi
vaikuttavat yksilölliset tuntemukset.
Ääni etenee ilmassa pitkittäisenä värähtelyliikkeenä. Äänen voimakkuus mitataan
paineenvaihteluiden suhteen 10-kertaisena
logaritmina, ja sen yksikkö on desibeli (dB).
Äänen taajuus vastaa paineenvaihteluiden
eli äänivärähdysten määrää sekunnissa,
ja sen yksikkö on hertsi (Hz). Melu voi olla
tasaista melua tai impulssimelua.

Tasainen melu

Melu on tasaista, kun sen vaihtelu on
alle 6 desibeliä. Ääni etenee nopeammin
materiaaleissa esimerkiksi rakennusten
rungoissa. Äänen nopeus betonissa ja
teräksessä on yli kymmenkertainen ilmaäänen nopeuteen verrattuna. Kiinteässä
aineessa ääniaallot etenevät myös poikittaisena värähtelynä. Meluntorjunnassa
runkovärähtelyjen huomioiminen voi olla
merkityksellistä.
Ääni imeytyy eli absorboituu pehmeisiin
materiaaleihin sitä enemmän, mitä suurempi äänen taajuus on. Kovista pinnoista
ääni heijastuu.
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Vapaassa tilassa ääni vaimenee 6 dB, kun
etäisyys pistemäisestä äänilähteestä kaksinkertaistuu eikä lähistöllä ole heijastavia
pintoja.
Melu vaikuttaa korvan lisäksi moniin fysiologisiin toimintoihin, kuten sydämen lyöntitiheyteen, verenpaineeseen ja hengitystiheyteen. Melu voi olla myös yleisesti häiritsevää
ja vaikuttaa keskittymiskykyyn ja uneen.
85 dB:n ja sitä voimakkaampi tasainen
melu aiheuttaa kuulovaurioita. Kuulovaurio
syntyy vähitellen.

Impulssimelu

Impulssimelulla tarkoitetaan äkillisiä
voimakkaita iskuääniä sisältävää melua.
Impulssimelun sisältämän painehuipun
aiheuttaa
● kappaleiden iskeytyminen, esimerkiksi
takominen
● kaasujen laajeneminen, esimerkiksi
ampuminen
● sähköpurkaukset, esimerkiksi
MIG-hitsaus.
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Melu määritellään impulssimeluksi, jos se
sisältää alle sekunnin kestäviä meluhuippuja, jotka ovat yli 15 desibeliä taustamelua
voimakkaampia. Impulssimelun kuulovaurioriski on suurempi kuin tasaisen melun.

Melun toiminta- ja raja-arvot:

Meluasetuksessa on määritelty
● alempi toiminta-arvo 80 dB(A) ja äänenpainetason huippuarvo (impulssimelu)
135 dB(C)
- arvioidaan ilman kuulonsuojainta
● ylempi toiminta-arvo 85 dB(A) ja äänenpainetason huippuarvo (impulssimelu)
137 dB(C)
- arvioidaan ilman kuulonsuojainta
● raja-arvo 87 dB (A) ja äänenpainetason
huippuarvo (impulssimelu) 140 dB(C)
- arvioidaan kuulonsuojainten kanssa.
Melualtistuksen arviointi perustuu pääsääntöisesti päiväannokseen.
Jos työntekijän melualtistus ylittää alemman toiminta-arvon 80 dB, työnantajan on
varattava työntekijän käyttöön henkilökoh-
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taiset kuulonsuojaimet ja työntekijällä on
lisäksi oikeus päästä kuulontutkimukseen.

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden
suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta
85/2006.

Jos työntekijän melualtistus ylittää ylemmän toiminta-arvon 85 dB, työntekijän
on käytettävä kuulonsuojaimia. Melun
vaara-alueet on merkittävä, ja niille pääsyä
tulee tarpeen mukaan rajoittaa. Lisäksi
työnantajan on laadittava meluntorjuntaohjelma. Ohjelmassa selvitetään syyt raja-arvon ylittymiseen ja asetetaan tavoitteet ja
toimenpiteet melualtistuksen vähentämiseksi. Toimenpiteet voivat olla teknisiä tai
työjärjestelyihin liittyviä.

Tärinä

Jos altistuminen ylittää raja-arvon 87 dB,
työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin
altistuksen vähentämiseksi alle raja-arvon.
Samaa kuulovaurioriskiä vastaavat päivittäiset altistumisajat

Melutaso dB(A)

Päivittäinen
altistumisaika

85

8 tuntia

88

4 tuntia

91

2 tuntia

94

1 tunti

97

30 minuuttia

100

15 minuuttia

103

7 minuuttia

106

3 minuuttia

109

1 minuutti

Kuulonseuranta on tarpeen, jos nämä
rajat ylittyvät. Terveystarkastusten tarve
arvioidaan työpäivän ajalle lasketun tason
avulla. Impulssimelun lisäriskille esitetään
mittaustulokseen lisättäväksi 10 dB.

Tärinä on kappaleen edestakaista liikettä. Käsitärinällä tarkoitetaan työkalusta
käteen siirtyvää tärinää ja kokokehotärinällä tärinää, joka siirtyy alustasta tai istuimesta ihmiseen.
Käsitärinä on ollut merkittävä ammattitautien aiheuttaja, mutta automaation ja
koneiden tuotekehityksen myötä tärinän
aiheuttamat ammattitaudit ovat vähentyneet huomattavasti. Tyypillisiä käsitärinäoireita ovat valkosormisuus, sormien
puutuminen ja tunnottomuus sekä puristusvoiman heikkeneminen. Kokokehotärinä
lisää alaselän oireita.
Tärinäasetuksessa on asetettu toiminta-arvoksi käsitärinälle 2,5 m/s² ja kokokehon tärinälle 0,5 m/s². Raja-arvo on käsitärinälle 5 m/s² ja kokokehotärinälle 1,15 m/s².
Jos altistus ylittää toiminta-arvon, työnantajan on laadittava tärinäntorjuntaohjelma, joka on sisällöltään samanlainen
kuin meluntorjuntaohjelma. Jos altistus
ylittää raja-arvon, tulee ryhtyä välittömästi
toimenpiteisiin altistuksen vähentämiseksi
alle raja-arvon. Raja-arvon voi hetkellisesti
ylittää, mikäli altistus vaihtelee huomattavasti työvaiheittain.
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden
suojelemisesta tärinästä aiheutuvilta vaaroilta
48/2005.

Lämpöolot

Lämpöoloja arvioitaessa otetaan huomioon
elimistön lämmöntuotanto eli työn raskaus,
vaatetus sekä fysikaaliset tekijät: ilman
lämpötila, säteilylämpö, ilman nopeus ja
ilman kosteus. Lisäksi yksilölliset erot vaikuttavat lämpöolojen kokemiseen.
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Kevyessä työssä riskit alkavat lisääntyä
noin +28 °C:n lämpötilassa, kun työ on
jatkunut tunnin. Raskaassa työssä ja
kosteissa olosuhteissa riskit lisääntyvät
jo muutamaa astetta alemmissa lämpötiloissa. Työhuoneen ilman lämpötilalle
ei ole tarkkoja raja-arvoja, ainoastaan
suositusarvoja.
Suositeltavat lämpötilat työtiloissa
Työn laatu

Suositeltava
lämpötila

erittäin kevyt työ

21–25 °C

kevyt työ

19–23 °C

raskas työ

17–21 °C

erittäin raskas työ

12–17 °C

Työnantaja on velvollinen teknisillä toimenpiteillä huolehtimaan siitä, ettei työilman
lämpötila ylitä +28 °C:ta, kun ulkoilman
lämpötila on alle +25 °C. Jos lämpötila
helteen vuoksi ylittää +28 °C, työntekijöiden lämpörasituksen altistusaikaa tulee
vähentää pitämällä tunnissa taukoa 10–15
minuuttia. Lisäksi on huolehdittava siitä,
että työpaikalla on saatavilla riittävästi kelvollista juomavettä.
Kuljetusalalla joudutaan usein työskentelemään vaihtelevissa lämpöoloissa,
joten pukeutumiseen kannattaa kiinnittää
erityistä huomiota. Kuivaa ja lämmintä
vaihtovaatetta on hyvä pitää mukana, jos
olosuhteet ovat vaihtelevia.
Lämpörasituksen altistusaika on
● 50 min/h, kun lämpötila on alle +33 °C
● 45 min/h, kun lämpötila on yli +33 °C.

Kuumatyö

Siirtymisrajana lämpöviihtyvyysalueelta
kuumatyöhön pidetään +28 °C:ta. Kuuma-altistuminen voi alkaa alemmissakin
lämpötiloissa, jos työ on erittäin raskasta.
Kuumatyötä esiintyy metallurgisessa teollisuudessa, lasinpuhaltamoissa ja keraamisessa teollisuudessa. Kuumia ja kosteita
työympäristöjä on pesuloissa, keittiöissä,
paperiteollisuudessa sekä elintarviketeollisuudessa. Kuumia työvaiheita on rakennus-, asfaltti- ja eristystöissä.
Kuumatyön haittojen torjunta:
● kuumien kappaleiden, putkistojen ja
prosessien eristys
● työtilojen jäähdytys
● työpisteen jäähdytys
● henkilökohtaiset suojavälineet.

Kylmätyö

Elimistön lämpötila alkaa laskea kylmätyössä, kun lämmöntuotto ei pysty korvaamaan
lämmönluovutusta. Kylmähaittoja alkaa
esiintyä alle 10 °C:n lämpötiloissa.
Yleisimpiä ulkotyöaloja, joissa kylmälle
altistutaan, ovat metsä- ja maataloustyö
sekä rakennus- ja kunnossapitotyö. Useilla
aloilla ongelmana on avokäsin tehtävä
työ. Osittainen kylmältä suojautuminen
on tarpeellista varastotiloissa, laajoissa
hallitiloissa sekä asennus- ja korjaustöiden
tilapäissuojissa.
Kuljetustyössä on hyvä varautua viileinä
vuodenaikoina siihen, että ajoneuvo saattaa rikkoutua, vaikka työ ei muuten vaatisikaan lämmintä vaatetusta. Työympäristöjä, joissa kylmäongelmat johtuvat tilan
käyttötarkoituksesta, ovat kylmävarastot,
koestustilat ja pakkaamot.

Nämä ohjearvot perustuvat hallinnolliseen
ennakkopäätökseen.
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Kylmätyön haittojen torjunta:
● altistusajan pienentäminen
● työtilan, työpisteen tai työvälineen
lämmittäminen
● voimakkaiden ilmavirtausten estäminen
työpisteessä
● eristetyt työvälineet, seisonta-alustat ja
istuimet
● kerrospukeutuminen.

Säteilyt

Lämpöviihtyvyys

Ionisoimattoman säteilyn vakavimmat
terveyshaitat aiheutuvat auringon ultraviolettisäteilylle (UV) altistumisesta. Suurin
keinotekoiselle UV-säteilylle altistuva työntekijäryhmä ovat hitsaajat. Laboratoriotiloissa lyhytaaltoista UV-säteilyä käytetään
bakteerien ja muiden mikro-organismien
tuhoamiseen.

Lämpöviihtyvyys on tyytyväisyyttä ympäristön lämpötiloihin. Lämpötilan vaikutus
viihtyvyyteen ja sairastavuuteen ja niiden
myötä työn tuottavuuteen on kiistaton.
Ihmisen suorituskyky heikkenee noin 2
%:lla jokaista 25 °C:n ylittävää lämpöastetta kohden. Matalat lämpötilat vaikeuttavat kädentaitoja vaativien tehtävien
suoritusta. Lämpötila-aluetta 21–25 °C
pidetään lämpöviihtyvyyssuosituksissa
miellyttävänä.
Epäviihtyvyyttä aiheuttaa myös veto. Veto
johtuu huoneilmaa viileämpänä virtaavasta ilmasta. Vedon tuntemus kasvaa, kun
ilman lämpötila laskee alle 20 °C:seen. Jos
toimistohuonetta jäähdytetään tuloilmalla,
niin pienetkin poikkeamat tuloilmasuihkun
ja huoneen keskimääräisen lämpötilan
välillä aiheuttavat työntekijöiden valituksia
vetoisuudesta.
Sisätiloissa kuuma-, kylmä- ja vetohaittojen torjunta edellyttää monien yksittäisten
tekijöiden hallintaa. Kylmät ilmavirtaukset
on pyrittävä poistamaan työpisteistä ja
työskentelyalueilta sisätiloissa.
Kylmä- ja vetohaittoja on yleisimmin sellaisissa työtiloissa, joissa on isoja ovia.
Paikallisia vetohaittoja syntyy myös puutteellisesta ilmanjaosta.

Säteilyt jaetaan ionisoivaan ja ionisoimattomaan säteilyyn. Ionisoivaa säteilyä on
esimerkiksi röntgensäteily. Ionisoimatonta
säteilyä on esimerkiksi ultraviolettisäteily,
lasersäteily sekä sähkö- ja magneettikentät. Säteilyn mittaaminen on asiantuntijoiden tehtävä.

Ultraviolettisäteily

Auringon UV-säteilyltä suojautumiseen on
kiinnitettävä huomiota ulkona työskenneltäessä, kuten puutarhatöissä ja liikenteen
ohjaustehtävissä. Ilman asianmukaista
suojautumista auringon UV-säteily voi lisätä etenkin nuorten työntekijöiden ihosyöpäriskiä. Tehokas suojauskeino voimakasta
auringonsäteilyä vastaan on vaatteiden
ja päähineiden sekä aurinkolasien käyttö.
Tummat, tiheäkudoksiset kankaat suojaavat paremmin UV-säteilyltä kuin vaaleat ja
harvat. Myös auringolta suojaavat taukotilat ja levähdyskatokset suojaavat liialliselta
UV-altistumiselta.
Sisätiloissa UV-säteilylähteet eristetään
muusta työympäristöstä sijoittamalla ne
erilliseen huoneeseen tai kaappiin tai asettamalla suojaseinämiä työkohteen ympärille esimerkiksi hitsaus- ja leikkaustyössä.

Infrapunasäteily

Voimakkaalle infrapunasäteilylle altistuvat
metalli-, valimo- ja lasiteollisuuden työntekijät kuumennus- ja sulatusuunien lähellä
sekä valssaamoissa, joissa käsitellään hehkuvia metalleja.
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Kun infrapunasäteily absorboituu silmään,
voi seurauksena olla mykiön samentuma.
Infrapunasäteilyn torjunnassa käytetään
heijastekalvoja ja -verhoja, joiden hyöty
perustuu siihen, että ne heijastavat ja
absorboivat säteilyä.

Lasersäteily

Lasersäteilyä käytetään muun muassa
materiaalien leikkaukseen, hitsaukseen ja
pintakäsittelyyn. Laserin etuna on suuren
lämpöenergian kohdentaminen pienelle
alueelle.
Lasersäteilyn teho ei vaimene etäisyyden
kasvaessa samalla tavoin kuin valon ja
muiden optisten säteilyjen. Lasersäteily
ei tunkeudu syvälle kudokseen, ja sen
aiheuttamat haittavaikutukset kohdistuvat pääosin ihoon ja silmän eri osiin. Jos
lasersäde osuu silmään, ennen kuin silmän
sulkeutumisrefleksi toimii, voi seurauksena
olla palautumaton vaurio.

Radiotaajuinen säteily

Radiotaajuussäteilylle altistuvien työntekijöiden määrä on lisääntynyt matkapuhelinten ja niiden tukiasemien yleistymisen
myötä. Myös radiotaajuussäteilyyn perustuvien valvonta-, seuranta- ja tunnistamislaitteiden, kuten varashälyttimien, käyttö
on lisääntynyt.
Kiistattomimmat radiotaajuisen säteilyn
aiheuttamat vauriot, kuten palovammat,
silmän mykiön samentuminen ja vaikutukset niveliin, ovat lämpövaikutuksia.
Työntekijän altistumista radiotaajuiselle
säteilylle voidaan vähentää muuttamalla
työtapoja, toteuttamalla rakenteellisia torjuntaratkaisuja tai käyttämällä
henkilönsuojaimia.
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Ionisoiva säteily

Suurimmat ionisoivalle säteilylle altistuvat
ammattiryhmät ovat kardiologit, radiologit,
röntgenhoitajat ja ydinvoimalaitosten työntekijät. Ionisoivan säteilyn käyttö on tiukasti säännöstelty, ja sitä käyttävät vain siihen
koulutuksen saaneet työntekijät.
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden
suojelemiseksi optiselle säteilylle altistumisesta
aiheutuvilta vaaroilta 146/2010.

Kemialliset tekijät ja vaarallisten
aineiden käsittely
Työympäristön kemiallisia tekijöitä ovat
työpaikalla käytettävien kemikaalien käsittely sekä työympäristössä syntyvät ilman
epäpuhtaudet, kuten pakokaasut, puupöly,
jauhopöly, hitsaussavut ja muovien työstössä syntyvät epäpuhtaudet.
Terveysvaarojen arviointi edellyttää tietoja aineiden ja altisteiden vaaraominaisuuksista sekä altistumisesta.
Kemiallisten tekijöiden vaarojen ja terveysriskien arvioinnissa sekä tarvittavien
torjuntatoimien ratkaisemisessa työpaikan
ja työterveyshuollon yhteistyö on tärkeää.
Työpaikalla tiedetään käytettävät kemikaalit ja niiden käyttötapa sekä tunnetaan työt
ja korjaavien toimenpiteiden mahdollisuudet. Työterveyshuolto arvioi asiantuntijana
terveysvaikutuksia ja niihin vaikuttavia
tekijöitä.
Nykyisin tunnetaan miljoonia kemiallisia
yhdisteitä, mutta hyvin rajallisella määrällä
on merkitystä työperäisenä altisteena.
Suomen kemikaalirekisteriin on tallennettu
30 000 sellaista valmistetta, joilla on terveydelle tai ympäristölle vaarallisia ominaisuuksia. Valmiste sisältää yleensä useita
aineita, ja sama aine esiintyy useissa eri
valmisteissa. Suomessa arvioidaan olevan
myynnissä noin 5 000 vaarallista ainetta.

TYÖTURVALLISUUS JA TYÖTERVEYS AUTOLIIKENTEEN TYÖPAIKOILLA

Vaarallinen kemikaali voi olla
● terveydelle vaarallinen
● palo- tai räjähdysvaarallinen
● ympäristölle vaarallinen.
Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa asetuksellaan työpaikan ilman epäpuhtauksien
haitallisiksi tunnetut pitoisuudet, HTP-arvot.
HTP-arvot on tarkoitettu otettavaksi huomioon, kun arvioidaan työpaikan ilman puhtautta ja työntekijöiden altistumista.
HTP-arvoilla on keskeinen merkitys kemikaaliriskien arvioinnissa ja työympäristön
suunnittelussa. Joillekin aineille, esimerkiksi
bentseenille ja lyijylle, on säädetty sitova ilman
epäpuhtauden raja-arvo, jota ei saa ylittää.
Kemikaalit esiintyvät useimmiten aineseoksina, joten arvioinneissa tulee huomioida
yhteisvaikutus.
Aineen olomuodolla on huomattava merkitys altistumisen kannalta. Ihon ja suoran
kosketuksen kautta voidaan altistua kaikissa olomuodoissa oleville aineille, joskin
merkittävimmin nestemäisille ja kiinteille
olomuodoille.
Ilman kautta altistutaan kaasuille, höyryille
ja aerosoleille. Mekaanisesti sumuuntumalla
koneista ja työprosesseista syntyy sumua,
kuten öljy- tai leikkuunestesumua.
Pölyä syntyy mekaanisesti prosesseissa tai
sekoituksessa. Huuru on pölyä, joka syntyy
kuumissa prosesseissa, kuten hitsauksessa
ja polttoleikkauksessa.
Hiukkaskoko ja hiukkasen muoto vaikuttavat
siihen, miten aine kerääntyy hengitysteihin.
Muutaman mikrometrin ja sitä pienemmät
hiukkaset pääsevät keuhkoihin asti.
Aineen liukoisuus ja muut kemialliset ominaisuudet ratkaisevat, miten

aine kulkeutuu, kerääntyy ja muuttuu
elimistössä.

Kemikaalien turvallinen käsittely

Työpaikalla kemikaalien turvallisen käsittelyn
lähtökohtana ovat riittävät tiedot työssä
käytettävien ja esiintyvien kemikaalien ominaisuuksista ja vaarallisuudesta. Työpaikalla
käytettävistä kemikaaleista on pidettävä
ajantasaista luetteloa. Lisäksi työnantajan
on varmistettava, että vaarallisten kemikaalien päällykset on merkitty ja kemikaaleista on työpaikalla käyttöturvallisuustiedotteet. Luettelo ja tiedotteet on oltava
työntekijöiden nähtävillä ja toimitettava
työsuojeluvaltuutetulle.
Työnantajan on tunnistettava ja arvioitava
kemikaaleista työntekijöiden terveydelle mahdollisesti aiheutuvat vaarat sekä
eriteltävä ehkäisevät toimenpiteet ja
suojelutoimenpiteet.
Arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös
satunnaisesti tehtävät työt, kuten puhdistus- ja korjaustyöt. Altistumisen arvioinnissa käytetään tarvittaessa työhygieenisiä
mittauksia.
Tavoitteena on minimoida työpaikan vaarallisten aineiden aiheuttamat riskit. Keskeinen
menetelmä on poistaa vaaralliset aineet
käytöstä ja korvata ne muilla aineilla. Jos
tämä ei ole mahdollista, pienennetään riskiä
teknisillä ratkaisuilla päästöjen leviämisen
estämiseksi ja viimeisenä toimenpiteenä
henkilönsuojainten käytöllä.
Kemikaalin valmistaja tai maahantuoja on
velvollinen selvittämään kemikaalin ominaisuudet ja käyttöön liittyvät vaarat ja antamaan niistä tiedot käyttäjille pakkausmerkintöinä ja käyttöturvallisuustiedotteilla.
Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä
työssä 715/2001.
HTP-arvot 2014, Sosiaali- ja terveysministeriö 2014.
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Tarkistuslista työpaikan kemiallisten tekijöiden tarkasteluun
Tiedot käytössä olevista kemikaaleista
• kemikaaliluettelo
• käyttöturvallisuustiedotteet
• pakkausmerkinnät
Kemikaalien käsittely ja torjuntatoimet
• kemikaalien käyttötavat
• kemikaalien varastointi
• ilmastointi ja kohdepoistot
• suojainten kunto ja käyttö
• ensiapuvälineiden kunto ja käyttö

Lähde: Työhygienia, Työterveyslaitos 2008

ASA-rekisteri

ASA = ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille
altistuneet
Uusi ASA-laki 452/2020 kaikilta osin voimaan 1.9.2020.
Aiemmin ilmoitettavat aineet ja menetelmät olivat ASA-ainelistalla, mutta
nyt ASA-ilmoitusvelvollisuus sidotaan
kemikaalien CLP-asetuksen mukaiseen
vaaraluokitukseen.
Työnantajan velvollisuus on
● pitää omaa luetteloa työpaikalla käytetyistä tai esiintyvistä syöpää aiheuttavista ja perimää vaurioittavista aineista,
seoksista ja työmenetelmistä
● pitää luetteloa näille altistuvista työntekijöistä (arvioitava altistutaanko, kuka
altistuu, tarvittaessa mitattava)
● ilmoittaa vuosittain ASA-rekisteriin tiedot (kalenterivuosittain).
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Työssä esiintyvät altisteet
• syöpävaaralliset aineet
• lisääntymisterveydelle vaaralliset
aineet
• herkistävät aineet
• syövyttävät ja myrkylliset aineet
• haihtuvat liuottimet ja kaasut
• pölyt, huurut ja savut
Tulipalo- ja räjähdysvaara
• palo- ja räjähdysvaaralliset aineet
• sammutusvälineet ja niiden merkintä
• pelastussuunnitelma
• Atex
Huomioitavaa:
● Dieselhuurut
● Jäteöljyt
● Eri pölyt
● Hitsaushuurut
Lähde: ASA-rekisteri, Työterveyslaitos 2021

REACH

REACH on kemikaalien rekisteröinnistä,
arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoituksista annettu EU-asetus. REACHin perustana on, että aineen käyttöturvallisuus on
osoitettava.
Aineiden valmistajat ja maahantuojat
velvoitetaan toimittamaan kemikaalivirastolle rekisteröintiasiakirja, jossa on tiedot
aineen vaaroista ja sen käyttöön liittyvistä
riskeistä. Lisäksi tietyistä vaarallisista
aineista edellytetään tarkka kemikaaliturvallisuusarviointi ja tietyt erittäin vaaralliset aineet edellyttävät lupamenettelyä.
Aineiden jatkokäyttäjät saavat kuten tähänkin asti tietoa vaarallisista aineista ja niiden
käyttöön liittyvistä riskeistä sekä riskien
hallinnasta käyttöturvallisuustiedotteesta.
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Joissakin käyttöturvallisuustiedotteissa on
lisäksi liitteenä altistumisskenaario, jossa
on tarkempia tietoja aineen turvallisesta
käytöstä.

täjärjestelmä. CLP-asetuksen mukaiset
varoitusmerkinnät poikkeavat aiemmista,
ja kemikaalien pakkauksiin liitettävät etiketit on uusittava siirtymäaikojen kuluessa.

CLP

Varoitusmerkkien ulkonäkö muuttui, ja vaaraa ja turvallisuustoimenpiteitä koskevat
R- ja S-lausekkeet muuttuivat vaaralausekkeiksi (H-lauseke) ja turvalausekkeiksi
(P-lauseke).

CLP-asetus on kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva
EU-asetus, jolla on pantu täytäntöön
EU-alueella maailmanlaajuisesti yhdenmukainen kemikaalien luokitus- ja merkin-

CLP-asetuksen mukaiset varoitusmerkit

Akuutisti myrkylliset
aineet, iho-, silmä- ja
hengitystieärsytystä
aiheuttavat aineet,
ihoherkistäjät.

Syövyttävät aineet, vakavan
silmävaurion vaaraa aiheuttavat
aineet.

Helposti syttyvät
aineet.

Elinvaurioita aiheuttavat,
karsinogeeniset,
mutageeniset ja
lisääntymismyrkylliset aineet,
hengitystieherkistäjät.

Hapettavat aineet.

Akuutisti myrkylliset
aineet.

Räjähdysvaaraa
aiheuttavat aineet.

Ympäristölle
vaaralliset aineet.

Paineenalaiset
kaasut, nesteytetyt
kaasut.
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CLP-asetuksen mukainen mallietiketti

Atex

ATEX tarkoittaa räjähdysvaarallisten
tilojen luokittelua ja räjähdysvaarallisissa
tiloissa käytettäviä laitteita koskevaa
lainsäädäntöä ja standardisointia. ATEX
koskee sellaisia työpaikkoja, joissa palavat
nesteet, kaasut tai pölyt voivat aiheuttaa
räjähdysvaaran.
Räjähdysherkät tilat luokitellaan niiden
vaarallisuuden suhteen. Räjähdysvaarallisuutta arvioidaan sen perusteella, kuinka
todennäköistä räjähdysherkkien seosten
syntyminen tilassa on.
Määräykset koskevat myös räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita sekä muita työvälineitä. Työvälineiden täytyy olla hyväksyttyjä
käytettäväksi tilaluokituksen mukaisissa
tiloissa. Tuotteiden suojauksella pyritään
siihen, että missään tilanteessa ei syntyisi
kipinää, joka voisi sytyttää tulenarkoja
seoksia palamaan. Esimerkiksi työvälineen
akun joutuessa oikosulkuun, staattisen
sähkön vaikutuksesta tai akun irrotessa
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tuotteesta ei saa tulla pientäkään kipinää
tai sähköpurkausta. Tiloissa työskenneltäessä vaatimuksia voi olla myös työvaatteiden suhteen.
Tilaluokitukset ja niissä työskentelyn
edellytykset sekä vaatimukset kirjataan
räjähdyssuojausasiakirjaan.
Valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten
ilmaseosten työntekijöille aiheuttamien vaarojen
torjunnasta 576/2003.

Vaarallisten aineiden
kuljetusmerkinnät
Vaaralliset aineet on kuljetettaessa merkittävä aineen vaaraluokkaa osoittavalla
lipukkeella.
Merkintöjen osalta on huomioitava, että
merkintää ohjaavat luokituskriteerit poikkeavat toisistaan kemikaalien pakkaus- ja
kuljetusmerkintöjen osalta.
Vertailu moottoribensiinin CLP ja ADRmerkinnöistä luokittelukriteerien havainnollistamiseksi (liite 1).
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Vaarallisten aineiden kuljetuslipukkeet
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Koulutus vaarallisten aineiden
käsittelyyn ja kuljetukseen
VAK tiedostava koulutus

Työnantajan tulee huolehtia, että vaarallisten aineiden kanssa jollain tasolla tekemisissä olevat työntekijät ja esimiehet ovat
saaneet työtehtäväänsä liittyvää tiedostavaa koulutusta. Uutta työsuhdetta solmittaessa on varmistettava myös, onko henkilöllä jo ennestään koulutusta vaarallisten
aineiden kanssa työskentelyyn. ADR-ajolupakoulutus on tarkoitettu kuljettajille, ja se
ei korvaa tiedostavaa koulutusta.
Koulutuksen aiheet ovat seuraavat:
● yleinen tiedostava osuus mm. varoituslipukkeista, pakkauksista ja riskeistä
● tehtäväkohtainen osuus eli työntekijän
työtehtävissä huomioon otettavat työvaiheet ja varotoimet
● toiminta onnettomuustilanteessa:
kuinka meidän työpaikalla tehdään
hälytys oman työpaikan henkilöille,
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●

●

missä on kokoontumispaikka, kuinka
toimitaan esimerkiksi pakkauksen
rikkoutumistilanteessa
radioaktiivisten aineiden kanssa työskenteleville henkilöille oma säteilyvaaroista liittyvä koulutus
turvatoimiin liittyvä koulutus, jonka
tavoite on antaa tietoa ja toimintaohjeita kuljetuksen turvaamiseen vaarallisia
aineita lähetettäessä, kuljetettaessa
sekä vastaanotettaessa, etteivät ne
pääse väärien henkilöiden käsiin.

Kuljettajien ajolupakoulutus

Vaarallisten aineiden kuljettajalla tulee
olla voimassa oleva ADR-ajolupa, kun
hän kuljettaa yli vapaarajan olevia määriä
kappaletavarana. Lisäksi ADR-ajolupa
tarvitaan irtotavara-, säiliökontti- ja säiliökuljetuksissa. Koulutuksessa käsitellään
yleinen osuus, ajoneuvon kuormaamiseen,
kuljettamiseen, purkamiseen ja kuljetuksen turvaamiseen liittyviä määräyksiä ja
käytäntöjä.
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Etupuoli

ADR-AJOLUPA
ADR DRIVER TRAINING CERTIFICATE

***

1. (TODISTUKSEN nro*)
2. (SUKUNIMI)*
3. (ETUNIMI (-MET))*
4. (SYNTYMÄAIKA pp/kk/vvvv)*
5. (KANSALAISUUS)*
6. (KULJETTAJAN ALLEKIRJOITUS)*
7. (LUVAN MYÖNTÄVÄ)*
8. VOIMASSAOLO/VALID TO (pp/kk/vvvv)* 		
SAAKKA

(Kuljettajan valokuva)*

Kääntöpuoli
VOIMASSA AINELUOKALLE (-ILLE) TAI YK-NUMEROLLE:
VALID FOR CLASS(ES) OR UN Nos:
SÄILIÖISSÄ
TANKS				
				
9. (Luokat tai YK-nrot)*		

MUISSA KUIN SÄILIÖISSÄ
OTHER THAN TANKS
10. (Luokat tai YK.nrot)*

* Teksti korvataan kyseessä olevalla tiedolla
** Moottoriajoneuvojen kansallisuustunnus (sellaisena kun se on ilmoitettu YK:n
pääsihteerille kansainvälisen Wienissä vuonna 1968 tehdyn tieliikennettä kokevan
yleissopimuksen artiklan 45 (4) tai Genevessä 1949 tehdyn tieliikennettä koskevan
yleissopimuksen liitteen 4 mukaisesti.

Alle vapaarajan kuljetuksissa vaaditaan
edellä mainittu tiedostava koulutus.
ADR-ajolupa on voimassa viisi vuotta, ja se
uudistetaan osallistumalla ADR-täydennyskoulutukseen ja suorittamalla Traficomin
laatima ADR-ajolupakoe.

Turvallisuusneuvonantaja ja koulutus
tehtävään

Vaarallisten aineiden tie- tai rautatiekuljetusta sekä näihin kuljetuksiin liittyvää
pakkaamista, kuormaamista tai muuta
vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuuteen liittyvää toimintaa harjoittavan
on nimettävä turvallisuusneuvonantaja

seuraamaan ja ohjaamaan tätä toimintaa
sekä selvittämään keinoja, joiden avulla
vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät
tehtävät suoritetaan mahdollisimman
turvallisesti.
Hän on suorittanut vaarallisten aineiden
lainsäädännön kokeen ja voi näin ohjeistaa
ja pitää ajan tasalla henkilökunnan tietoa ja
taitoa, jotta toiminta tapahtuu turvallisesti.

Biologiset tekijät

Biologisia altisteita ovat virukset, bakteerit, homesienet, alkueläimet, loiset ja
hyönteiset.
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Biologisten tekijöiden aiheuttamat terveyshaitat syntyvät useilla eri mekanismeilla,
joista kaikkia ei tarkkaan tunneta.
Altistuminen eläville mikrobeille, kuten
viruksille, aiheuttaa kullekin mikrobille tyypillisen tartuntataudin. Biologiset altisteet
sisältävät tai tuottavat ihmiskeholle vieraita
aineita, joita kohtaan voi kehittyä allergia.
Mikrobien rakenneosille tai aineenvaihduntatuotteille, kuten sienten mykotoksiineille
tai bakteerien endotoksiineille, altistuminen saattaa aiheuttaa toksiinikohtaisia
terveyshaittoja. Mikrobit esiintyvät ilmassa
tavallisimmin aerosoleina.
Työperäisiä infektioita voivat aiheuttaa virukset, kuten myyräkuume ja hepatiitti, bakteerit, kuten tuberkuloosi ja borrelioosi, sienet ja
punkit sellaisille henkilöille, jotka ovat työnsä
vuoksi kontaktissa infektiota sairastaviin tai
taudinaiheuttajia kantaviin henkilöihin tai
eläimiin tai taudinaiheuttajia sisältäviin näytteisiin, eritteisiin tai jätteisiin.
Biologisten tekijöiden riskityöaloja ovat
sairaanhoito, laboratoriotyö sekä jäteveden
ja kiinteän jätteen kuljettamiseen ja käsittelyyn liittyvä työ.
Altistuminen biologisille tekijöille voi
tapahtua hengitysteitse, ruuansulatuskanavan kautta tai suoraan verenkiertoon
esimerkiksi neulanpiston tai eläimen pureman välityksellä.
Valtioneuvoston päätöksessä annetaan
ohjeita työntekijöiden suojelemiseksi biologisilta tekijöiltä. Päätöksessä biologiset
tekijät on jaettu neljään luokkaan, joihin
perustuvat työntekijän henkilökohtainen
suojautumisvaatimus sekä työtilojen välineistö- ja ilmanvaihtovaatimukset.

Henkilönsuojaimet

Henkilönsuojaimia ovat kaikki työntekijän
käyttämät välineet ja varusteet, jotka on
suunniteltu suojaamaan häntä tapaturmalta tai sairastumisen vaaralta työssä.
Henkilönsuojaimia ovat muun muassa
pään-, kuulon-, silmien- ja kasvojen-,
hengityksen-, käsien-, jalkojen- ja
putoamissuojaimet.
Myös suojavaatteet tai erityinen työpuku
ovat henkilönsuojaimia silloin, kun ne
suojaavat mekaanisilta tai kemiallisilta
haittavaikutuksilta, säteilyltä tai poikkeukselliselta kylmyydeltä, lämmöltä tai kosteudelta tai ovat tarkoitettu lisäämään työntekijän näkyvyyttä esimerkiksi työmaalla tai
liikenteessä.

Henkilönsuojainten tarpeen arviointi

Työnantajan tehtävänä on kartoittaa työpaikalla olevat vaarat ja arvioida tapaturma- tai sairastumisriskit sekä ryhtyä toimiin niiden torjumiseksi. Jos tapaturman
tai sairastumisen vaaraa ei voida poistaa
tai riittävästi rajoittaa työhön tai työoloihin
kohdistuvilla toimilla, työnantajan on hankittava ja annettava työntekijöiden käyttöön henkilönsuojaimet, apuväline tai muu
suojavaruste.
Henkilönsuojainten valmistajilla on päävastuu siitä, että markkinoille luovutettavat
suojaimet täyttävät terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset. Työnantaja
huolehtii siitä, että työtekijöiden käyttöön
hankittavat suojaimet täyttävät niitä koskevat vaatimukset. Hankittavan suojaimen
tulee olla tarkoituksenmukainen kyseessä
olevan työn vaarojen torjuntaan, ja sen
tulee soveltua niihin työolosuhteisiin, joissa
sitä käytetään.

Valtioneuvoston päätös työntekijöiden
suojelemisesta biologisten tekijöiden
aiheuttamalta vaaralta 933/2017.
70

TYÖTURVALLISUUS JA TYÖTERVEYS AUTOLIIKENTEEN TYÖPAIKOILLA

Työnantaja vastaa henkilönsuojainten hankinnasta ja käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Suojainten käyttökustannusten
jakamisesta voidaan sopia työnantajan ja
työntekijöiden kesken niiden suojainten
osalta, joita työntekijä voi käyttää myös
muualla kuin työpaikalla.
Henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä
on annettu valtioneuvoston päätös. Päätöksen liitteenä on viitteellinen luettelo
niistä työtehtävistä, joissa henkilökohtaisten suojainten käyttöä on tarpeen harkita.
Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten
valinnasta ja käytöstä työssä 427/2021.

Henkilönsuojainten ominaisuuksia

Suojaimen tulee suojata työn vaaralta, ja
lisäksi sen käyttömukavuuden tulee olla
mahdollisimman hyvä. Suojainten pitää olla
käyttäjälleen sopivat tarvittavien säätöjen
jälkeen. Suojaimia valittaessa otetaan huomioon ergonomiset vaatimukset, työntekijän kokemukset suojaimista, hänen terveydentilansa sekä yksilölliset ominaisuudet.
Työnantaja määrittelee käytettävät suojaimet ja suojainten käyttötilanteet sekä
huolehtii suojainten käytön ohjeistuksesta.
Suojaintarpeen määrittelyssä otetaan huomioon vaaran vakavuus, altistuksen toistuvuus, työskentelypaikan erityispiirteet ja
suojainten suorituskyky.
Työntekijöille on kerrottava niistä vaaroista, joilta henkilönsuojainten käyttö suojaa,
sekä opastettava suojainten käyttö ja
annettava suojaimen käyttöohjeet suojaimen mukana.
Työntekijöillä on velvollisuus käyttää
henkilönsuojaimia niissä työtehtävissä,
joissa työnantaja edellyttää niiden käyttöä.
Työntekijän tulee hoitaa hänelle käyttöön
annettua henkilönsuojainta huolellisesti ja
ilmoittaa siinä ilmenneistä vioista ja puutteista esimiehelle.

Suojaimet jaetaan kolmeen ryhmään sen
mukaan, miten vakavilta vaaroilta niiden
tulee suojata.
● Ryhmän I suojaimet suojaavat vain
vähäisiltä vaaroilta. Tällaisia suojaimia
ovat muun muassa puutarhakäsineet,
siivouskäsineet, sadevaatteet ja
aurinkolasit.
● Ryhmään II kuuluvat muut kuin vähäisiltä tai vakavilta vaaroilta suojaavat
suojaimet. Tähän ryhmään kuuluvat
esimerkiksi kypärät, kuulon- ja silmiensuojaimet, turvajalkineet, varoitus- ja
suojavaatetus sekä pelastusliivit.
Ryhmään kuuluvat myös metsurin- ja
hitsaussuojavaatetus.
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●

Ryhmän III suojaimet suojaavat vakavilta
vaaroilta tai hengenvaaralta. Tällaisia
suojaimia ovat muun muassa hengityksen- ja putoamissuojaimet, kemikaalisuojapuvut ja -käsineet, äärimmäiseltä
kuumuudelta tai kylmyydeltä tai sähkön
aiheuttamalta vaaralta suojaavat suojaimet sekä useat pelastustoimessa
käytettävät suojaimet.

Kaikissa suojaimissa on oltava valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus ja
CE-merkintä, joka osoittaa, että suojain on
valmistettu direktiivin mukaisesti.
Ryhmän III suojainten CE-merkinnässä on
lisäksi oltava suojaintuotannon tasalaatuisuutta valvovaksi ilmoitetun laitoksen
tunnusnumero. Suojaimissa voi olla myös
muita terveyttä ja turvallisuutta koskevia
merkintöjä tai tunnuksia.
Suojain itsekin voi aiheuttaa vaaroja, jotka
on otettava huomioon suojaimen valinnassa ja käytössä. Esimerkiksi kuulonsuojaimen käyttö saattaa estää varoitusäänien
kuulemisen ja liian väljähihaiset tai leveälahkeiset suojavaatteet voivat takertua
koneisiin.
Suojainten valmistajaa koskevat velvoitteet
on annettu valtioneuvoston päätöksessä
henkilönsuojaimista. Lisäksi standardeilla
on annettu ohjeita henkilönsuojaimille asetetuista vaatimuksista.
Valtioneuvoston päätös henkilönsuojaimista
1406/1993.

Henkilönsuojainten huolto ja käytön
opastus

Jotkin suojaimet, esimerkiksi putoamissuojaimet, on tarkastettava määräajoin, ja
ne saa tarkastaa vain valmistajan valtuuttama henkilö.
Suojaimet on säilytettävä suojattuina lialta,
kosteudelta, kylmyydeltä, kemikaaleilta,
auringolta ja pölyltä. Säilytystilat sijoitetaan
suojainten käyttötavan ja tyypin mukaan.
Suojaimet ja niiden varaosat varastoidaan
siten, että ne ovat helposti saatavilla.
Suojainten vanheneminen heikentää suojaustehoa. Käyttämättömätkin suojaimet
saattavat vanhentua varastossa. Suojaimen todellinen käyttöikä voidaan määrittää
merkintöjen ja käyttöohjeen perusteella.
Vahingoittunut, vanhentunut tai suojausteholtaan riittämätön suojain on poistettava
käytöstä.
Suojaimesta ja sen käytöstä on annettava
riittävästi opetusta ja ohjausta ennen
sellaisen työn aloittamista, jossa suojainta tarvitaan. Koulutusta on järjestettävä
uudelleen aina, kun työoloissa, työmenetelmissä ja työtehtävissä tapahtuu muutoksia,
jotka vaikuttavat suojaustarpeeseen.
Suojaimet ovat henkilökohtaisia. Poikkeustapauksessa samaa suojainta saavat
käyttää muutkin kuin sen varsinainen käyttäjä. Suojain on puhdistettava ja desinfioitava aina ennen kuin se annetaan toiselle
työntekijälle.
Henkilönsuojaimet työssä, Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus, sosiaali- ja
terveysministeriö, 2007.

Suojaimet puhdistetaan ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Suojainten
käyttäjät on koulutettava huolehtimaan
siitä, että he varmistavat suojaimen toimintakunnon ennen käyttöä ja käytön jälkeen.
Vioista ilmoitetaan esimiehelle.
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Tehtävät luku 3

Kertauskysymykset:
1. Mitä hyötyä on hyvästä järjestyksestä ja siisteydestä työpaikalla?

2. Mitä korkealla työskentelyssä pitää huomioida?

3. Saako tikkaita käyttää työalustana?

4. Mitä on huomioitava, jos joutuu työskentelemään ahtaissa tiloissa tai säiliössä?
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4 Kuormittuminen työssä
Kuormitus on välttämätöntä ihmisen
hyvinvoinnille. Työntekijän kannalta sopiva
työkuormitus edistää terveyttä ja työkykyä.
Sopiva kuormitus rytmittää työpäivää,
innostaa tavoitteiden saavuttamiseen ja
edistää hyvinvointia. Liiallisena tai liian
vähäisenä se saattaa aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Kohtuullisesti kuormittava
työ mahdollistaa voimavarojen jakamisen
työn ja vapaa-ajan kesken oikealla tavalla.
Ihminen tarvitsee terveenä pysyäkseen
sopivassa suhteessa kuormitusta, haasteita ja lepoa.
Työkuormituksella tarkoitetaan kaikenlaisia työolosuhteisiin, työn sisältöön,
työjärjestelyihin ja työssä tapahtuvaan
vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä, jotka
vaikuttavat työtä tekevään ihmiseen. Työssä kuormittuminen muodostuu fyysisestä
ja psykososiaalisesta kuormituksesta
työssä sekä työn ja vapaa-ajan yhteisvaikutuksesta. Näiden kuormitustekijöiden
yhteisvaikutuksesta käytetään käsitettä
kokonaiskuormitus.
Työssä kuormittumiseen vaikuttavat työympäristö ja itse työ sekä yksilön psyykkiset ja fyysiset ominaisuudet. Kuormituksen
suuruus riippuu eri kuormitustekijöiden
laadusta, määrästä ja vaikutusajasta sekä
palautumisen nopeudesta ja riittävyydestä.
Kuorman kasautuminen eli kuormittuneisuus aiheuttaa erilaisia hyvin yksilöllisiä
oireita. Työn monipuolisuudella ja sen
tauotuksella ja jaksotuksella vaativampiin
ja helpompiin tehtäviin on tärkeä merkitys
hyvinvoinnille ja jaksamiselle. Näin pyritään
ehkäisemään voimakas väsymys ja pitämään työvire hyvänä koko työpäivän.
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Työkuormituksen hallinta:
● Kuormitus on ihmiselle välttämätöntä.
● Liiallinen kuormitus aiheuttaa
kuormittuneisuutta.
● Riittävä palautuminen kuormituksen jälkeen auttaa kuormittumisen
hallinnassa.
● Terve ihminen kestää lyhytaikaisesti voimakkaitakin kuormitushuippuja.
● Pitkäaikainen tai liian voimakas kuormitus altistaa sairastumiselle.
Kuormitusvaaka, Työturvallisuuskeskus

Työturvallisuuslaki edellyttää, että työympäristöä ja työoloja on jatkuvasti tarkkailtava työntekijöiden haitallisen kuormittumisen ehkäisemiseksi. Työtä ja työoloja
on kehitettävä työntekijöiden työkyvyn
turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Jokapäiväisen työnteon sujuvuutta edistävät hyvät
ja tarkoituksenmukaiset työvälineet sekä
viihtyisä ja turvallinen työympäristö.
Ihmisen suorituskyky vaihtelee paljon eri
henkilöillä ja samallakin henkilöllä esimerkiksi iän ja harjaantumisen mukaan. Tämä
on otettava huomioon suunniteltaessa
työtä ja työympäristöä.
Mielekäs työ, vaikutusmahdollisuudet
omaan työhön sekä hyvä työyhteisön
ilmapiiri heijastuvat myönteisesti ihmisen
muille elämänalueille. Kyse on kokonaisuudesta, jossa mielekäs työ on tärkeä osa
elämisen laatua. Hyvin järjestetty ja mitoitettu työ on sopivan haastavaa ja tarjoaa
oppimis- ja kehittymismahdollisuuksia.
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Työ

Psyykkinen

Vapaa-aika

Fyysinen

Sosiaalinen

Kokonaiskuormitus

Ergonomia

Ergonomia on monitiedettä ihmisen
hyväksi. Tavoitteena on poistaa kitkaa työn
ja työntekijän väliltä, jolloin työ sujuu helpommin, nopeammin ja terveellisemmin.
Ergonomista tietoa ja toimintaa tarvitaan
sovitettaessa työ, työpaikat, työvälineet,
tuotteet ja työympäristö ihmisen edellytysten ja vaatimusten mukaisiksi.
Fyysisen ergonomian keskeisiä aiheita ovat
fyysinen ja tekninen työympäristö, työn
järjestelyt, työasennot ja -liikkeet sekä
työperäiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet.
Kuljetusalalla keskeisiä ergonomiaan liittyviä tekijöitä ovat hyvä istuma-asento,
ohjaamoon tai kuormatilaan nouseminen
sekä sieltä laskeutuminen ja lastin käsittelyyn liittyvät työliikkeet, esimerkiksi käsin
tehtävät nostot.

Tietoergonomia tarkastelee psyykkisiä
toimintoja, kuten havaintokykyä, muistia,
päättelyä ja motorisia vasteita, sekä ihmisen ja muun toimintajärjestelmän osien
vuorovaikutusta. Keskeisiä aiheita tässä
vuoro-vaikutuksessa ovat psyykkinen kuormitus, päätöksenteko, taitosuoritukset,
ihminen-tietokone-vuorovaikutus, inhimillisen toiminnan luotettavuus, työstressi
ja koulutus. Organisaatioergonomia
tarkastelee sosioteknisen järjestelmän
– mukaan lukien organisaatiorakenne,
menettelytavat ja prosessit – optimaalista
toimintaa. Keskeisiä aiheita ovat viestintä,
henkilöstöhallinto, työn muotoilu, työaikajärjestelyt, tiimityö, osallistuva suunnittelu,
yhteistyö, uudet työmallit, organisaatiokulttuuri, virtuaaliorganisaatiot, etätyö ja
laatujohtaminen.

TYÖTURVALLISUUS JA TYÖTERVEYS AUTOLIIKENTEEN TYÖPAIKOILLA

75

Tietotyö ja tietoergonomia

Työelämän osaamisen vaatimuksiin ja
teknologian kehittymiseen liittyvien muutosten myötä aivoihin kohdistuva monimuotoinen tietokuormitus on lisääntynyt
merkittävästi.
Tietointensiivisiä työtehtäviä kuvaavat
vastuullisuus, haastavuus, projektikohtaisuus ja luovuus. Nämä tekijät yhdistettyinä tietotyötä tekevien vahvaan työhön
sitoutumiseen saattavat johtaa sellaiseen
tilanteeseen, jossa työn ja vapaa-ajan raja
hämärtyy ja työpäivät venyvät kohtuuttoman pitkiksi. Tällöin työntekijän hyvinvointi
saattaa kärsiä.
Tietotyö on usein vaativaa ja ihmisen voimavaroja kuluttavaa. Työ vaatii jatkuvaa
uusien haasteiden kohtaamista ja monen
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asian seuraamista samaan aikaan. Työ
vaatii tekijältään paitsi kykyä työskennellä
itsenäisesti ja hallita suuriakin kokonaisuuksia, myös hyviä yhteistyötaitoja, pitkäjänteisyyttä ja stressinsietokykyä.
Tietoergonomia tarkastelee ihmisen
edellytyksiä havainnoida ja kontrolloida
työssä tarvittavaa tietoa ja antaa tukea
työn hyvään suunnitteluun. Tiedon käsittely
tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että
tarvittava tieto on ihmisen aistein virheettömästi ja tehokkaasti havaittavassa muodossa. Käyttö- ja toimintaohjeiden tulee
olla selkeät ja yksiselitteiset. Toimintojen,
kuten kuittausten ja säätöjen, tulee olla
selkeitä sekä sujuvasti toteutettavissa.
Tiedonkäsittelyjärjestelmässä tulee koko
ketjun olla kunnossa: tiedon vastaanotto,
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käsittely, johtopäätös ja toiminta. Käsiteltävän koneen, laitteen tai prosessin tulee
myös antaa palautetietoa siitä, miten suoritus onnistui. Teknisen tuen saanti ongelmatilanteisiin on tärkeää.
Työn tai työprosessin häiriöt liittyvät
usein tiedon käsittelyn ongelmiin; työssä
tarvittava tieto on ollut riittämätöntä tai
tulkinnanvaraista. Suunnittelun virheet
näkyvät työn laadun heikkenemisenä,
virheinä, tapaturmatilanteiden lisääntymisenä, psyykkisenä kuormittuneisuutena sekä usein myös fyysisen toiminnan
hankaloitumisena.
Hyvin suunniteltu tietoympäristö tukee työsuoritusta ilman, että työntekijä sitä välttämättä edes itse huomaa. Tietojärjestelmän
lisäksi myös itse tiedon käytettävyyteen
on kiinnitettävä huomiota. Jos järjestelmä
tarjoaa liian paljon tai sekavasti jäsenneltyä
tietoa, josta käyttäjä ei löydä tarvitsemaansa, tieto ja ymmärrys katoavat.
Tiedon käytettävyyden lähtökohtana ovat
lopullisen käyttäjän tarpeet. Tiedon esittämiseen käytettävä väline, tiedon rakenne
sekä sen näkyvyys ja kohdentuneisuus
käyttötarkoitukseensa muodostavat
kokonaisuuden, jonka kaikki osatekijät on
otettava huomioon arvioitaessa tiedon
käyttökelpoisuutta.
Myös erilaiset laaduntarkkailu- ja valvomotyöt ovat tiedon käsittelyä. Huonosti suunniteltuna ne voivat aiheuttaa sopimatonta
kuormitusta sekä laadullisesti että määrällisesti. Laadullisesti sopimaton tehtävä voi
olla liian helppo tai liian vaikea työntekijän
suoritustasoon nähden. Määrällisesti sopimattomassa tehtävässä tapahtumia voi olla
liian vähän, jolloin työntekijän tarkkaavaisuus herpaantuu, tai niin paljon, ettei työntekijä pysty hallitsemaan tapahtumia.

Valvomotöissä tehtävien ja päätöksenteon
vaikeus yhdistyvät usein tapahtumaköyhyyteen. Laaduntarkkailutehtävissä on usein
kyse liian helpoista töistä yhdistyneenä
määrälliseen ylikuormitukseen. Jatkuvan
tarkkaavaisuuden vaatimuksen lisäksi
näihin töihin liittyy myös vähäinen fyysinen
aktiivisuus.

Fyysinen työkuormitus

Työn fyysisellä kuormituksella tarkoitetaan
liikuntaelimistöön sekä hengitys- ja verenkiertoelimistöön kohdistuvaa kuormitusta.
Työn ruumiillisia kuormitustekijöitä ovat
työasennot, työliikkeet, liikkuminen ja
fyysisen voiman käyttö. Työn ruumiillinen
kuormitus on yhteydessä tuki- ja liikuntaelinoireisiin. Työn tulisi olla sopivasti kuormittavaa ihmisen terveys ja toimintakyky
huomioon ottaen.
Raskas ruumiillinen työ, äkilliset voimakkaat kuormitukset ja toisaalta pitkäkestoinen paikallaan olo ja staattiset työvaiheet
lisäävät niska-hartia-, selkä- ja alaraajasairauksien riskiä. Nivelten keskiasennosta
poikkeavat asennot ja voiman käyttö merkitsevät yleensä lisääntynyttä kuormitusta.
Myös työliikkeiden toistuvuus ja tauotus
vaikuttavat ihmisen kuormittumiseen.
Kun työtehtävän edellyttämät mekaaniset
voimat ylittävät kudosten kestävyyden,
kudokset vaurioituvat. Lihasten liiallinen
väsyminen aiheuttaa myös haitallisia
aineenvaihdunnan muutoksia.
Työtehtäviin tarvitaan erilaisia fyysisiä
ominaisuuksia ja taitoja, kuten lihasvoimaa,
nopeutta, hallintaa ja tarkkuutta. Työkohteen koko, muoto, sijainti sekä valaistusolosuhteet vaikuttavat niskan ja käsien
liikkeisiin ja kuormittumiseen. Haitallisten
työasentojen ohella myös ulkoiset olosuhteet, kuten veto ja kylmyys, vaikuttavat
siihen, miten elimistö kuormittuu.
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Työn fyysistä kuormittavuutta helpottaa
tilojen ja työprosessien hyvä suunnittelu ja
tarpeellisten apuvälineiden hankkiminen ja
niiden käytön opastaminen. Työvälineiden
ja kalusteiden tulee olla säädettävissä
erikokoisten työntekijöiden tarpeiden
mukaan. Perehdyttämisellä ja työnopastuksella edistetään oikeiden työasentojen ja
-liikkeiden omaksumista. Töiden sisältöjä
kehittämällä voidaan vaikuttaa toistuviin
yksipuolisiin työliikkeisiin. Työn monipuolistaminen esimerkiksi työkierron avulla
antaa vaihtelua työpäivään ja muutosta
työn aiheuttamaan rasitukseen.

Toistotyö

Toistotyönä pidetään sellaista työtä, jossa
lyhyet, samankaltaiset työvaiheet toistuvat
yhä uudelleen. Esimerkkejä tästä ovat
teollinen vaihetyö, kaupan kassatyö ja
näyttöpäätetyö. Samanaikainen toistuvuus
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ja runsas voiman käyttö aiheuttavat kertautuvan riskin. Runsas voiman käyttö on
hyväksyttävissä, jos se tapahtuu harvoin
eikä ylitä yksilön suorituskykyä. Sopiva
määrä toistuvuutta on hyväksyttävissä, jos
se ei vaadi liikaa voimankäyttöä.

Dynaaminen ja staattinen lihastyö

Dynaamisessa lihastyössä lihas vuoroin
supistuu ja rentoutuu. Rentoutumisen
aikana lihakseen tulee uutta verta ja
sen mukana happea ja ravintoaineita.
Staattisessa lihastyössä 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.
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Tauotus

Tauotuksella vähennetään työn ruumiillista
kuormittavuutta. Tauotus on erityisen tärkeää sellaisessa työssä, joka sisältää jatkuvia toistoliikkeitä, nostamista ja kantamista.
Staattinen lihastyö keskeytyy taukojen aikana ja edesauttaa liikuntaelimistön palautumista. Palautumisen kannalta on suositeltavaa pitää useita lyhyempiä taukoja työpäivän
aikana yhden pidemmän asemasta.
Rasitussairauksien torjunnassa on saatu
hyviä kokemuksia työpaikan oman henkilöstön ja asiantuntijoiden yhteistyöllä.
Ratkaisuina ovat olleet muun muassa tehtävien uudelleen muotoilu ja kuormittavimpien tehtävien koneistaminen.

Fyysisen kuormituksen arviointi

Haitallinen kuormitus voi ilmetä työntekijän
kielteisinä tuntemuksina, oireina tai sairauksina sekä ääritapauksissa ammattitauteina ja työkyvyttömyytenä. Työn fyysisen
kuormittavuuden arviointi on työterveyshuollon työpaikkaselvityksen osa. Fyysistä
kuormittumista voidaan arvioida myös erillisellä suunnatulla työpaikkaselvityksellä
(ergonominen selvitys).
Arviointia voidaan käyttää keinona tunnistaa raskaimmat työt ja mitata työssä
tai työpaikalla tehtyjen muutosten vaikutuksia. Mittauksen kohteena voi olla myös
työntekijään kohdistuvien toimien ja työn
kehittämishankkeiden vaikutusten arviointi. Tavallisimpia arviointikeinoja ovat työntekijöiden haastattelut, kyselylomakkeet
ja työn erilaiset havainnointimenetelmät.
Myös videoinnista voi olla merkittävää hyötyä arvioinnissa.
Työn fyysistä kuormitusta tulisi arvioida
uuden työtilan tai työpisteen suunnittelussa, työtekijöiden oireillessa tai sairastaessa
sekä työpaikkaselvitysten ja -tarkastusten
yhteydessä.

Työtehtävän fyysisen kuormituksen arvioinnin kohteita:
● työvaiheet
● lihastyön laatu ja määrä (dynaaminen,
staattinen)
● työasennot ja liikkeet
● työssä käytettävät koneet ja laitteet ja
muut työvälineet sekä kalusteet
● lämpöolosuhteet
● valaistus
● ääniolosuhteet
● työn organisointi
● tehtäväkokonaisuus
● työn jaksotus ja osatehtävät
● tauotus ja elpyminen
● työntekijän toimintakyky ja yksilölliset
ominaisuudet.
Työterveyshuollon henkilöstö osallistuu
kuormittavuuden arviointiin ja seuraa tehtyjen toimien vaikutuksia työntekijöiden
terveyteen. Myös työpaikan työsuojeluhenkilöstön asiantuntemusta tulee käyttää
hyväksi.

Työn ja työympäristön suunnittelu

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa
suunnittelemaan ennalta hyvän työympäristön ja työmenetelmät. Suunniteltaessa
on otettava huomioon työntekijöiden
turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat
tekijät, kuten
● työympäristön rakenteet ja työtilat
● työ- tai tuotantomenetelmät
● työssä käytettävät koneet, työvälineet ja
muut laitteet
● työntekijöiden työn suorittamistapa ja
sen mitoitus.
Suunnittelussa tulee käyttää hyväksi työn
vaarojen arvioinnissa saatuja tuloksia ja
poistaa ennalta mahdolliset epäkohdat.
Työtila koostuu koneista, laitteista, apuvälineistä ja kalusteista. Niiden hyvä sijoittelu
ja mitoitus helpottavat ja tehostavat työn
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tekemistä. Ihmiselle on tärkeätä, että
työtilan järjestelyt mahdollistavat hyvän
työasennon, asennon vapaan vaihtamisen
ja esteettömät työliikkeet.
Työkohde on sijoitettava riittävän lähelle
siten, että työtä ei tehdä kumartuneessa
tai kiertyneessä asennossa, työssä ei joudu
kurkottelemaan eikä käsiä tarvitse kannatella. Lyhytaikaiset ja harvoin toistuvat
toiminnot voidaan sijoittaa etäämmäksi
varsinaisella työskentelyalueella.
Työskentelykorkeus määräytyy näkemistarpeen sekä käsiteltävien esineiden tai
taakkojen koon ja painon mukaan. Suurta
näkötarkkuutta vaativa työ tulee sijoittaa
lähelle, kyynärtason yläpuolelle ja käsien
liikuttelua vaativa työ taas hieman kyynärtason alapuolelle.
Suuria tai raskaita taakkoja on hyvä käsitellä seisten, jolloin työtaso jää reilusti alle
kyynärtason ja nostoissa voidaan käyttää
hyväksi koko vartalon lihaksia. Katselun
kohde tulee sijoittaa suoraan työntekijän
eteen. Katseluetäisyyden tulee olla oikeassa suhteessa kohteen kokoon. Pieni kohde
sijoitetaan lähelle, jolloin työskentelytaso
on suhteellisen korkealla. Iso kohde sijoitetaan alemmaksi.
On tärkeätä, että työvälineiden koko, muoto, paino ja pintamateriaali ovat sellaisia,
että työvälineestä saa hyvän otteen ja että
sen käyttö on mahdollisimman vaivatonta.
Työvälineen käyttö ei saa vaatia liiallista
voimankäyttöä.

Työasennot ja -liikkeet

Työasennot ovat ruumiin eri osien, niskan,
yläraajojen, selän, lantion ja alaraajojen
asentojen muodostama kokonaisuus työn
aikana. Työliikkeet ovat työn suoritukseen
tarvittavia liikkeitä. Työasentoon vaikuttavat työmenetelmä, käsiteltävä mate-

80

riaali, työvälineet, varusteet ja se, miten
henkilö on perehdytetty työhönsä. Lisäksi
vaikuttavat työntekijän henkilökohtaiset
ominaisuudet, työtapa ja asenne työhön.
Luonnolliset asennot, joissa elimistö on
lepotilassa tai jäseniä ja kehoa käytetään
niiden normaalilla toimin alueella, ovat terveyden kannalta välttämättömiä.
Nivelet, lihakset ja jänteet pysyvät paremmassa kunnossa, kun niitä kuormitetaan
niille luonnollisessa asennossa. Myös työ
sujuu tehokkaammin, paremmin ja miellyttävämmin hyvässä asennossa. Työskenneltäessä kädet ojennettuina jo käsien painon
kannattelu aiheuttaa staattista kuormittumissa ja väsyttää lihakset nopeasti, vaikka
painavia työkaluja ei tarvitsisikaan käyttää.
Työ pitää suunnitella siten, että käsiä ei
jouduta kannattelemaan pitkäaikaisesti yli
kyynärpäiden tason. Tällaisten liikkeiden
tulisi olla lyhytkestoisia. Käsien paras työskentelykorkeus on muutaman sentin alle
kyynärpäiden korkeuden.
Käsin tehtävässä työssä käsien ja olkavarren nivelet kuormittuvat. Työasentoja ja
-menetelmiä suunniteltaessa tulee välttää
nivelten ääriasentoja sekä toispuolista ja
yksipuolista kuormitusta. Nopeatahtinen
toistotyö, johon liittyy ranteen ääriasentoja, voi aiheuttaa jännetupentulehduksen.
Pitkään samanlaisena jatkuva työasento –
seisten tai istuen – voi aiheuttaa staattista,
pysyvää lihasjännitystä ja sen seurauksena erilaisia oireita ja kiputiloja. Lisäksi
nivelet ja selän välilevyt voivat kuormittua
epäedullisesti. Työ on hyvä keskeyttää
määräajoin ja käyttää muutama minuutti
rentouttaviin, lihaksen aineenvaihduntaa
elvyttäviin venytyksiin. Säännöllinen elpymisliikunta, omaehtoinen tai ohjattu, on
tehokas ja halpa tapa torjua ennalta tuki- ja
liikuntaelimistön vaivoja.
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Seisomatyö

Seisoma-asennon etuna on hyvä ulottuvuus sekä mahdollisuus käyttää voimaa
tehokkaammin kuin istuessa. Seisomatyö
mahdollistaa usein myös vapaan asennon
vaihtamisen ja monipuolisen liikkumisen.
Paras tulos saavutetaan, kun työhön liittyy
istumista, seisomista ja kävelyä ja työntekijä
voi itse säädellä työtapojaan ja asentojaan.

Jatkuva seisominen kuluttaa energiaa, ja
ihminen väsyy. Seisomatyötä on hyvä monipuolistaa mahdollisuuksien mukaan istumatyöllä ja mahdollistaa istuminen tauon aikana. Istuimen tulee sopia sekä käyttäjälleen
että tehtävään työhön. Seisaalta tehtävässä
työssä voidaan käyttää hyväksi erilaisia
seisomatukia. Työpisteeseen suositellaan
alustaksi kumimattoa selän ja alaraajojen
haitallisen kuormittumisen vähentämiseksi.

Istumatyö

Seisomatyössä kuormittuvat erityisesti
alaraajat. Paikallaan seisominen rasittaa
alaraajojen lihaksia ja verenkiertoa huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi
kävely ja liikkuminen. Seisomatyön ja työpisteen huolellisella suunnittelulla voidaan
vähentää hartia- ja niskavaivojen vaaraa.

Istumatyö pelkästään kuormittaa elimistöä
liian vähän ja yksipuolisesti. Istumatyössä
kuormittuvat selkä, niska ja kaularanka.
Kuormittumiseen voi vaikuttaa istuimen
oikeilla säädöillä ja asentoa välillä vaihtaen.
Työtä on hyvä pyrkiä monipuolistamaan
seisomista ja liikkumista sisältävillä työtehtävillä. Myös tauoilla asennon vaihtaminen
ja liikkuminen on suositeltavaa.
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Istumatyö on energian kulutukseltaan
kevyttä. Siihen liittyy kuitenkin monenlaisia
ergonomisia ongelmia, esimerkiksi pitkään
samassa asennossa tehtävä työ, yläraajojen yksipuoliset, nopeat liikkeet tai tarkan
näkemisen vaatimukset.

ja työprosesseja on tarkasteltava järjestelmällisesti. Jos käsin tehtäviä nostoja ja
siirtoja ei pystytä korvaamaan mekaanisilla
laitteilla, työpisteet on järjestettävä sellaisiksi, että nostot ja siirrot voidaan tehdä
mahdollisimman turvallisesti.

Työn oikea mitoitus, työmäärän ja taukojen
sekä työasentojen ja liikkeiden huolellinen
suunnittelu ennalta ovat välttämättömiä
toimia. Tarkoituksenmukainen työympäristö, hyvät työvälineet ja kalusteet, kuten
säädettävä työpöytä ja työtuoli, ovat erityisen tärkeitä istumatyössä.

Työpaikalla on varmistettava, että työntekijät saavat riittävästi opastusta erilaisista
nostotilanteista ja nostamiseen liittyvistä
vaaroista. Työolojen muuttuessa ohjeet
tarkistetaan. Työntekijän oman kunnon ja
toimintakyvyn merkitys on suuri taakkojen
käsittelyssä.

Käsin tehtävät nostot ja siirrot

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

Nostamiseen ja siirtämiseen liittyy turvallisuusriskitekijöitä, jotka aiheutuvat raskaista ja epävakaista taakoista, korkeista tai
matalista työtasoista, huonosta tilasuunnittelusta, aikapaineesta, huonoista pakkauksista sekä apuvälineiden puutteesta tai
niiden vähäisestä käytöstä.
Raskas käsin tehtävä nostotyö aiheuttaa
haitallista kuormittumista, joka on yksi
tuki- ja liikuntaelinsairauksien riskitekijöistä. Työnantajan tulee etukäteen arvioida
nostotyön turvallisuutta ja tehdä olosuhteet sellaisiksi, ettei taakkojen käsittely
aiheuta vaaratilanteita tai terveyshaittoja.
Monissa teollisissa työympäristöissä,
varastoissa ja kaupan alalla käsin suoritettavia nostoja on voitu teknologian ja työn
apuvälineiden kehittymisen myötä poistaa
tai vähentää. Sosiaali- ja terveysalalla tekniikkaa ei vielä hyödynnetä riittävästi. Valtaosa hoitajien selkätapaturmista sattuu
potilassiirroissa, ja ne koetaankin hoitotyön
kuormittavimmaksi vaiheeksi.
Käsin tehtäviin nostotöihin liittyviä vaaroja
ehkäistäessä nostotilannetta on arvioitava
kokonaisuutena. Taakan paino on yksi
kuormittumiseen vaikuttava tekijä. Työtä
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Työperäisistä selkätapaturmista huomattava osa aiheutuu taakkojen käsittelyyn liittyvästä ylikuormituksesta. Kuormittavuus
liittyy joko taakkaan ja työympäristöön tai
nostajaan.
Kun arvioidaan nostajaan kohdistuvaa
kuormitusta, on hyvä muistaa, että yksilöllisten erojen lisäksi yksittäisten työntekijöiden toiminta- ja työkyky vaihtelevat eri
aikoina.
Raskaasta nostotyöstä saattaa aiheutua
vaaraa raskaana olevalle työntekijälle tai
sikiölle. Tällöin työnantajan on pyrittävä
siirtämään työntekijä raskauden ajaksi tälle
sopiviin työtehtäviin. Jos nostotyötä tekee
nuori työntekijä, siitä on tehtävä erityinen
riskien arviointi.
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Taakan painon lisäksi kuormitukseen vaikuttavat yksilölliset tekijät ja
ympäristötekijät.

Taakkaan ja ympäristöön liittyvät
kuormitustekijät

Taakan noston kuormittavuus ja terveysvaarat riippuvat monista tekijöistä. Näitä
ovat muun muassa seuraavat:
● Taakan paino
Liian suuri paino on riskitekijä.

Ikä
Fyysinen toimintakyky heikkenee iän
myötä, mutta muutoksia voidaan hidastaa
säännöllisellä liikunnalla.
●

Pituus ja paino
Nostajan oma ylipaino voi vaikeuttaa
nostosuoritusta. Pituuskin voi lisätä nostokuormitusta erityisesti raajoissa ote-etäisyyksien ja vipuvarsien kasvaessa.
●

Nostotekniikka
Liikenopeus ja kiihtyvyys ovat kuormitusta
lisääviä tekijöitä kannatteluun verrattuna.
●

Sijainti ja koko
Mitä kauempana taakan painopiste on
vartalosta, sitä suurempi on kuormitus ja
tapaturmariski.
●

Toistuvuus
Väsymys heikentää hallittua lihastoimintaa
nostojen aikana.
●

Taakan vakavuus
Esimerkiksi nestemäisten aineiden käsittelyssä painopisteen paikka vaihtelee. Myös
potilasnostoihin voi liittyä äkillisiä tilanteita
esimerkiksi potilaan heikon terveydentilan
vuoksi.
●

Muoto ja käsiteltävyys
Tukeva ote on tärkeä, ja tartuntakahvoista
saa lisäapua.
●

Nostopaikan layout
Ahdas tila rajoittaa hyvän asennon ja apuvälineiden käyttöä nostossa.
●

Olosuhteet
Vuodenaikojen vaihtelut, lämpötila, kosteus, melu, liukas alusta.
●

Työntekijään liittyvät tekijät

Sukupuoli
Naisten nostovoima (käsien ja vartalon) on
keskimäärin noin 60 prosenttia miesten
vastaavasta.
●

Kokemus
Harjoitus ja harjaantuminen sekä oikea tekniikka vähentävät kuormitusriskejä.
●

Lihasvoima
Hyvä lihaskunto parantaa nostojen turvallisuutta ja vähentää nostotyön riskejä.
●

Nostotyön suunnittelu

Nostotyön suunnittelu edellyttää työtapahtuman erittelyä eri vaiheisiin sekä työntekijän ominaisuuksien huomioimista. Taakka
on voitava nostaa turvallisesti. Suunnittelulla vähennetään tapaturmavaaraa ja
turhaa kuormittumista. Raskaan taakan
nostossa kannattaa hyödyntää työparin
apua tai mahdollisuuksien mukaan osittaa
taakka.
Ihmisen mitat ja työliikkeet ovat suunnittelun perusta. Ylettymiskorkeus kaksin käsin
on ylin korkeus, johon käsin nostettavan
taakan voi sijoittaa. Suositeltavaa on, että
raskaat käsin liikuteltavat taakat sijoitetaan lähelle sylitasoa ja kevyet ylä- ja alatasoille. Raskaimmat taakat tulisi sijoittaa n.
50 cm lattiatason yläpuolelle.
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Työvaatetuksen on oltava asianmukainen
huomioiden sisä- ja ulkotyöt. Vaatteet eivät
saa kiristää eivätkä estää oikeaa nostamista. Ne eivät myöskään saa aiheuttaa
tapaturmavaaraa liiallisen väljyyden, pituuden tms. vuoksi. Käsineillä voidaan suojata
tarvittaessa käsiä ja auttaa pitävän otteen
saamisessa. Jalkineiden on oltava tukevat
ja liukumattomat. Kannasta avonaisia malleja ei suositella.
Lattian liukkaus ja epätasaisuus lisäävät
kantamisen kuormittavuutta ja tapaturmavaaraa. Tarpeettomia kynnyksiä ei pitäisi
rakentaa tavaran siirtoreiteille. Sopivan
leveät ja matalat luiskat helpottavat
kuljetusta. 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
tapaturmariskiä.
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Väärin sijoitettu tai mitoitettu ovi tai käytävä voi vaikeuttaa taakan siirtoa. Myös
ovien aukaisu raskaan taakan kanssa on
hankalaa. Automaattisesti esimerkiksi
valokennon avulla aukeavat ovet helpottavat tavaransiirtoa.
Oikealla nostotekniikalla vähennetään selän
kuormitusta ja nostotapaturmia. Työntekijöille 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
tasapainossa.
● Otetaan haara- tai käyntiasento jalkojen
ollessa tukevasti lattiassa.
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●

●

●

Asetutaan mahdollisimman lähelle taakkaa ja otetaan tukeva ote.
Nostetaan hallitusti jalkoja apuna
käyttäen.
Vältetään riuhtaisua ja vartalon kiertoa
noston aikana.

Nostotyön apuvälineet ja laitteet

Käsin suoritettavan tavaransiirron määrää
on tarkoituksenmukaista pyrkiä minimoimaan ja hyödyntää teknologian mukanaan
tuomia mahdollisuuksia. Säädettävien
mekaanisten, sähköisten tai hydraulisten
työtasojen avulla voidaan nostotyötä
suorittaa oikealla korkeudella. Rulla- tai liukuhihnat ja -kuljettimet auttavat tavaransiirroissa. Muita nostoihin ja siirtoihin käytettäviä välineitä ovat erilaiset trukit sekä
sähköisesti toimivat tai käsin liikuteltavat
nostosiirtolaitteet ja kärryt. Työntäminen
on suositeltavampaa kuin vetäminen.
Apuvälineiden käyttö vähentää fyysistä työkuormitusta, rasitusvammojen syntymistä
sekä tapaturmariskiä.
Hankinnassa ja käytössä on huolehdittava
seuraavista asioista:
● Apuväline on työhön sopiva.
● Työntekijä opastetaan käyttämään sopivinta apuvälinettä kussakin tilanteessa.
● Työntekijälle opetetaan apuvälineen
käyttö, ja lisäksi on varmistettava siitä
saatava hyöty.
● Työnantajan on varmistettava, että työntekijät saavat riittävästi opastusta erilaisista nostotilanteista ja nostamiseen
liittyvistä vaaroista.
● Työolojen muuttuessa ohjeet
tarkistetaan.
● Työntekijän oman kunnon ja toimintakyvyn merkitys on suuri taakkojen
käsittelyssä.
Valtioneuvoston päätös käsin tehtävistä nostoista
ja siirroista työssä 1409 /1993.

Näyttöpäätetyö

Näyttöpäätetyötä arvioitaessa kalusteiden
ja välittömän työympäristön lisäksi tarkastelun kohteena tulee olla myös oheislaitteet ja käytettävät ohjelmistot. Työpisteen
ergonomiaa on arvioitava yksittäisen työntekijän terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.
Näkövaatimukset sekä haitallinen fyysinen
ja psykososiaalinen kuormitus tulee erityisesti ottaa huomioon. Työtä on tarpeen
mukaan tauotettava. Jos epäkohtia havaitaan, työnantajan on ryhdyttävä tarvittaviin
toimiin epäkohtien korjaamiseksi. Toimet
voivat koskea laitteiden ja välineiden mitoitusta, sijoittelua ja työjärjestelyjä.
Työnantajan tulee tarvittaessa käyttää
apuna työterveyshuollon ammattilaisia, kun
selvitetään näyttöpäätetyön aiheuttamia
terveydellisiä haittoja. Työterveyshenkilöstö kartoittaa yhteistyössä työsuojeluhenkilöstön kanssa näyttöpäätetyöpisteet
työpaikkaselvitysten avulla ja esittää arvioinnin perusteella parannusehdotuksia.
Näyttöpäätetyöpisteen ergonomiaan vaikutetaan parhaiten jo suunnitteluvaiheessa.
Myös näyttöpäätetyötä tekevän henkilön
oma aktiivisuus työpisteensä kehittämiseksi ja korjaamiseksi on tärkeää, jotta
saataisiin aikaan paras mahdollinen tulos.
Näyttöpäätetyöhön on olemassa varta
vasten suunniteltuja työpöytiä, joiden säätö-ominaisuudet mahdollistavat työskentelyn sekä istuen että seisten.
Ohjeita näyttöpäätetyöhön
● Säädetään
- työtasot niin, että näppäimistö ja hiiri
ovat vierekkäin samalla tasolla
- tuolin korkeus: kyynärpäät ovat n.
90 asteen kulmassa, hartiat rentoina
käsien ollessa pöydällä ja jalat tukevasti lattialla tai jalkatuella
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- selkänojan korkeus ja etäisyys siten,
että se tukee hyvin selän
- tarvittaessa käsinojien asento siten,
että kyynärvarren tukeminen on
mahdollista
- näyttöruutu niin, että katseen suunta
on n. 25 astetta alaviistoon.
Usein tarvittavat työvälineet ja -tarvikkeet sijoitetaan mahdollisimman lähelle,
jotta voidaan välttää jatkuvaa kurkottelua, kumartelua ja kiertoliikkeitä.
Yleisvalaistuksen olisi hyvä olla hieman
hämärämpi ja kirkkaampi kohdevalo
työtasolle; kirkas päivänvalo voidaan
himmentää sälekaihtimilla.
Apuvälineitä hankitaan tarvittaessa,
esim. hiiri- ja rannetuki, aineistoteline
sekä jalkatuki.
Rentouttavat mikrotauot ja taukoliikunta ovat tärkeitä, kuten myös silmien
lepuuttaminen.
Työntekijän on hyvä huolehtia siitä, että
silmälasit ovat asianmukaiset; näöntarkastusta suositellaan riittävän usein.
Mikäli työ sisältää yhtä aikaa näppäimistö- ja hiirityöskentelyä sekä
puhelimessa puhumista, suositellaan
kuulokepuhelinta.
Mikäli työ sisältää runsaasti hiirityöskentelyä, suositellaan ergonomista hiiriohjainta tai muuten vuorottelua vasemman
ja oikean käden työskentelyssä. Hiiren
sopivuus käyttäjälle on tärkeä.

Näön ja silmien tarkastus

Näyttöpäätetyötä tekevien työhönsijoitustarkastukseen tulisi sisältyä näöntarkastus. Näön tulee olla riittävä aiottuun työhön
ilman laseja tai työhön sopivilla laseilla korjattuna tai erityistilanteissa muita sopivia
apuvälineitä käyttäen. Määräaikaistarkastuksia tarvitaan ikänäköisyyden vuoksi 40
vuotta täyttäneille. Pääsääntöisesti tarkastuksia tarvitaan 3–5 vuoden välein.
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Jos tavanomaiset silmälasit eivät sovi
näyttöpäätetyöhön edes sen jälkeen, kun
työpaikalla on tehty ergonomisia korjauksia, työnantajan on hankittava työntekijälle
näyttöpäätetyöhön sopivat erityiset silmälasit. Erityistyölaseja tarvitsevat yleensä
ikänäköiset. Näyttöpäätetyöstä on annettu
valtioneuvoston päätös. Sitä sovelletaan
sellaisiin työpisteisiin, joissa merkittävä osa
työstä tehdään käyttäen näyttöpäätettä.
Koska merkittävää osaa on vaikea määritellä
yksiselitteisesti työtunteina, se on arvioitava
työtehtäväkohtaisesti ottaen huomioon myös
eri työtehtävien mahdollinen yksipuolisuus,
jaksottaisuus ja näköergonomiset vaatimukset. Päätöstä ei sovelleta ajoneuvojen
ja koneiden ohjaamoihin ja valvomoihin eikä
laskimiin, kassakoneisiin tai vastaaviin.
Valtioneuvoston päätös näyttöpäätetyöstä
1405/1993.

Psykososiaalinen työkuormitus

Psykososiaalisella työkuormituksella
tarkoitetaan kokemuksia työn haasteista,
vaatimuksista, työyhteisön toiminnasta,
johtamisesta, arvoista ja normeista sekä
voimavaroista. Työn voimavaroilla eli työssä hyviksi koetuilla asioilla voidaan vähentää haitallisen kuormituksen kokemuksia.
Työn tekeminen aiheuttaa aina kuormitusta. Kuormitus on kuitenkin ihmiselle tarpeellista. Sopiva psykososiaalinen kuormittuminen auttaa pysymään työssä vireänä.
Työn psyykkisiksi kuormitustekijöiksi voidaan määritellä kaikki ne tekijät, jotka kohdistuvat ihmisen mieleen työssä, työtilassa,
työympäristössä ja muissa työolosuhteissa.
Sosiaaliset kuormitustekijät sisältyvät
psyykkisiin kuormitustekijöihin. Näitä kuormitustekijöitä ovat työyhteisön ryhmä- ja
yhteisöilmiöt, vuorovaikutus ja sen laatu,
sopimukset, menettelytavat, tiedon käsittely, vastuu, osaaminen ja työtahti.
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Työ voi olla yli- tai alikuormittavaa. Toistuvat ja voimakkaat yli- tai alikuormitustilanteet työssä heikentävät hyvinvointia
ja voivat ajan kuluessa aiheuttaa terveysongelmia. Laadullisesti sopimaton työ tai
tehtävä voi olla liian helppo tai liian vaikea
työntekijän suoritustasoon nähden. Määrällisesti sopimattomassa työssä tai tehtävässä tapahtumia voi olla liian vähän, jolloin
työntekijän tarkkaavaisuus herpaantuu, tai
niin paljon, ettei työntekijä pysty hallitsemaan tapahtumia.
Yksilöillä on suuria eroja siinä millaisia
asioita he kokevat työssään kuormittavina
ja millaisia oireita nämä tekijät aiheuttavat.
Työn kuormittavuutta säätelee työkuormituksesta palautuminen, työmotivaatio,
koettu työn palkitsevuus, aiemmat selviytymiskokemukset, onnistumiskokemukset
sekä työn säätely- ja hallintakeinojen
hyödyntäminen. Työntekijän kuormittuneisuuteen vaikuttaa hänen työtilanteensa
kokonaisuutena.

Haitallinen työkuormitus voi johtaa
työuupumiseen ja jopa masennukseen.
Työuupumus ilmenee voimakkaana kokonaisvaltaisena väsymyksenä, kyynisyytenä
ja vähentyneenä henkilökohtaisena sitoutumisena työhön. Masennuksen merkkejä
ovat vakava ja pitkäkestoinen mielialan
lasku, mielenkiinnottomuus, voimakas
väsymys, aiheettomat syyllisyyden tunteet,
ruokahalun muutokset, uniongelmat ja
itsetuhoiset ajatukset.
Sopivasti haasteellinen ja mielekäs työ motivoi ja palkitsee eikä tilapäinen aikapaine
haittaa, jos vastapainoksi on rauhallisempia
hetkiä. Kokemus riittävistä vaikutusmahdollisuuksista omaan työhön ja itseä koskeviin
muutoksiin on tärkeää työn mielekkyyden
kannalta. Oleellista on myös riittävä palautuminen työn aiheuttamasta kuormituksesta
niin työpäivän aikana kuin vapaa-ajallakin.

Psykososiaaliseen työkuormittumiseen
liittyy myös kokemukset työssä ponnistelun
ja palkitsevuuden suhteesta. Ponnisteluilla
tarkoitetaan työn asettamia vaatimuksia
ja velvoitteita ja palkitsevuudella työstä
saatavaa palkkaa, arvostusta, asemaa ja
työuran kehittymistä. Terveyden kannalta haitallinen epätasapaino syntyy, kun
kova ponnistelu yhdistyy työn vähäiseen
palkitsevuuteen.

Työ voi olla voimavaroja kuluttavaa mutta
myös äärimmäisen innostavaa. Työelämään
liittyvät jatkuvat muutokset ja ennen kaikkea niiden moninaisuus ja nopeus kuormittavat monia työntekijöitä ja heikentävät
työn hallintaa. Työ voi olla vastuullista,
haastavaa, projektikohtaista ja luovuutta vaativaa. Nämä tekijät yhdistettyinä
vahvaan työhön sitoutumiseen saattavat
johtaa tilanteeseen, jossa työn ja vapaaajan raja hämärtyy ja työpäivät venyvät
kohtuuttoman pitkiksi. Tällöin työntekijän
hyvinvointi saattaa kärsiä.

Pitkäaikainen altistuminen haitalliselle työkuormitukselle ilman riittävää palautumista
saattaa aiheuttaa työntekijälle terveysongelmia. Terveysongelmat näkyvät erilaisina
oireina yksilössä ja joskus niitä voi olla hankalaa liittää haitalliseen kuormittumiseen.
Työyhteisön tasolla haitallinen kuormittuminen voi näkyä esimerkiksi sairauspoissaoloina, työssä tehtävinä virheinä ja jopa
tapaturmina.

Myönteiset asiat työssä, työn voimavaratekijät, synnyttävät työn imua. Voimavaratekijät vaihtelevat eri ammateissa, työyhteisöissä ja yksilöiden välillä. Ne voivat
liittyä itsenäiseen ja kehittävään työhön,
sosiaaliseen tukeen ja työpaikan innovatiiviseen ilmapiiriin. Niiden avulla on helpompi kohdata työn vaatimuksia. On tärkeää
tunnistaa haasteiden ohella työn voimavaratekijöitä ja tukea niiden olemassaoloa.
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Työn imu kannattelee kuormituksessakin.
Jos työ on mielekästä ja työntekijää arvostetaan sekä tuetaan, työssä jaksaa paremmin. Työn imun ydintä on myönteinen suhtautuminen omaan työhönsä ja parhaassa
tapauksessa laajemmin koko työyhteisöön
sekä kaikkeen, mikä työhön liittyy.
Kuormitusvaaka, Työturvallisuuskeskus

Psykososiaaliset työolot

Psykososiaalisilla työoloilla tarkoitetaan
työpaikan työjärjestelyjen selkeyttä, yhteisiä pelisääntöjä, yhteistyön ja vuorovaikutuksen laatua sekä toiminnan arviointia.
Psykososiaaliset työolot muodostuvat
● työtehtävistä
● työn johtamisesta
● työn organisoinnista ja työjärjestelyistä
● työn ja vastuun jaosta
● työhön käytettävistä työvälineistä ja
teknologiasta
● tiedoista ja niiden käsittelystä sekä
taidoista
● viestinnästä
● yhteistyöstä, vuorovaikutuksesta ja
käyttäytymisestä työyhteisössä.
Työn kuormittavia piirteitä ovat esimerkiksi
epäselvät työtavoitteet, liikaa työtä tai
jatkuva kiire, työssä ei opi uutta tai vastaavasti työ vaatii jatkuvasti ja nopeaa uusien
asioiden oppimista. Myös työn jatkuva keskeytyminen tai liian suuri vastuu voi kuormittaa. Fyysisesti haasteelliseksi koettu
työympäristö, kuten melu, toimimattomat
työvälineet tai fyysisesti raskas työ, voi olla
yhteydessä psykososiaalisiin tekijöihin.
Työn sujuvuudella voidaan vaikuttaa monipuolisesti työn kuormittavuuteen.
Epävarmuudessa eläminen on kuormittavaa. Epävarmuus voi liittyä omaan
osaamiseen tai esimerkiksi työn jatkumiseen. Monesti muutostilanteet koetaan
kuormittavina. Riittävä ja oikea-aikainen
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tiedottaminen helpottaa muutostilanteiden
kuormittavana kokemista.
Toimenkuvien selkiyttämisen ja töiden
organisoinnin ohessa on pohdittava, mikä
on sellainen kohtuullinen työmäärä, josta
henkilökunnan on mahdollista suoriutua.
Vaikka normaalin työpäivän tehtävistä selviydyttäisiinkin hyvin, työtehtävien kasautumista aiheuttavat yllättävät tilanteet,
kuten työntekijöiden sairastuminen, vaativa asiakas tai vaikkapa tavaratilauksen
myöhästyminen.
Liian vaativaksi koettu työ aiheuttaa kuormittumisen kokemuksia. Vaikka työn vaativuus lisääntyisi, ei kuormituskokemusten
määrä välttämättä lisäänny, jos pidetään
huoli työn ja työtilanteiden hallinnasta.
Johtamista tarkasteltaessa on etenkin
kokemuksilla oikeudenmukaisesta johtamisesta yhteyttä psykososiaaliseen kuormitukseen. Johtamisen oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan kuulluksi tulemista
omassa asiassa, samojen periaatteiden
mukaista kohtelua, kokemuksia päätöksenteon avoimuudesta, luotettavuudesta,
puolueettomuudesta ja tehtyjen päätösten
korjaamisen mahdollisuudesta.
Psykososiaalisiin työoloihin liittyvät myös
yksilön kokemukset sosiaalisista kontakteista, työyhteisön kulttuurista, työilmapiiristä, vastuiden jaosta sekä työn sisältöön
liittyvistä asioista. Koettu tuen saaminen
työyhteisöltä, esimieheltä saatu arvostus
sekä myönteinen ilmapiiri auttavat kuormituksen hallinnassa.

Psykososiaalisten kuormitustekijöiden
hallinta

Työkuormituksen hallintaan liittyvien
toimenpiteiden tulee olla ensisijaisesti
ennakoivia. Työkuormituksen selvittämisestä, seurannasta ja haitalliseen kuormit-

TYÖTURVALLISUUS JA TYÖTERVEYS AUTOLIIKENTEEN TYÖPAIKOILLA

tumiseen puuttumisesta on hyvä rakentaa
yhteistoiminnassa työpaikalle sopivat
toimintamallit. Työterveyshuolto kannattaa
ottaa mukaan sekä ennaltaehkäisevän toiminnan suunnitteluun että toimintamallien
rakentamiseen.
Sairauspoissaolojen seuranta on keskeisellä sijalla työkuormituksen hallinnassa.
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja mielenterveyden häiriöt ovat yleisimpiä pitkien
sairauspoissaolojen syitä. Molempien takaa
löytyy yhteyksiä työn kuormitustekijöihin ja
työn haitallisen kuormittavuuden kokemuksiin. Sairauspoissaolot ovat hyvä mittari
kertomaan monista työyhteisön piirteistä.
Sairauspoissaolojen määrillä on yhteyttä
mm. kokemuksiin työilmapiiristä ja reilusta
johtamisesta, oikeudenmukaisesta kohtelusta sekä esimiehen ja työtovereiden
tuesta.
Moniin työtehtäviin ja työolosuhteisiin
sisältyy terveydelle haitallista kuormitusta.
Työpaikalla tulisi olla käytäntöjä työntekijöiden hyvinvoinnin tarkkailuun ja seurantaan. On tärkeää selvittää työpaikan ja työtehtävien merkittävimmät kuormittumista
aiheuttavat tekijät sekä toisaalta työntekijöiden yksilölliset edellytykset selviytyä
työstään. Työntekijät kokevat yksilöllisistä
ominaisuuksista johtuen kuormitustilanteet ja kuormittuneisuuden erilaisina, vaikka he tekisivät täysin samaa työtä.
Jatkuva vuorovaikutus työyhteisössä, kehityskeskustelut sekä säännöllisesti toteutetut työilmapiirin arvioinnit antavat kuvaa
työyhteisön tilasta. Työnantajien jatkuvan
tarkkailun velvoitteeseen kuuluu myös
työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle haittaa ja vaaraa aiheuttavien tekijöiden
systemaattinen selvittäminen, tunnistaminen ja arvioiminen. Selvittämisvelvollisuus
koskee myös työn kuormitustekijöitä.

Psykososiaalisen kuormituksen arvioinnin
menetelmiä:
● raportit, dokumentit, tilastot
● tarkistuslistat
● haastattelut, kyselyt
● havainnoinnit
● ryhmämenetelmät ja -keskustelut
● yksilötutkimus, testit
● TIKKA – työn integroitu kokonaiskuormituksen arviointi (Työterveyslaitos TTL).
Työkuormituksen hallintaa on hyvä kehittää yhteistoiminnassa, jotta työpaikalla
saadaan kaikki asiantuntemus käyttöön
sekä mahdollisimman laaja osallistuminen työkuormituksen hallintatyöhön.
Työterveyshuollolta saa monipuolista
asiantuntija-apua työn kuormitustekijöiden
hallintaan. Työterveyshuollon toistuvat työpaikkakäynnit sekä niistä laaditut raportit,
työpaikkaselvitykset toimenpide-ehdotuksineen sekä työntekijöiden määräaikaistarkastuksista tehdyt johtopäätökset ovat
hyviä tietolähteitä työympäristön ja työn
kehittämiseen.
Kun työn kuormitustekijät on työpaikalla
selvitetty, voidaan työpaikalla pohtia
keinoja havaittujen haittojen ja vaarojen
vähentämiseksi ja hallitsemiseksi. Psykososiaalisten kuormitustekijöiden hallintaan
liittyvät toimenpiteet voidaan jakaa toiminnan kohteen perusteella organisaatioon,
tehtävään tai työhön ja yksilöön kohdistuviin toimenpiteisiin.
Ennakkoon luodut toimintamallit helpottavat kaikkien osapuolten toimintaa
kuormitustilanteissa. Toimintamalleissa
kannattaa sopia niistä käytännöistä ja
menettelytavoista, joiden mukaan toimitaan haitallisen työssä kuormittumisen
tilanteissa. Kun mallit ja järjestelmät on
luotu valmiiksi, on ongelmat helpompi
ottaa käsittelyyn. Ennaltaehkäiseviä toimintatapoja ovat myös työkuormituksen
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seuranta ja siihen liittyvät työkyvyn tuen
mallit.
Työn hallinta, työn mielekkyyden ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä
hyvän työilmapiirin vahvistaminen ovat
keskeisiä toimenpiteitä psykososiaalisen
hyvinvoinnin edistämisessä ja psykososiaalisen työkuormituksen ennaltaehkäisyssä.
Mielekäs työ, vaikutusmahdollisuudet
omaan työhön sekä hyvä työyhteisön ilmapiiri heijastuvat myönteisesti myös ihmisen
muille elämänalueille. Kyse on kokonaisuudesta, jossa mielekäs työ on tärkeä osa
elämisen laatua.
Työn monipuolisuudella, tauotuksella ja
jaksotuksella vaativampiin ja helpompiin
on tärkeä merkitys hyvinvointiin ja jaksamiseen. Näin pyritään ehkäisemään voimakas
väsymys ja pitämään työvire hyvänä koko
työpäivän.
Haitallisen työperäisen stressin tunnistamiseen, ehkäisemiseen ja hallitsemiseen
pyritään myös Suomen työmarkkinakeskusjärjestöjen vuonna 2008 julkistamalla,
työperäistä stressiä koskevalla suosituksella.
Tavoitteena on panna sillä täytäntöön EU:n
työmarkkinakeskusjärjestöjen UNICE/UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n työperäistä stressiä
koskeva puitesopimus vuodelta 2004.

kyä kotiin. Kun tilanteisiin puututaan ajoissa ja ongelmien syyt osataan tunnistaa,
eivät ne muodostu ylivoimaisiksi.
Stressin oireet ja vaikutukset vaihtelevat eri ihmisillä. Toisesta ihmisestä voi
olla vaikeaa havaita haitallisen stressin
merkkejä. Siksi on tärkeää, että jokainen
kiinnittää stressin merkkeihin myös itse
huomiota.
Stressi voi ilmetä monin tavoin:
● suorituskyvyn heikkeneminen, virheiden
lisääntyminen
● passiivisuus, aloitekyvyttömyys
● välinpitämättömyys
● muistivaikeudet
● alakuloisuus
● kivut ja säryt
● keskittymisvaikeudet, ärtyneisyys
● univaikeudet
● herkkyys, itkuisuus, ristiriidat
● lisääntynyt tupakointi tai alkoholin
käyttö.
Haitallinen stressi voi näkyä myös työyhteisön tasolla. Hälytysmerkkejä voivat olla
esimerkiksi suuret poissaolomäärät, työntekijöiden suuri vaihtuvuus ja henkilöiden
väliset ristiriidat.

Psykososiaalisen työkuormituksen eli työperäisen stressin hallinnassa keskeistä on
ennaltaehkäisy. Joskus, ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta, stressi voi
muodostua haitalliseksi.

Työpaikan esimiestehtävissä toimivat ovat avainasemassa haitalliseen
työstressiin puuttumisessa. Työpaikan
työturvallisuuden ja työterveyshuollon
asiantuntijoita kannattaa käyttää apuna
tilanteiden selvittämisessä ja korjaavia
toimenpiteitä suunniteltaessa. Työntekijällä on myös perustellusta syystä mahdollisuus pyytää työterveyshuollolta arvio
työkuormituksestaan.

Kaikki työntekijöiden kokema stressi ei ole
työperäistä. Myös työpaikan ulkopuolinen
stressi voi heijastua oireiluna työpaikalla.
Vastaavasti työssä koettu stressi voi läik-

Korjaavien toimenpiteiden määrittely ja niiden riittävyyden arviointi on aina työnantajan tehtävä. Syyt pitäisi pyrkiä poistamaan
mahdollisimman nopeasti ja ryhtyä toimiin

Työstressi hallintaan, Työturvallisuuskeskus 2008

Haitalliseen psykososiaaliseen
työkuormitukseen puuttuminen
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työolojen parantamiseksi. Keinoja ovat
esimerkiksi:
● tärkeysjärjestyksen laatiminen
● työn uudelleen organisointi
● osallistumismahdollisuuksien
lisääminen
● ammatillisen kehityksen ja osaamisen
tukeminen
● palautteen ja tuen lisääminen.
Vaikka haitalliset tilanteet ilmenevät usein
yksilön tasolla, voi kuormitustilanteissa olla
hyvä arvioida tilannetta myös laajemmin,
koko työyhteisön tasolla. Näin tilanteista
voidaan oppia ja ennaltaehkäistä vastaavien tilanteiden syntyminen.

Ristiriidat, työpaikkakiusaaminen,
häirintä ja epäasiallinen kohtelu
Ristiriidat

Ristiriidat syntyvät erilaisista näkemyksistä, tavoista toimia, arvolatauksista ja
hyväksymisen vaikeuksista. Ristiriitojen
taustalla on usein väärinkäsitys sekä tilanteista ja tapahtumista syntyneet tulkinnat
ja olettamukset. Kun väärinkäsityksiä ei
syystä tai toisesta kyetä käsittelemään, ne
voivat johtaa ongelmallisiin konflikteihin
ihmisten välillä.
Riittävä keskustelu erilaisista näkemyksistä kehittää työtä sujuvammaksi ja vähentää
väärinkäsitysten sekä tulkintojen määrää.
Ristiriidat kuuluvat työpaikan arkeen. Ne
ovat työn ja toimintatapojen kehittymisen
kannalta jopa tarpeellisia, silloin kun ristiriitojen kohteena ovat asiat ja niitä osataan
käsitellä rakentavasti. Ongelmaksi ristiriidat muodostuvat, kun huomio kiinnittyy
ongelmallisen asian ratkaisemisen sijasta
syyllisten etsimiseen ja työn tekeminen
häiriintyy.

Työpaikkakiusaaminen

Työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa kahden tai useamman ihmisen
välille muodostuu toistuvan huonon työkäyttäytymisen kautta vallankäyttötilanne.
Vallankäytön kohteena oleva osapuoli alistuu ja joutuu puolustuskyvyttömään tilaan.
Työpaikkakiusaaminen ei kuulu terveeseen
työyhteisöön.
Työpaikkakiusaamista voi esiintyä työntekijöiden sekä työntekijän ja esimiehen välillä. Työpaikkakiusaaminen voi ilmetä ilmeiden, eleiden, puheiden ja tekojen kautta
loukkaavana toimintana. Se voi olla hienovaraista ja sinänsä vähäiseltä vaikuttavaa,
kuten olankohautukset ja hymähtelyt tai
puhumattomuus. Sanallisina loukkauksina
kiusaaminen voi ilmetä mustamaalaamisena, selän takana puhumisena ja esimerkiksi
mielenterveyden kyseenalaistamisena.
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Kiusaamista on myös fyysinen väkivalta tai
sillä uhkaaminen.
Työpaikkakiusaamisen kokeminen on hyvin
yksilöllistä. Tämän vuoksi on tärkeää, että
jokainen itse ilmaisee, milloin kokee toisen
käyttäytymisen työpaikkakiusaamisena.
Jokaisella työyhteisön jäsenellä on myös
vastuu omasta käyttäytymisestään. Loukkaava ja henkilöä arvosteleva tai uhkaava
käyttäytyminen eivät kuulu asialliseen
työkäyttäytymiseen.

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu on työturvallisuuslain vastaista toimintaa ja
käyttäytymistä työssä. Häirinnällä tarkoitetaan yleisen hyvän tavan vastaista, työhön
sopimatonta ja työn tekemistä häiritsevää
käyttäytymistä. Se voi ilmetä loukkaavana
käytöksenä ja kohteluna sanoin, toimin tai
asentein. Epäasiallisella kohtelulla puolestaan tarkoitetaan esimerkiksi henkilön
työsuorituksen jatkuvaa ja perusteetonta
arvostelua, mustamaalaamista tai esimerkiksi muusta työyhteisöstä eristämistä.
Myös asiakkaiden taholta tulevaa loukkaavaa tai uhkaavaa toimintaa tai käyttäytymistä voidaan pitää häirintänä.
Häirinnällä tarkoitetaan myös seksuaalista
häirintää ja ahdistelua. Seksuaalinen häirintä on 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 mm.
sukupuolisesti vihjailevina eleinä tai
ilmeinä, fyysisenä kosketteluna, härskeinä puheina, kaksimielisinä vitseinä sekä
vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää
koskevina huomautuksina tai kysymyksinä,
sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista
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kanssakäymistä koskevina ehdotuksina
tai vaatimuksina ja jopa raiskauksena tai
sen yrityksenä. Työpaikalle sopimatonta ja
seksuaalista häirintää ovat myös pornoaineistot, seksuaalisesti värittyneet kirjeet,
sähköpostit, tekstiviestit tai puhelinsoitot.
Toistuessaan tai jatkuessaan häirintä ja
epäasiallinen kohtelu voi uhata sen kohteena olevan henkilön terveyttä. Seksuaalisen häirinnän tilanteissa terveys voi olla
uhattuna jo yhden vakavan tapahtuman
perusteella.

Työsyrjintä

Oikeus tasa-arvoiseen kohteluun työelämässä on keskeinen kansalaisen perusoikeus. Työelämää koskeva syrjinnän kielto
on määritelty yleisellä tasolla perustuslaissa ja tarkemmin työsopimuslaissa, laissa
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta,
yhdenvertaisuuslaissa sekä seuraamukset
syrjivien syiden perusteella rikoslaissa.
Syrjiviä syitä ovat rikoslain mukaan työntekijän rotu, kansallinen tai etnisen alkuperä,
ihonväri, kieli, sukupuoli, ikä, sukupuolinen
suuntautuminen, terveydentila, uskonto,
yhteiskunnallinen mielipide, poliittinen tai
ammatillinen toiminta tai muu näihin rinnastettavan seikka. Työsyrjintä on rikos.
Työsyrjinnällä tarkoitetaan sitä, että työntekijä asetetaan epäedulliseen asemaan
syrjivän syyn perusteella verrattaessa
toisiin vastaavassa tilanteessa oleviin työntekijöihin. Työsyrjintä voi ilmetä erilaisina
tekoina, toimintana ja kohteluna. Se voi liittyä esimerkiksi työpaikasta ilmoittamiseen,
työhönottoon, työtehtäviin, koulutukseen
pääsemiseen sekä uralla etenemiseen tai
palvelussuhteen kestoon. Siihen voi syyllistyä työnantaja tai työnantajan edustaja.
Työsyrjintä voi ilmetä häirintänä, uhkaavana, vihamielisenä, halventavana, nöyryyttävänä tai hyökkäävänä ilmapiirinä, jonka
tarkoituksena on henkilön tai ihmisryhmän
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arvon tai koskemattomuuden tarkoituksellinen tai tosiasiallinen loukkaaminen. Häirintänä ilmenevää työsyrjintää on esimerkiksi loukkaamistarkoituksessa esitetyt
rasistiset vitsit tai nimittely, halventava tai
nöyryyttävä käyttäytyminen. Työsyrjinnällä
tarkoitetaan myös ohjetta tai käskyä syrjiä, joka johtaa siihen, että henkilö joutuu
epäedulliseen asemaan muihin nähden.

Ennaltaehkäisy

Työnantajan velvollisuutena on taata
työntekijöilleen turvalliset ja terveelliset
työolot. Niihin ei kuulu työpaikkakiusaaminen, häirintä ja epäasiallinen kohtelu tai
työsyrjintä. Työolojen kehittämisen kannalta on tärkeää, että työn haitat, vaarat
ja kuormitustekijät havaitaan ajoissa sekä
niihin kohdennetaan riittäviä korjaavia
toimenpiteitä. Epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäistään kehittämällä työyhteisöä
siten, ettei häirinnälle jää sijaa, kouluttamalla sekä luomalla yhteiset pelisäännöt
yhteistyöhön työntekijöiden kesken sekä
työntekijöiden ja työnantajan välille. Jokainen työyhteisön jäsen voi omalta osalta
huolehtia omasta asiallisesta käyttäytymisestään työssä.
Asiakkaan taholta tapahtuvaan häirintään
työnantajalla ei aina ole mahdollisuuksia
tehokkaasti puuttua. Näitä tilanteita tulisi
pyrkiä selvittämään esimerkiksi käsittelemällä sattuneita tapauksia työyhteisössä
sekä antamalla opetusta ja ohjausta työntekijöille tilanteita varten.
Työsyrjintää ennaltaehkäistään mm.
perustelemalla työpaikalla tehtävät päätökset ja ratkaisut, käsittelemällä tehtäviä
muutoksia työyhteisössä riittävästi sekä
turvaamalla tasapuolinen kohtelu hyvän
yhteistoiminnan ja toimintatapojen kautta.
Korjaavien ja kehittävien toimenpiteiden
lisäksi työyhteisön tilaa on jatkuvasti

seurattava, jotta ennaltaehkäisystä huolimatta ilmeneviin häiriöihin voidaan ajoissa
puuttua. Mikäli erilaisia häiriöitä ilmenee,
on hyvä tarkistaa ohjeistuksia ja järjestää
lisäkoulutusta.
Häiriötilanteissa toimimiseen on hyvä laatia toimintaohjeet, jotta esiin tulevat tilanteet voidaan hoitaa samoja periaatteita
noudattaen. Hyvässä toimintaohjeessa on
määritelty miten asian voi tuoda esille, kun
työn tekemistä haittaavia ristiriitoja ei saa
omin voimin ja keinoin ratkaistua. Toimintaohjeissa on hyvä myös kuvata periaatteet, joilla tilanteita työpaikalla selvitetään
ja ratkaistaan. Pelkät toimintaohjeet eivät
kuitenkaan riitä, vaan häiriötilanteiden
selvittämiseen ja ratkaisemiseen työpaikan
toimintaohjeiden mukaisesti tulisi järjestää
myös koulutusta.

Puuttuminen

Loukkaava ja epäasiallinen käyttäytyminen
eivät kuulu terveelliseen ja turvalliseen työyhteisöön. Jokaisen työyhteisön jäsenen
tulee huolehtia omasta asiallisesta käyttäytymisestään ja siitä, että mahdolliset väärinkäsitykset selvitetään ajoissa. Toisaalta
se mitä kukin kokee loukkaavana käyttäytymisenä ja toimintana vaihtelee yksilöittäin.
Häirintää ja epäasiallista kohtelua kokevan
pitääkin itse ilmaista selkeästi, jos kokee
toisen käyttäytymisen kiusalliseksi tai
loukkaavaksi. Joskus asian esille tuominen
voi olla niin ahdistavaa ja pelottavaa, että
tueksi kannattaa pyytää työkaveria tai
työsuojeluvaltuutettua.
Työnantajan velvollisuutena on puuttua
epäasialliseen työkäyttäytymiseen, sellaisiin pitkään jatkuneisiin ristiriitoihin, jotka
häiritsevät työn sujuvaa tekemistä ja joissa
voi olla kyse työpaikkakiusaamisesta tai
häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta.
Jotta työnantaja voi puuttua tilanteeseen,
on asia tuotava työnantajan tietoon. Asia
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voi tulla työnantajan tietoon, joko esimiehen havaintojen kautta tai kun työntekijä,
työsuojeluvaltuutettu tai esimerkiksi
työterveyshuollon edustaja kertoo asiasta
esimiehelle.
Esimiehen on työnantajan edustajana
puututtava työpaikalla havaitsemiinsa
työyhteisön häiriöihin ennen kuin ne
muodostuvat terveyttä ja turvallisuutta
uhkaaviksi ilmiöiksi. Työturvallisuuslain
mukaan tilanteisiin on puututtava viimeistään silloin, kun ne muodostavat terveysriskin. Esimiehillä on mahdollisuus puuttua
epäasialliseen työkäyttäytymiseen sekä
työyhteisön häiriötilanteisiin työnjohto- ja
valvontaoikeutensa nojalla. Mitä varhaisemmassa vaiheessa tilanteeseen puututaan, sen helpompaa puuttuminen on.
Pitkittyessään tilanteet monimutkaistuvat
ja muuttuvat hankalammiksi sekä selvittää
että ratkaista.
Jos häirintää ja epäasiallista kohtelua koetaan lähiesimiehen taholta, tulee asia viedä
ylemmän esimiehen tietoon ja pyytää tätä
puuttumaan asiaan. Myös työterveyshuollolta voi hakea apua ja tukea tilanteisiin.
Häirintään ja epäasialliseen kohteluun
puuttuminen lähtee liikkeelle tilanteen
selvittämisestä. Selvittämisen tarkoituksena on saada tietoa tapahtumien kulusta.
Kun asiaa on selvitetty, tulee työnantajan
tehdä ratkaisuja häirinnän ja epäasiallisen
kohtelun lopettamiseksi. Sekä asian esille
ottamista että tilanteisiin puuttumista helpottaa, jos työpaikalla on laadittu toimintaohjeet tilanteisiin puuttumiseen.
Työsyrjintää koettaessa tulee syrjityn
keskustella työantajan (esimiehen) kanssa
syrjiväksi menettelyksi kokemastaan tilanteesta. Selvitystä käyttäytymisen tai kohtelun perusteista voi pyytää myös kirjallisesti.
Jos työsyrjintä ilmenee häirintänä, tulee

94

työnantajaa pyytää puuttumaan tilanteeseen. Mikäli työnantaja ei pysty perustelemaan ratkaisuaan millään työstä johtuvalla
seikalla, ei vastaa perusteluita koskevaan
pyyntöön tai puutu häirintään, voi syrjintää
kokeva ottaa yhteyttä ammattiliittoon tai
alueen työsuojeluviranomaiseen asian
selvittämiseksi. Vähemmistövaltuutettu ja
syrjintälautakunta valvovat työelämän ulkopuolella tapahtuvaa etniseen alkuperään
perustuvaa syrjintää. Sukupuoleen perustuvaa syrjintää valvoo tasa-arvovaltuutettu.

Vuorovaikutus työyhteisössä

Ihmisten välinen aito vuorovaikutus ei
synny itsestään, vaan sen kehittäminen
vaatii aikaa. Työ ei saa olla niin kiireistä ja
aikataulut niin tiukkoja, ettei ehdi tutustua
työtovereihin ja vaihtaa muutamaa sanaa
tilaisuuden tullen. Myös yhteinen tila on
tärkeä, jotta työyhteisön jäsenet voivat
kokoontua ja keskustella taukojen aikana.
Työpaikan kokouskäytäntöjä ja viestintää
on tarpeellista kehittää perustehtävää ja
yhteisöllisyyttä tukevaksi. On tärkeää varmistaa riittävä, oikea-aikainen tiedonkulku
ja palautteen saanti sekä henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet itseä ja
työyhteisöä koskevaan päätöksen tekoon ja
toiminnan kehittämiseen. On hyvä miettiä,
missä määrin tarvitaan kokouksissa fyysistä läsnäoloa ja toisaalta miten hyödynnetään sähköisen viestinnän mahdollisuuksia.
Työtehtävät tulee määritellä siten, että vastuun ja tavoitteiden seuranta ovat mahdollisia. Kehityskeskustelut hyvin toteutettuna
ovat oiva väline työssä suoriutumisen ja
työhyvinvoinnin seurantaan.
Uusi työntekijä on perehdytettävä perusteellisesti omaan työhönsä ja siihen
kokonaisuuteen, mihin hänen työtehtävänsä kuuluvat. Hänelle on kerrottava
selkeästi, mitä häneltä odotetaan, mitkä
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ovat hänen valtuutensa ja mitkä ovat työn
tavoitteet.

Palautteen merkitys

Rakentavan palautteen antaminen ja
saaminen on työhyvinvoinnin ja työn tuloksellisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää.
Palaute mahdollistaa oman työn arvioinnin,
virheiden korjaamisen, työn kehittämisen, työn mielekkyyden ja onnistumisen
kokemukset. Hyvään johtamiseen kuuluu
työtä koskevan palautteen antaminen ja
palkitseminen sekä tunnustukset hyvästä
työsuorituksesta. Paras tunnustus on välitön, tilannekohtainen, oikeudenmukainen
ja saajan arvostama.
Kielteisenkään palautteen antamista ei
pidä pelätä, kunhan sen tekee asiallisesti ja
sellaisessa tilanteessa ja ilmapiirissä, jossa
vastaanottaja kokee olonsa turvalliseksi.
Ennen kielteisen arvostelun esittämistä on
välttämätöntä varmistua, että arvostelun
perusteet ovat oikeat. Myös parannusehdotuksia on syytä valmistella.

Luottamus

Luottamuksen rakentaminen ei ole pelkästään yksilön vastuulla, vaan se pohjautuu
organisaation ja työyhteisön kulttuuriin.
Esimiehen rooli on merkittävä. Luottamuksen rakentaminen on taito, jota voi
kehittää. Kun työyhteisössä on luottamusta, työ sujuu. Ihmiset tietävät, mitä heiltä
odotetaan, ja antavat toisillekin työrauhan.
Luottamuksen rakentamisen peruselementtejä ovat yhteiset pelisäännöt, jotka
ovat kaikkien tiedossa. Päätöksiä tehdään
aidosti yhdessä ja niissä pysytään, kunnes
päätetään jotain muuta.
Luottamukseen liittyy oleellisesti avoimuus. Avoimuus näkyy vuorovaikutuksen
määrässä ja laadussa etenkin yhteisissä
kokouksissa. Avoimuutta kuvaa myös se,
ollaanko tavoitettavissa tarvittaessa ja

informoidaanko asianosaisia riittävästi
työhön liittyvistä asioista. Käyttäytymisen
tasolla avoimuus tarkoittaa omien ajatusten ja mielipiteiden vapaaehtoista jakamista, rohkeutta puuttua epäkohtiin, suoruutta, johdonmukaista puhetta positiivisissa
ja negatiivisissa asioissa, uskottavuutta,
lupausten ja tekojen yhteneväisyyttä sekä
erilaisten ihmisten arvostamista.
Organisaatiokulttuurissa luottamus tai sen
poissaolo näkyy paitsi työkulttuurissa myös
toimintatavoissa ja työprosesseissa. Luottamus tai sen puute heijastuu asiakaspalvelun ja työn laatuun. Rohkeus ja suoruus
välittyvät siinä, miten työyhteisö pystyy
käsittelemään ongelmatilanteita ja erimielisyyksiä ja miten palautetta annetaan ja
otetaan vastaan.
Työhyvinvoinnin keskeisimpiä taustatekijöitä on työhön liittyvä autonomia eli mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, sen sisältöön,
kehittämiseen ja työaikoihin. Tähän tarvitaan luottamusta niin työyhteisön jäsenten
kesken kuin esimieheltäkin. Luottamus
edistää työssä viihtymistä ja vapauttaa
esimiehen voimavaroja mielekkääseen
työhön, kun aikaa ei kulu työn organisointiin, ohjeistukseen ja valvontaan. Myös
työntekijä, johon luotetaan ja joka saa työssä
toteuttaa itseään eikä vain esimiehen ja
organisaation toimintaohjeita, tekee tuloksellisempaa työtä ja voi paremmin.
Työyhteisön jäsenyys edellyttää johdonmukaisuutta ja sääntöjen noudattamista jokaiselta. Luottamuksen tuhoaa varmimmin
sovittujen tehtävien tekemättä jättäminen,
selittely ja valehtelu. Esimiehen on puututtava tällaiseen toimintaan välittömästi.
On tärkeää, että työyhteisössä tietoa jaetaan avoimesti. Tietojen näkyvyys lisää
luottamusta, työintoa ja sosiaalista läsnäolon kokemusta.
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Työhyvinvointia tuetaan antamalla palautetta, toimimalla vuorovaikutteisesti,
hyväksymällä ja arvostamalla erilaisuutta ja
kuuntelemalla.

Työyhteisön ilmapiiri

Työpaikan ilmapiiri voidaan määritellä
organisaatiossa työskentelevien yksilöiden
havaintojen summaksi. Se on organisaatioilmapiirin, esimiehen johtamistyylin ja
työyhteisön muodostama kokonaisuus.
Samankin organisaation sisällä voi olla
erilaisia ilmapiirejä, mutta niistä voidaan
erottaa seuraavat ulottuvuudet:
● rakenne: säännöt, ohjeet, toimintatavat
● vastuu: mahdollisuus vaikuttaa, tehdä
päätöksiä ja toimia itsenäisesti
● työn kokeminen haasteelliseksi
● palkitseminen
● kannustus ja tuki
● ristiriitojen ratkaiseminen mahdollisimman nopeasti.
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Ilmapiirin käsite muodostaa yhteyden organisaatiotason ja yksilön välille. Ilmapiiri on
kulttuurin ilmentymä.
Työyhteisössä on järkevää pohtia yhdessä
oman työilmapiirin tavoitetilaa ja määritellä
siihen liittyvät keskeiset sisällöt, joita voivat olla esimerkiksi seuraavat:
● yhteiset tavoitteet
● avoimuus ja hyvä tiedon kulku
● työtehtävien ja vastuualueiden selvyys
● yhteiset säännöt ja toimintatavat
● oppiva ja kehittyvä työyhteisö
● käyttöön otetut henkilöstön kyvyt, taidot
ja luovuus
● sujuva yhteistyö
● aikaa sosiaaliselle kanssakäymiselle.

Ilmapiirin kehittäminen

Työilmapiiri syntyy yhteisöllisesti. Sitä
kehitetään osana työyhteisön muuta kehittämistoimintaa. Tässä onnistuminen vaatii
johdon sitoutumista ja ohjausta. Samalla
johto arvioi omaa toimintaansa ja johta-
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miskäytäntöjään. Hyvään lopputulokseen
pääsemiseksi tarvitaan myös henkilöstön
sitoutumista ja aktiivista osallistumista.
Jokainen työntekijä vaikuttaa osaltaan
ilmapiiriin.
Kehittämistyössä voidaan käyttää apuna työilmapiirin ja työyhteisön sisäisen
toimivuuden kartoituksia. Kartoitus on
mahdollista tehdä eri menetelmillä. Näitä
ovat yksilöiden ja ryhmien haastattelut,
kysely- menetelmät sekä havainnointi.
Kartoituksen toteuttamiseksi voi turvautua työterveyshuollon asiantuntijoihin
tai tilata työ ulkopuoliselta tutkijalta tai
tutkimuslaitokselta.
Ilmapiirin käsite on moniulotteinen, ja
siten sen mittaaminenkin on osoittautunut
varsin hankalaksi. Tärkeää olisi keskittyä
organisaation kannalta oleellisten asioiden
selvittämiseen ja niiden jatkotyöstämiseen
yhdessä. Liian raskaat ja usein toistuvat
kyselyt koetaan kuormittaviksi etenkin,
jos niistä saatu koettu hyöty jää hyvin
vähäiseksi.
Kartoituksen suunnittelu ja valmistelu
tulee tehdä yhdessä henkilöstön tai heidän
edustajiensa kanssa ja tulokset käsitellä
yhdessä. Tulosten pohjalta tehdään tarvittavat toimet.

Väkivalta- ja uhkatilanteiden
ennakointi ja hallinta
Väkivalta tai sen uhka edellyttävät
ennakoivia toimenpiteitä ja riittäviä
turvajärjestelyjä.
Uhka- tai väkivaltatilanne on aina sen kohteelle järkyttävä, pelottava ja ahdistusta
herättävä. Seurauksena voi olla pitkäaikaisia pelko- ja ahdistustiloja. Vaikutukset
voivat ulottua uhrin työviihtyvyyteen, työmotivaatioon, työsuoritukseen ja työssä

jaksamiseen. Väkivalta- ja uhkatilanteet
ovat sekä työ- että asiakasturvallisuusriski. Turvattomuuden tunne heijastuu
usein työpaikan ilmapiiriin ja saattaa lisätä
konflikteja ja häiriötilanteita. Myös toisen
työpaikan väkivaltatilanteet voivat aiheuttaa pelkoa ja kuormitusriskiä, jos tunnetaan esimerkiksi sijainnin läheisyyden tai
tilanneyhtäläisyyden kautta samaistumista
väkivaltaa kohdanneeseen työpaikkaan.
Asiakasväkivallasta puhutaan silloin, kun
väkivaltaa kohdistava henkilö on asiakas,
potilas tai oppilas.
Asiakaspalvelutyössä tulee toisinaan eteen
vaikeita tilanteita. Hankalassa tilanteessa
omien tuntemuksien ja kiihtymyksen hallitseminen sekä asiakkaan rauhoittamiseen
tähtäävä, määrätietoinen toiminta ovat osa
ammattitaitoa. Väkivaltainen tapahtuma
on aina äkillinen, arvaamaton ja pelottava kokemus. Jo pelkkä väkivallan uhkan
mahdollisuus saattaa aiheuttaa pelkotiloja,
turvattomuuden tunnetta ja haitallista henkistä kuormitusta.
Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen
tueksi on mietittävä keinoja, miten henkilökunnan kokemaa väkivallan uhkaa voidaan
vähentää ja turvallisuuden tunnetta lisätä.
Uhka- ja väkivaltatilanteiden ennalta
ehkäisemisessä on tärkeä kiinnittää huomiota työssä ja työympäristössä esiintyviin
tekijöihin sekä yksilöiden käyttäytymiseen
mahdollisessa uhkatilanteessa.
Uhkatilanteen ennaltaehkäisylle luodaan
perusta, kun toimipisteen sijoituspaikka
päätetään. Suunnittelussa tulee huomioida
hyvä näkyvyys, valaistus ja työntekijää suojaavat kalusteet sekä tekniset turvalaitteet.
Väkivaltatilanteiden ehkäisyyn on myös
mietittävä toimintaohjeet, jotka muokataan
kullekin työpaikalle sopiviksi. Toimintaohjeet ovat työpaikan pelisäännöt, joita sekä
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johto että työntekijät noudattavat. Toimintaperiaatteissa kerrotaan, miten työpaikalla toimitaan väkivalta- ja uhkatilanteiden
ehkäisemiseksi. Vaaran arvioinnilla selvitetään, millaisia väkivalta- ja uhkatilanteita
työpaikalla esiintyy, miten yleisiä ne ovat ja
kuinka tilanteisiin on varauduttu.
Henkilöstön koulutus on keskeinen osa
varautumista. Koulutuksen avulla opitaan
tunnistamaan kehittymässä olevat väkivaltatilanteet ja löytämään menetelmät
tilanteiden ratkaisemiseksi. Koulutuksen tulee kattaa hyvän asiakaspalvelun
periaatteet, turvalliset toimintatavat eri
tilanteisiin, työpaikan turvalaitteet ja niiden
käyttö. Väkivaltatilanne on vuorovaikutustilanne, jossa kummankin osapuolen
käyttäytyminen vaikuttaa lopputulokseen.
Koulutuksessa voidaan harjoitella erilaisia
käyttäytymis- ja toimintatapoja mahdollisiin uhkatilanteisiin.
Työyhteisössä on myös huolehdittava väkivaltatilanteisiin joutuneiden jälkihoidon järjestämisestä. Lisäksi tarvitaan väkivalta- ja
uhkatilanteiden raportointijärjestelmä,
jotta saadaan tietoa ehkäisytoimien suunnitteluun ja voidaan seurata turvallisuuden
kehittymistä. Sattuneista tilanteista on
myös hyvä keskustella yhdessä työpaikalla
ja pohtia, miten tilanne voitaisiin vastaisuudessa välttää.
Toimintaohjeen tulee sisältää yhteiset
toimintatavat sanallisen uhkailun hallintaan, fyysisen väkivallan torjumiseen ja
tuntomerkkien havainnointiin sekä ohjeet
teknisten apuvälineiden käytöstä, tärkeät
puhelinnumerot, pakoreitit, tilajärjestelyt, ilmoitusmenettelyt ja jälkihoidon
mahdollisuudet.
Uhkaavia tilanteita voidaan ennalta ehkäistä mm. työvuorojen ajoittamisella niin, että
yksintyöskentely minimoidaan. Uusien
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työntekijöiden perehdyttämisessä tulee
ottaa esille uhkatilanteiden mahdollisuus ja
menettelytavat niiden varalle.
Työpaikan tilajärjestelyissä tulisi ottaa
huomioon se, että työntekijät pystyvät
havaitsemaan sekä tulevat, liikkeessä
olevat ja lähtevät asiakkaat että työtoverit.
Työpisteet järjestetään siten, että niistä
on vapaat vetäytymisreitit uhkatilanteissa.
Aktiivinen työympäristön havainnointi
nopeuttaa uhkatilanteen tunnistamista ja
toimintaa kriisitilanteissa.
Työntekijän pahoinpitelystä aiheutunut
vamma luetaan tapaturmavakuutuslain
mukaan työtapaturmaksi, josta tehdään
ilmoitus vakuutuslaitokselle. Koska kyse
on rikoksesta, se ilmoitetaan aina poliisille.
Vakavien vammojen sattuessa ilmoitus tehdään myös aluehallintoviraston työsuojelun
vastuualueelle.
Työpaikkaväkivallan ehkäisyyn ja hallintaan
liittyviä toimenpiteitä
● Organisatoriset toimenpiteet
- turvallisuusvastuuhenkilön nimeäminen, tiedoksi kaikille
- riittävät henkilöstöresurssit
- työjärjestelyt ja työtavat.
- Väkivaltavaarojen ja -riskien arviointi
- Millaisia väkivalta- ja uhkatilanteita on
aiemmin esiintynyt ja kuinka usein?
- Millaisia väkivalta- ja uhkatilanteita
voi esiintyä?
- Miten väkivalta- ja uhkatilanteisiin on
varauduttu?
● Työympäristön tekniset ratkaisut sekä
turva- ja valvontalaitteet
- hätäpoistumisen mahdollisuus, hyvä
näkyvyys ja valaistus
- kulun ohjaus ja tarvittaessa
rajoittaminen
- kulunvalvonta, TV- ja videovalvonta,
vartiointi
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- lukitus asiattomien pääsyn estämiseksi tiloihin
- kestävät materiaalit, rakenteet, suojaavat kalusteet.
Uhka- ja vaaratilanteisiin laaditaan
menettelytapaohjeet.
Kaikki työntekijät koulutetaan toimintatapoihin ja tilanteita harjoitellaan
toistuvasti.
Tuen ja jälkihoidon järjestäminen.
Väkivalta- ja uhkatilanteiden jatkuva
raportointijärjestelmä.

Yksintyöskentely

Kuljetusalalla toimitaan useimmiten yksin
ja purkusekä lastausajankohdat voivat
olla kaikkina vuorokauden aikoina. Myös
linja-autonkuljettaja työskentelee yksin
ja joutuu selvittämään hankalat tilanteet
useimmiten itse.
Jos työntekijä työskentelee yksin, työnantajan on työn luonne, olosuhteet ja työskentelypaikka huomioon ottaen järjestettävä
mahdollisuus yhteydenpitoon työntekijän ja
työnantajan tai muiden työntekijöiden välillä. Lisäksi on varmistettava mahdollisuus
avun hälyttämiseen.

Yksintyöskentely luo osaltaan riskin uhkatilanteiden syntymiselle. Yleistä on, että pienissä yksiköissä, kuten myymälöissä, kioskeissa ja sosiaalialan palvelutyöpaikoissa,
työskennellään ainakin osa päivästä yksin
tai ilman välitöntä näköyhteyttä työtoveriin.
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Tehtävät luku 4
Kertauskysymykset
1. Miten autosta laskeudutaan oikeaoppisesti?

2. Miksi?

3. Mitä riskejä liittyy väsyneenä työskentelyyn?

4. Miten valmistaudut työpäivään?

5. Mitä keinoja keksit kuormituksen keventämiseksi?

6. Miten työpäivän aikana voi virkistäytyä?
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5 Työsuojelun kehittäminen
Turvallisuusjohtaminen

Turvallisuusjohtaminen on kokonaisvaltaista turvallisuuden hallintaa, jossa yhdistyy
toimintatapojen ja ihmisten johtaminen.
Turvallisuusjohtaminen pitää sisällään
jatkuvan turvallisuuden ja terveellisyyden
edistämisen työpaikalla – suunnittelun,
toiminnan ja seurannan. Koko johdon tulee
olla sitoutunut jatkuvaan turvallisuuden
parantamiseen, jotta se saa luottamusta
henkilöstöltä. Henkilöstön sitoutuminen
varmistaa sen, että turvallisuusjohtaminen
ja siihen perustuvat toimintatavat kehittävät turvallisuuskulttuuria.
Turvallisuusjohtamisen keskeinen työkalu on vaarojen tunnistaminen ja riskien
arviointi. Sen avulla arvioidaan työolojen
kehittämistarpeet ja työympäristötekijöiden
vaikutukset.
Turvallisuusjohtaminen varmistaa myös
työntekijöiden osaamisen, osallistumisen
ja motivoinnin. Turvallisuuskulttuuri, yrityksen tapa toimia turvallisuuden suhteen,
vaikuttaa turvallisuusjohtamiseen. Työpaikalla turvallisuustyö on osa päivittäistä
työn tekemistä. Työsuojelun asiantuntijat
tukevat linjaorganisaation turvallisuustyötä.
Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu
ovat lainsäädännön edellyttämiä asiantuntijoita ja yhteistoimintahenkilöitä työpaikalla.
Hyvän turvallisuusjohtamisen lähtökohdat
● turvallisuuspolitiikan luominen
● toimintavelvoitteiden ja -valtuuksien
määrittäminen
● riskien arviointi
● mittaaminen, seuranta ja dokumentointi
● osaamisen varmistaminen
● tiedottaminen.

Turvallisuusjohtaminen vaatii toimivan
palautejärjestelmän, jonka avulla työpaikka pystyy järjestelmällisesti varmistamaan omien käytäntöjensä jatkuvan
parantamisen.
Hyvä nykytilanteen kartoitus, joka kattaa
riskien ja toiminnan arvioinnin, antaa
perustan turvallisuustyölle.
Työturvallisuuslaki säätelee turvallisuuden
järjestelmällistä hallintaa yleisellä tasolla.
Työnantaja voi kuitenkin valita työpaikalle
parhaiten sopivat tavat ja keinot, joilla
se toteuttaa turvallisuuden hallinnan
tavoitteita.
Työsuojelun merkitys osana yrityksen maineen arviointia on korostumassa. Yhteiskuntavastuuraportoinnissa työterveys ja
työturvallisuus raportoidaan yhteiskuntavastuun sosiaalisen vastuun osana.
Yhdistetyllä turvallisuusjohtamisella ja
laatutyöllä parannetaan laatua, vähennetään tapaturmia, työperäisiä sairauksia,
muita työstä johtuvia ongelmia ja häiriöitä
toiminnassa sekä lisätään tuottavuutta ja
työtyytyväisyyttä.

Nolla tapaturmaa -tavoite

Nolla tapaturmaa -tavoitteen mukaan
kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa. Tapaturmien torjunta tulee ulottaa välittömien
syiden ohella niiden taustalla vaikuttaviin
vahinkojen perussyihin. Tapaturmat ja vaaratilanteet kertovat puutteista turvallisen
työn edellytyksissä, turvallisuusjohtamisessa ja turvallisuuden hallintamenettelyissä. Tapaturmia ja vaaratilanteita ei pidä
hyväksyä luonnollisena osana toimintaa tai
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työprosesseja, vaan niitä tulee tarkastella
oireina prosessin virheellisestä tilasta.

●
●
●

Nolla tapaturmaa -tavoitteeseen sisältyy
ajatus jatkuvasta tapaturmista ja vaaratilanteista oppimisesta. Tapaturmat ja
vaaratilanteet selvitetään niin, että tapahtumaketjussa päästään kiinni tapahtuman
perussyihin ja välillisiin tekijöihin.
Vahinkojen perussyitä ovat esimerkiksi
● puutteellisesti suunniteltu työ ja
työympäristö
● suojauksen puuttuminen
● koneiden ja laitteiden kunnossapidon
laiminlyönti
● puutteet järjestyksessä ja siisteydessä
● ristiriitaiset tavoitteet
● epäonnistunut tiedonkulku
● puutteellinen koulutus ja
perehdyttäminen.
Esimiesten ja työntekijöiden tulee yhdessä
pohtia sitä, mitkä syyt johtivat vaaratilanteeseen tai vahinkoon ja mitä muutoksia
tarvitaan, ettei vastaava tilanne toistu.
Vaaratilanteita ei pidä salata eikä tapahtumaa selvitettäessä etsiä syyllisiä. Vaaratilanne on oire häiriöstä, joka voi vastaisuudessa aiheuttaa vakavan vahingon.

Työsuojelu yritysturvallisuuden
osana
Turvallisuusjohtamisessa yrityksen turvallisuuden eri osat muodostavat toisiaan
täydentävän ja tukevan kokonaisuuden.
Yritysturvallisuus jaetaan kymmeneen
osa-alueeseen:
● Henkilöturvallisuus
● Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus
● Pelastustoiminta
● Rikosturvallisuus
● Tietoturvallisuus
● Tuotannon ja toiminnan turvallisuus
● Työturvallisuus
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Ulkomaantoimintojen turvallisuus
Valmiussuunnittelu
Ympäristöturvallisuus.

Turvallisuuden rooli yrityksen tai yhteisön
toiminnassa on ensisijaisesti tukitoiminto.
Se tähtää yrityksen häiriöttömään toimintaan ja suojaamaan yritystä erilaisilta
vahingoilta. Keskeisin suojattava asia on
luonnollisesti ihmiset, mutta ei suinkaan
ainoa. Muita suojattavia arvoja ovat mm.
imago, ympäristö, tieto ja omaisuus.

Henkilöturvallisuus

Henkilöturvallisuuden menettelyillä
pyritään turvaamaan sekä omien työntekijöiden että ulkopuolisten henkilöiden
turvallisuus. Tavoitteet ovat siis erittäin
samankaltaiset työturvallisuuden tavoitteiden kanssa. Tähän osa-alueeseen olennaisimpina kohtina kuuluvat mm. avainhenkilöiden tunnistaminen, matkustamisen
turvallisuus sekä erilaiset luotettavuusmenettelyt, esimerkiksi luotettavuuslausunnot ja huumausainetestit. Eräs huomion
arvoinen seikka on myös erilaisten sisäisten tavoitettavuus- ja hälytysjärjestelmien
luominen ja ylläpito. Pääpaino on kuitenkin
ihmisten – henkilöstön, asiakkaiden, vierailijoiden ja ulkopuolisten henkilöiden
– suojaamisessa.

Toimitilaturvallisuus

Toimitilaturvallisuus voidaan jakaa karkeasti kahteen eri osaan, rakenteelliseen
osaan ja turvallisuusvalvontaan.
Rakenteellinen suojaus kattaa kaikki
turvallisuutta edistävät rakenteet (aidat,
portit, lukituksen ja valaistuksen) sekä
avainhallinnan. Turvallisuusvalvonta taas
on teknisin laittein tapahtuvaa valvontaa,
kuten kulunvalvontaa, rikosilmoitinjärjestelmä, kameravalvontaa sekä kiinteistön
tekniikan valvontaa. Tähän usein liitetään
myös ihmisten suorittama valvonta, erilai-
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set vartiointiin ja vieraiden vastaanottoon
ja kulkuun liittyvät asiat.

Pelastustoiminta

Pelastustoiminta on eräs parhaiten työturvallisuushenkilöstöä tehtävässään tukevia
yritysturvallisuuden osa-alueita, ja usein on
perusteltua, että työturvallisuushenkilöstö
ja yrityksen pelastustoiminnasta vastaavat
henkilöt tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Pienemmissä yrityksissä ja yhteisöissä kannattaa usein myös lakisääteisiä
suunnittelu- ja arviointivelvoitteita yhdistää. Tässä osa-alueessa tarkoitetaan ensisijaisesti niitä pelastustoimintaan liittyviä
asioita, joihin yritys itse ryhtyy ja kykenee.
Luonnollisesti yhteistyö myös viranomaisten kanssa on olennainen osa tämän osaalueen asianmukaista hoitamista.
Pelastustoimintaan yritysturvallisuuden
osa-alueena kuuluu rakenteellinen paloturvallisuus, kuten palo-osastointi, sprinklerijärjestelmät ja paloilmoitinjärjestelmät,
tuhopolttojen torjunta, pelastus- ja poistumistiet, ensiapuvälineet ja ensiaputaitojen
ylläpito, tulitöihin liittyvät asiat sekä henkilöstön kouluttaminen ja alkusammutuskaluston hankkiminen ja sen asianmukainen
ylläpito. Omatoimisessa varautumisessa
onnettomuuksiin on pelastussuunnitelma eräs keskeisimpiä asiakirjoja, joihin
työsuojeluhenkilöstön kuten myös muun
henkilöstön on syytä perehtyä.

Rikosten torjunta

Rikokset voivat kohdistua yhteisössä
henkilöstöön, omaisuuteen tai toimintaan.
Tätä jakoa voidaan myös tarkentaa tarkastelemalla rikoksia niiden tekijän kautta eli
tarkastelemalla asiaa sisältä ja ulkopuolelta
uhkaavan rikollisuuden kannalta. Varsinkin
yrityksen sisältä uhkaava rikollisuus on
usein niin sanotusti kielletty puheenaihe.
Työsuojeluhenkilöstön on hyvä tietää, että
merkittävä osa yrityksiin ja yhteisöihin

kohdistuvasta rikollisuudesta on sen oman
henkilöstön välistä tai tekemää. On siis
myös työturvallisuuden kannalta tärkeää
panostaa niihin menettelyihin, joilla rikoksia saadaan esiin tai jopa kokonaan ennalta
ehkäistyä. Samoin työsuojeluhenkilöstön
on hyvä olla selvillä yhteisistä menettelytavoista rikoksen tapahduttua.

Tietoturvallisuus

Tietoturvallisuuden asianmukainen hoito
on hyvin merkittävä tekijä myös työturvallisuustehtävissä. Tietoturvallisuus ymmärretään tässä laajasti paitsi sähköisenä myös
paperilla ja ylipäänsä ihmisten tiedossa
olevien tietojen suojaamisena. Lähtökohtaisesti mikä tahansa työsuojelutehtävä
on myös luottamustehtävä, ja siksi tietojen
asianmukainen käsittely ja säilytys ovat
tärkeitä luottamuksen ja luottamuksellisuuden säilyttämiseksi.
Tietoturvallisuuden merkittävimpiä osia
työsuojelutoiminnan kannalta ovat erilaiset
hallinnolliset menettelyt, kuten tietojen
luokittelu ja tietojen käsittelyn ohjeistus
sekä tietojen säilyttämiseen ja jakeluun
liittyvät asiat.

Tuotannon ja toiminnan turvallisuus

Tähän osa-alueeseen kuuluvat mm. häiriötön toiminta ja erilaiset tuotevastuukysymykset. Työturvallisuuden kannalta ehkä
keskeisin sisältö on logistiikan turvallisuus,
vaara- ja vahinkotilanteiden menettelytavat sekä palvelujen turvallisuus. Myös
arvo-omaisuuden säilytys kuuluu usein
tämän osa-alueen alle. Logistinen ketju
sisältää useita haasteita työturvallisuuden kannalta; tähän kuuluvat kuljetukset,
varastointi ja kaikki näihin kuuluvat välivaiheet. Toinen merkittävä osa on toiminta
erilaisissa vahinkotilanteissa, näiden
raportointi ja tutkinta sekä luonnollisesti
läheltä piti -raportoinnin kehittäminen.
Myös palvelujen hoitaminen siten, että oma
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henkilöstö, asiakkaat ja ulkopuoliset eivät
vaarannu, on työturvallisuuden kannalta
erittäin merkittävä osa.

Työturvallisuus

Työturvallisuus yritysturvallisuuden osana
sisältää eri osapuolien (työntekijä ja työnantaja) velvoitteet, kone- ja laiteturvallisuuden ja vaarallisten aineiden käsittelyn ja
varastoinnin, työterveyshuollon ja yhteistyön työsuojelun valvontaviranomaisten
kanssa. Tässä kirjassa työturvallisuuden
osa-aluetta käsitellään laajasti työnantajan
vastuun ja työsuojeluhenkilöstön tehtävien
näkökulmasta.

Ulkomaantoimintojen turvallisuus

Ulkomaantoimintojen turvallisuuteen kuuluu ulkomailla tehtävään työhön liittyvät
turvallisuusasiat. Työsuojeluhenkilöstön
on hyvä olla selvillä siitä, millaisissa olosuhteissa työtä tehdään ulkomailla, ja
toinen merkittävä seikka on kohdemaahan
matkustaminen ja siellä liikkuminen. Periaatteessa tämä kattaa aivan samat asiat
kuin kotimaassakin, mutta haastavaksi
tämän tekevät vaihtelevat normit eri maiden välillä sekä tiedon saanti kohdemaan
olosuhteista ja lainsäädännöstä. Joskus
myös törmätään tilanteisiin, joissa maiden
välillä tavoissa toimia ja tehdä työtä on
merkittäviä eroja turvallisuuden kannalta.
Hyväksi lähtökohdaksi tulee ottaa se, että
turvallisuus ei saa kohdemaassa olla ainakaan heikompi kuin kotimaassa.

Valmiussuunnittelu

Valmiussuunnittelu on myös yritysturvallisuuden osa-alue, johon kuuluu varautuminen erilaisiin poikkeustilanteisiin ja
poikkeusoloihin. Sen merkitys on kuitenkin
työturvallisuuden kannalta normaalisti
varsin vähäinen. Mikäli yritys omaa toimintavelvoitteita myös poikkeusoloissa, on työsuojeluhenkilöstön hyvä tutustua myös näitä
tilanteita varten laadittuihin suunnitelmiin.
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Ympäristöturvallisuus

Ympäristöturvallisuuteen kuuluvia
osa-alueita ovat mm. jätehuolto, meluntorjunta, erilaiset lupa- ja arviointimenettelyt
sekä vaarallisten aineiden käsittely ja
säilytys. Yritysturvallisuuden osa-alueena
ympäristöturvallisuus on hyvin laaja, mutta
työturvallisuuden kannalta käsiteltynä sen
merkitys voidaan rajata edellä mainittuihin.

Työturvallisuuden ja työterveyden
tunnusluvut
Työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyvissä tunnusluvuissa ja mittareissa tulisi pyrkiä
ennakoivaan mittaamiseen, jolloin asioihin
voidaan puuttua hyvissä ajoin. Jälkikäteisistä eli reagoivista mittareista saatu tieto on
tärkeää, jotta voidaan tutkia jo tapahtuneiden asioiden syitä ja oppia niistä.
Mittareita kehitettäessä tulee miettiä, minkälaista ja minkä tasoista tietoa työpaikan
eri henkilöstöryhmät tarvitsevat. Tietoa
käytetään päätöksenteon tukena. Ylimmän
johdon tarpeisiin tarvitaan tietoa tilanteen
kehityksestä ja linjajohdossa tarvitaan
tietoa vaaratilanteista, jotta voidaan ryhtyä
toimenpiteisiin esimerkiksi työohjeiden
tarkentamiseksi. Työntekijät tarvitsevat
palautetta aloitteista ja ilmoitusmenettelyistä, esimerkiksi siitä, mihin toimenpiteisiin heidän tekemiensä vaaratilanneilmoitusten perusteella on ryhdytty. Tällöin he
motivoituvat ja sitoutuvat turvallisuustoimintaan. Työsuojeluhenkilöstön tehtävänä
on kehittää omalle työpaikalleen sopivia ja
toimivia mittareita.
Käytettävien mittareiden tulee olla luotettavia, yksiselitteisiä ja helppokäyttöisiä.
Mittareille tulee määritellä vastuuhenkilö,
laskenta- ja raportointitapa, tulosten käsittely ja seuranta. Mittaamisen tulee lähteä
työpaikan omista tarpeista ja tukea turvallisuudelle asetettuja tavoitteita.
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Ennakoivia mittareita:
● vaaratilanneilmoitukset,
turvallisuushavainnot
● järjestysindeksit
● auditoinnit ja turvallisuuskierrokset
● riskien arvioinnin perusteella toteutetut
korjaustoimenpiteet
● turvallisuusaloitteet.
Reagoivia mittareita:
● tapaturmat ja ammattitaudit
● sairauspoissaolot
● tuotantohäiriöt ja materiaalivahingot
● reklamaatiot
● viranomaisten huomautukset ja puuttumiset toimintaan.

Tapaturmatunnuslukuja

Tapaturmatunnuslukuina käytetään
tapaturmien lukumäärää, taajuutta ja
vakavuutta.
Tunnuslukuja tulee ensisijaisesti verrata
työpaikan edellisten vuosien lukuihin.
Vertailua voi tehdä myös saman toimialan
työpaikkojen kesken tai verrata lukuja valtakunnallisiin tilastoihin.
Tapaturmien tunnuslukuja ovat
● tapaturmien lukumäärä
● tapaturmataajuus
- tapaturmien lukumäärä miljoonaa
tehtyä työtuntia kohti vuodessa
● tapaturmasuhde
- tapaturmien lukumäärä tiettyä työntekijämäärää kohden
● tapaturmien keskimääräinen vakavuus
- tapaturmien aiheuttamat sairauspäivät tapaturmien lukumäärää kohti
● poissaoloprosentti
- poissaolopäivien lukumäärä suhteessa tehtyyn työaikaan.

Tapaturmatunnuslukuja laskettaessa ja
vertailtaessa niitä muiden työpaikkojen
lukuihin tai valtakunnallisiin tilastolukuihin
on otettava huomioon, mitä lukuja laskennassa on käytetty. Ovatko luvuissa mukana
vain työpaikalla sattuneet tapaturmat eli
työpaikkatapaturmat vai onko mukaan
otettu myös työmatkatapaturmat? Samoin
onko luvuissa otettu huomioon vain tietyn
vakavuusasteen tapaturmat vai kaikki
jonkinasteista sairaanhoitoa vaikkapa vain
laastaria edellyttäneet tapaturmat? Työpaikoilla on myös erilaisia käytäntöjä alihankintatöiden tapaturmien tilastoinnista.
Suuri osa suomalaisista työpaikoista on
pieniä. Niissä sattuu työtapaturmia harvoin
ja satunnaisvaihtelu vuositasolla on suurta.
Tapaturmariskiä kuvaa tällöin paremmin
usean vuoden keskiarvoluku kuin yksittäisen vuoden luvut. Keskiarvoluku edellyttää
kuitenkin, että olosuhteet pysyvät suhteellisen muuttamattomina.

Työympäristömittarit

Vaaratilanteiden ja läheltä piti -tilanteiden
ilmoittaminen on tärkeää, jotta työtapaturmia voidaan ehkäistä ennalta. Ilmoitusten
lukumäärä mittaa myös ilmoitusaktiivisuutta ja kuvaa turvallisuuskulttuuria.
Vaaratilanteen ilmoittaminen osoittaa, että
ilmoittaja on sisäistänyt turvallisuusajattelun ja tarkkailee työympäristöä sekä ottaa
vastuuta havaitsemistaan ongelmista.
Työturvallisuustarkastukset, auditoinnit ja työturvallisuuskierrokset toimivat
tehokkaana keinona havaita mahdollisia
työturvallisuuden ja -terveyden ongelmia
ja ennalta ehkäistä niitä. Myös turvallisuus
aloitteita keräämällä saadaan tietoa turvallisuustoimenpiteiden kohdistamiseksi.
Työympäristön tarkistuslistat ja havainnointimenetelmät auttavat selvittämään
työpaikan työturvallisuuden tasoa ja löy-
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tämään parannuskohteita. Niiden avulla
voidaan myös asettaa tavoitteita ja arvioida
tapahtunutta kehitystä. Tarkistuslistojen ja
havainnointilomakkeiden käyttö lisää tarkastusten systemaattisuutta ja vähentää
tuloksen riippuvuutta tarkastuksen tekijästä. Standardoiduissa havainnointimenetelmissä on tarkasteltavien asioiden lisäksi
ohjeistettu hyväksymiskriteerit. Standardoituja menetelmiä ovat esimerkiksi Elmeri
ja TR-mittari.

Valtakunnallinen tapaturmaseuranta

Tapaturmavakuutuskeskus TVK on virallinen työtapaturma- ja ammattitautitilaston
pitäjä Suomessa. TVK:n tilastot perustuvat työpaikkojen työtapaturmavakuutusyhtiöille tekemiin ilmoituksiin. TVK
julkaisee vuosittain tilastokatsauksen.
Työturvallisuuskeskus julkaisee TVK:n
aineiston pohjalta toimialakohtaisia
tapaturmatilastokatsauksia.
Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä (TOTTI) on tutkinut vuodesta
1985 alkaen kaikki Suomessa työpaikoilla
tai vastaavissa olosuhteissa sattuneet
kuolemaan johtaneet työtapaturmat. Tutkimuksista laaditaan raportti, jossa kuvataan
tapahtuma ja esitetään toimenpiteitä vastaavanlaisten tapaturmien ehkäisemiseksi.
Raporteissa tapahtumaan liittyvät yritys- ja
henkilötiedot on poistettu. Työpaikkakuolemien tutkintajärjestelmä perustuu
keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja TVK:n
väliseen sopimukseen. Vuosittain sattuu
noin 30 TOT-tapausta.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
ylläpitää työsuojelutarkastajien laatimista
tapaturma- ja ammattitautiselostuksista
koottua tapaturmaselostusrekisteriä.
Selostukset on laadittu vaikealaatuiseen
vammaan tai kuolemaan johtaneista tapaturmista ja ammattitaudeista.
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Sairauspoissaolomittarit

Sairauspoissaolojen hallinnan tavoitteena
on ylläpitää henkilöstön hyvää terveyttä
ja työkykyä sekä vähentää poissaolokustannuksia. Hallinnan edellytys on se, että
poissaolojen määrät ja syyt tunnetaan.
Sairauspoissaolojen seurannassa työterveyshuollolla on keskeinen rooli.
Sairauspoissaoloja mittaamalla ja seuraamalla pystytään kartoittamaan henkilöstön
sairastuvuutta ja saadaan tietoa työkykyä
edistävien toimenpiteiden tarpeesta ja toimenpiteiden vaikuttavuudesta.
Sairauspoissaoloksi luetaan henkilön
omasta sairaudesta, tarkastus- tai
hoitokäynnistä tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta aiheutuva työajan menetys.
Vapaa-ajan tapaturmasta aiheutuva työkyvyttömyysaika luetaan myös sairauspoissaoloksi. Sairaus- ja työtapaturmapoissaolot
voidaan myös laskea yhteen. Positiivisena
tunnuslukuna voidaan käyttää läsnäoloprosenttia, joka kuvaa tehtyä työaikaa suhteessa säännölliseen työaikaan.

Kustannukset

Tapaturmat, sairauspoissaolot, työperäiset
sairaudet ja työkyvyn aleneminen aiheuttavat kustannuksia työpaikoille. Työturvallisuuden jatkuvalla parantamisella voidaan
pienilläkin panostuksilla pienentää kustannuksia merkittävästi. Esimerkiksi siivoamalla ja järjestelemällä työpiste poistetaan
vaaranpaikkoja ja lisätään työn sujuvuutta.
Riskien arvioinnilla ja vaaratilanteiden tutkinnalla voidaan vaikuttaa ennalta ehkäisevästi vahinkojen syntyyn.
Panostamalla työoloihin ja työviihtyvyyteen voidaan vähentää sairauspoissaoloja
ja ennenaikaista eläköitymistä. Hyvä
työturvallisuus parantaa lisäksi toiminnan laatua ja sujuvuutta. Panostuksia
työturvallisuuteen voidaan arvioida euro-
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määräisesti tai suhteessa tapaturma- ja
sairauspoissaolokustannuksiin.

Tapaturmakustannukset

Keskimääräinen työtapaturmasta aiheutuva kustannus on noin 5 000 euroa. Tapaturmasta aiheutuvia kustannuksia ovat
esimerkiksi seuraavat:
● menetetyn työajan kustannukset
● vahingon vuoksi heikentynyt työteho
● raivaus- ja pelastuskustannukset
● vahingosta johtuvat ylityökustannukset
● sijaistyövoiman kustannukset
● tapauksen hoitoon ja selvittelyyn käytetty aika
● sairaanhoitokustannukset, joita vakuutus ei kata
● tuotannon ja liikevaihdon menetykset.

Sairauspoissaolokustannukset

Sairauspoissaolojen kokonaiskustannusten
arvioidaan tyypillisesti olevan kolme kertaa
suuremmat kuin sairausajalta maksetut
palkat. Yhden poissaolopäivän keskimääräinen kokonaiskustannus on 300–350
euroa. Kustannukset vaihtelevat huomattavasti työpaikan ja toimialan mukaan.
Poissaolon välittömiä kustannuksia on
esimerkiksi sairausajalta maksettu palkka.
Välillisiä kustannuksia ovat esimerkiksi ylityöt tai tuotannon tai palvelun heikkenemisestä aiheutuvat kustannukset. Näitä välillisiä kustannuksia ei aina oteta huomioon
arvioitaessa poissaolojen kustannuksia.

Tapaturmista aiheutuu aina myös inhimillistä kärsimystä, häiriötä organisaation
toiminnassa ja vahinkoa maineelle.
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Käsitteitä
(Työsuojelusanasto, Sanastokeskus TSK,
Työterveyslaitos, 2006)
Ammattitauti
Työhön liittyvä sairaus, joka täyttää ne
säädöksissä asetetut edellytykset, joiden
perusteella sairastunut on oikeutettu saamaan korvauksia. Sairauden toteaminen
ammattitaudiksi edellyttää sellaista lääketieteellistä tutkimusta, jossa on käytettävissä riittävä tieto työssä olevasta altistumisesta ja josta vastaa asianomaiseen
alaan perehtynyt lääkäri. Ammattitautien
korvausjärjestelmä perustuu tapaturmavakuutuslakiin. Ammattitauti korvataan
kuten työtapaturma.
Direktiivi
Euroopan unionin jäsenvaltioille tarkoitettu
lainsäädäntöohje. Se ei suoraan muuta
jäsenvaltion lainsäädäntöä vaan antaa
kansalliselle lainsäätäjälle toimintaohjeita.
Lainsäätäjän velvollisuus on toteuttaa
direktiivin sisältö maansa lainsäädännössä,
mutta kussakin jäsenvaltiossa voidaan
valita toteuttamisen muoto ja keinot. Jos
valtion lainsäädäntö ennestään täyttää
direktiivin vaatimukset, niin mitään lainsäädäntötoimia ei tarvita. Esimerkiksi
työolodirektiivi.
Epäasiallinen kohtelu työssä
Yleisen hyvän tavan vastainen käyttäytyminen toisia kohtaan työssä.
EU-asetus
Säädös, joka sitoo sellaisenaan kaikkia
Euroopan unionin jäsenvaltioita. Asetus
astuu voimaan kaikissa jäsenvaltioissa
samanaikaisesti, eikä sitä tarvitse kansallisesti panna täytäntöön.
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Häirintä
Järjestelmällinen ja jatkuva toista alistava
toiminta.
Riski
Haitallisen tapahtuman todennäköisyyden
ja vakavuuden yhdistelmä, kuvaa vaaran
suuruutta.
Työhyvinvointi
Työntekijän fyysinen ja psyykkinen olotila, joka perustuu työn, työympäristön ja
vapaa-ajan sopivaan kokonaisuuteen.
Työkyky
Työntekijän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja ammattitaidon
muodostama kokonaisuus suhteessa työn
vaatimuksiin.
Työkykyä ylläpitävä toiminta,
tyky-toiminta
Työhön, työoloihin ja työntekijään kohdistuva toiminta, jolla työnantaja ja työntekijä
yhteistyössä pyrkivät edistämään ja tukemaan työntekijöiden työkykyä.
Työpaikkaselvitys
Työterveyshuoltoon sisältyvä toiminta, jonka avulla tunnistetaan ja arvioidaan työstä,
työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvat terveysvaarat ja -haitat sekä tehdään
ehdotuksia työympäristön ja työyhteisön
jatkuvaksi kehittämiseksi, havaittujen
terveysvaarojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.
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Työperäinen sairaus
Työhön liittyvä sairaus, joka ei täytä säädöksissä asetettuja edellytyksiä, joiden
perusteella sairastunut olisi oikeutettu
saamaan korvauksia. Työperäisten sairauksien ja ammattitautien välinen raja muuttuu tutkimustiedon lisääntyessä.
Työsuojelu
Toimintaa, jolla ylläpidetään ja edistetään
työn ja työolojen turvallisuutta sekä työntekijän fyysistä ja psyykkistä terveyttä.
Työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä huolehtiminen työssä on työnantajan
velvollisuus. Työpaikan työsuojelutoiminta
perustuu vaarojen tunnistamiseen, riskien arviointiin ja terveyttä edistävään
toimintaan.
Työsyrjintä
Työnhakijan tai työntekijän asettaminen
epäedulliseen asemaan henkilöön liittyvän
syyn perusteella.
Työterveys
Työntekijän terveys suhteessa työhön ja
työympäristöön liittyviin tekijöihin.
Työturvallisuus
Työympäristön tila työntekijän turvallisuuden ja terveyden kannalta.
Vaara
Tekijä tai olosuhde, joka voi saada aikaan
haitallisen tapahtuman.
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Liite 1
CLP:n ja ADR:n luokituskriteerien eroja
CLP-asetuksen ((EY) N:o 1272/2008) mukaiset varoitusmerkinnät
Moottoribensiini
Huomiosana: VAARA

Esimerkki valmistajien moottoribensiinille (95 E10 / 98 E5) antamista
varoitusmerkinnöistä:
Huomiosana: VAARA

Kuljetusmerkintä
un 1203
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Työturvallisuus ja työterveys autoliikenteen
työpaikoilla
Työsuojelun tavoitteena on turvallinen työympäristö,
terveelliset työolot ja hyvinvoiva henkilöstö. Työsuojelu
koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. Esimiehillä on
toiminnallinen ja taloudellinen vastuu ja jokainen työntekijä on
velvollinen huolehtimaan mahdollisuuksiensa mukaan omasta
ja työtovereiden turvallisuudesta. Työsuojeluhenkilöstöllä
on keskeinen rooli vuorovaikutuksessa henkilöstön ja johdon
välillä. He välittävät tietoa henkilöstöltä johdolle ja johdolta
henkilöstölle, ovat herkkänä ennakoimaan, havaitsemaan
ja tunnistamaan työympäristön ja työolojen häiriöitä sekä
aloitteellisia tekemään parannusehdotuksia.
Tämä julkaisu on tarkoitettu tukemaan työpaikkojen
työsuojelutoimintaa. Sisällön rakenteessa ja aiheiden
käsittelyssä on ensisijaisena kohderyhmänä pidetty
työpaikalla työsuojeluyhteistoimintaan osallistuvia henkilöitä.

