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Johdanto
Tämä julkaisu on tarkoitettu sosiaalialan
työpaikkojen turvallisuuden ja hyvinvoinnin
kehittämisen tueksi.
Työturvallisuuden ja terveyden näkökulmasta sosiaalialalla korostuu kokonaisvaltainen riskien hallinta, joka käsittää työssä
esiintyvien vaarojen, haittojen ja kuormitustekijöiden tunnistamisen sekä tiedonkulun
ja yhteistyön rakenteiden varmistamisen.
Yhteinen työpaikka monine toimijoineen ja
sen tuomat haasteet ovat todellisuutta yhä
useammalla työpaikalla.
Työn terveysriskit liittyvät tyypillisesti
henkiseen ja ruumiilliseen kuormitukseen.
Haastavat asiakastilanteet, väkivallan uhka
ja aikapaine ovat tyypillisiä esimerkkejä
psykososiaalisista kuormitustekijöistä.
Monissa alan töissä esiintyy myös hankalia
työasentoja, raskaita asiakassiirtoja ja toistuvia yksipuolisia työliikkeitä. Epätyypilliset
työajat, mukaan lukien yötyö, ovat yleisiä,
ja vuorotyötä tekevien osuus vaihtelee paljon toimialan eri alueilla. Työympäristöissä
esiintyy osin myös biologisia, kemiallisia
ja fysikaalisia vaaratekijöitä.
Turvallinen ja terveellinen työpaikka on
kaikkien etu: silloin henkilöstö voi hyvin
ja työ sujuu. On tärkeää, että työpaikalla
tehdään jatkuvaa kehittämistyötä, sillä sen
kautta saavutetaan onnistumisia ja löydetään uusia kehittämiskohteita. Kehittämismyönteinen ja yhteisöllinen työpaikka
mahdollistaa innovatiivisten käytäntöjen
muotoutumisen.

Työsuojelu on työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvää yhteistyötä ja koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. Esimiehillä on
toiminnallinen ja taloudellinen vastuu työturvallisuudesta ja työterveydestä, ja työnantajan on huolehdittava siitä, että esimiehet
perehdytetään ja heillä on edellytykset
tehtävien hoitamiseen. Jokainen työntekijä
on velvollinen mahdollisuuksiensa mukaan
huolehtimaan omasta ja työtovereiden turvallisuudesta.
Työsuojeluhenkilöstöllä on keskeinen
rooli työturvallisuuden asiantuntijana sekä
vuorovaikutuksen mahdollistajana henkilöstön ja johdon sekä muiden työterveyteen ja
turvallisuuteen liittyvien sisäisten ja ulkoisten yhteistyötahojen välillä.Tuloksellinen
työsuojelu edellyttää hyvää turvallisuuskulttuuria, joka pohjautuu johdon asettamiin
turvallisuustavoitteisiin, systemaattiseen
vaarojen tunnistamiseen, riskien arviointiin,
työympäristön jatkuvaan seurantaan sekä
henkilöstön osaamisen kehittämiseen.
Sosiaalialan keskeiset käsitteet: ammattinetti.fi
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Sosiaalialan muutoshaasteet
ja kehitysnäkymät
Sosiaalipalvelut ovat lakisääteisiä hyvinvointipalveluita, joiden järjestämisestä julkinen
sektori on vastuussa. Kunnat joko tuottavat
palvelut itse tai yhteistyössä toisen kunnan
kanssa tai hankkivat ne ostopalveluina alan
yrityksiltä ja järjestöiltä.Yksittäiset asiakkaat
tilaavat jossakin määrin palveluita myös
suoraan yksityisiltä palveluntuottajilta. Julkinen sektori tuottaa noin kaksi kolmasosaa
palveluista ja yksityisen sektorin toimijat eli
yritykset ja järjestöt yhdessä yhden kolmasosan.
Ammatillisen työn lisäksi sosiaalialalla
tehdään vapaaehtoistyötä, joka on ennalta
ehkäisevää ja kuntien sekä yksityisten toimijoiden palveluja täydentävää toimintaa.
Vapaaehtoistyötä tehdään järjestöissä, yhdistyksissä, kaupunginosayhdistyksissä tai
-seuroissa, urheiluseuroissa, sairaaloissa ja
talotoimikunnissa. Järjestöt ovat keskeisiä
toimijoita vapaaehtoistyön koordinoinnissa.
Myös monissa kunnissa toimii vapaaehtoistyön koordinaattoreita.
Vapaaehtoistyö tarkoittaa työtä, josta ei
makseta rahallista palkkaa tai korvausta.
Vaikka rahallista vastiketta eli palkkakorvausta ei makseta, kustannuksia syntyy
usein vapaaehtoistyön organisoimisesta ja
suunnittelusta sekä kulukorvauksista. Vapaaehtoistyötä voi tehdä kuka tahansa iästä,
sosiaalisesta asemasta tai asuinpaikasta riippumatta omien kykyjensä, mahdollisuuksiensa ja aikataulunsa mukaan.
Sosiaaliala on kasvanut nopeasti. Alalle
ennustetaan nopeaa kasvua myös jatkossa.
Toimiala käy parhaillaan läpi myös suuria
rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. Muutosten taustalla ovat muun muassa kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen,
sosiaali- ja terveystoimen yhdentyminen,
tuottavuusvaatimukset, väestön ikääntyminen, ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden varmistaminen ja teknologinen kehitys.
Julkinen sektori vastaa sosiaalipalvelujen
saatavuudesta tulevaisuudessakin. Kuntien
yhteistyö palvelujen järjestämisessä on lisääntynyt, ja yhteistyötä kehitetään edelleen.
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Taloudellisen tilanteen kiristyessä kunnat
ovat pyrkineet supistamaan sosiaalimenojen
kasvua. Alan yritykset ja järjestöt tarjoavat
palveluja yhä enemmän.
Viime vuosina sosiaalihuollon laitoshoitoa
on supistettu ja avohoidon palveluja on lisätty. Tavoitteena on tukea ihmisten itsenäistä
selviytymistä tutussa ympäristössä omissa
kodeissaan tai palveluasunnoissa mahdollisimman pitkään. Avohuollon palvelumuotoja kehitetään edelleen. Verkostoitumisella
sosiaaliviranomaisten, terveydenhuollon,
koulun, työvoima- ja muiden viranomaisten
kesken voimavarat ja tietämys kootaan yhteen ja asiakkaalle pyritään varmistamaan
paras mahdollinen palvelu.
Sosiaalialaan vaikuttavat väestön ikärakenteen muutos ja sen seuraukset. Ikääntyvän väestön myötä palveluntarve kasvaa
voimakkaasti samalla, kun hyvinvointivaltion
rahoituspohja kaventuu. Sosiaalisia haasteita ja samalla haasteita verorahoitteisen hyvinvointivaltion rahoituspohjalle asettavat
myös kansainvälistyminen, monikulttuuri-

suus, taloudellisen kilpailun koveneminen
ja työpaikkojen siirtyminen halvempien
kustannusten maihin. Haasteena on myös
ylläpitää keskeiset hyvinvointipalvelut laadukkaina ja kattavina kasvavissa kustannuspaineissa.
Sosiaalialan työhön vaikuttaa monia maailmanlaajuisia ja paikallisia tekijöitä, jotka
muuttavat sitä toimintaympäristöä, jossa
ammattilainen toimii. Väestön – erityisesti
vanhusväestön –, informaation, yhteyksien
ja luonnonkulutuksen lisääntyminen sekä
tekniikan ja informaatioteknologian kehitys,
globalisoituminen ja kestävän kehityksen toteuttaminen vaikuttavat siihen, että ihminen,
työ, työmarkkinat ja yhteiskunta muuttuvat.
Samalla muuttuu myös sosiaalialan ammattilaisen työ. Sosiaalialan ammattilaisen on kyettävä mukautumaan muutoksiin, jotta hän
pystyy vastaamaan niihin tarpeisiin, joita
uudenlainen yhteiskunta luo.

Yhteiskunta on muuttumassa yhä selvemmin tietoyhteiskunnaksi: informaation määrä ja sen käsittely lisääntyvät olennaisesti,
informaatioteknologia tulee alalle kuin alalle
ja sen odotetaan helpottavan työn tekemistä.Työn yleiset muutokset heijastuvat myös
sosiaalialalle:Työt tulevat epätyypillisemmiksi, ja tekniikka ja apuvälineet kehittyvät
työn tekemisen välineinä. Sosiaalialan työssä
korostuvat ohjaaminen, tukeminen ja koordinointi.
Erityisesti sosiaalialan työtä leimaa se, että
työtä riittää. Laitoshoidosta siirrytään yhä
enemmän kodinomaiseen hoitoon, ja toimijakentässä tapahtuu muutoksia. Sosiaaliala
ja terveysala lähenevät toisiaan. Asiakkaiden
aktiivisuus lisääntyy, ja kehittyy uudenlaista
palvelukulttuuria. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus vaikuttavat työhön. Ammattilaisen työ tulee psyykkisesti ja fyysisesti
raskaammaksi, sillä erilaiset ongelmat ja
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sairaudet lisääntyvät ja pahenevat. Asiantuntijuus ja kouluttautuminen ovat tulevaisuuden haasteita.
Keskeisenä tulevaisuuden haasteena sosiaali- ja terveydenhuollossa tulee olemaan
suurten ikäluokkien ikääntyminen ja siihen
valmistautuminen.
Sosiaali- ja terveysalan työn tulevaisuuden
osaamistarpeet -ennakointihankkeen asiantuntijoiden näkemysten mukaan
• yhteiskunnan jakaantuminen eri hyvinvointiluokkiin syvenee
• väestö ikääntyy ja yhteiskunta muuttuu
• epävarmuus ja paha olo lisääntyvät
• laitoshoidosta siirrytään yhä enemmän
kodinomaiseen hoitoon
• yksityissektori ja voittoa tuottamattomien
järjestöjen sekä säätiöiden muodostama
kolmas sektori tulevat enemmän julkisen
sektorin rinnalle
• asiakkaiden aktiivisuus lisääntyy
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• ammattilaisen työ tulee sosiaali- ja terveys
•

alalla psyykkisesti ja fyysisesti raskaammaksi
työtä riittää sosiaali- ja terveysalalla tulevaisuudessakin.

Perusosaamista tarvitaan niin tämän päivän työssä kuin tulevaisuudessakin. Aidoksi
tulevaisuuden osaamiseksi osoittautuivat
hankkeen asiantuntijoiden mukaan seuraavat: teknologinen osaaminen, kansainvälisyysosaaminen ja yrittäjyysosaaminen.
Perusosaamista olivat äänettömien ja pehmeiden taitojen hallinta, ihmisen kohtaamisen osaaminen, arvo-osaaminen ja eettinen
osaaminen sekä oman persoonan käytön
osaaminen.
Lähteet ja lisätietoa:
Hyvinvointi 2015 -ohjelma. Sosiaalialan pitkän
aikavälin tavoitteita; Sosiaali- ja terveysalan työn
tulevaisuuden osaamistarpeet -ennakointihanke

Työsuojelun perusta, vastuut ja
yhteistoiminta
Työsuojelu on yhteistoimintaa, jolla ylläpidetään ja edistetään työpaikan työympäristön
ja työolojen turvallisuutta ja terveellisyyttä
sekä työntekijöiden fyysistä ja psyykkistä
työkykyä.Työsuojelutoiminnan lähtökohtana on parantaa työympäristöä ja työoloja jatkuvasti yhteistoiminnassa työpaikalla siten,
että vaaratekijöiden ja vaaratilanteiden syntyminen estetään tai ne poistetaan.Työnantajan 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.
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.
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
huomioon ottamisella johtamisessa on merkittävä vaikutus henkilöstön työmotivaatioon
ja työpaikkaan sitoutumiseen.

Säädösperusta
Työturvallisuuslaki (738/2002)
Työturvallisuuslaki on työsuojelun perus
laki. Laki määrittelee työnantajan ja työntekijöiden velvollisuudet työsuojelun
toteuttamiseksi sekä työsuojelun yhteistoiminnan perusteet ja 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 perusteella on annettu työympäristöä ja työolosuhteita koskevia
säädöksiä esimerkiksi taakkojen käsittelystä,
henkilönsuojaimista, kemiallisista tekijöistä
ja koneturvallisuudesta, melusta sekä näyttöpäätetyöstä.
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.
Lisäksi työtilojen ja toimintojen suunnittelussa sekä työssä käytettävien koneiden,
laitteiden, työvälineiden ja terveydelle vaarallisten aineiden käyttöönotossa tulee arvioida
ja selvittää vaikutukset työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen.
Suunnittelijan, joka tekee työnantajan
toimeksiannosta suunnitelman, tulee ottaa
huomioon suunnitellun kohteen ilmoitetun
käyttötarkoituksen edellyttämät työturvallisuuslain säännökset.

Pelastuslaki (468/2011)
Pelastuslain mukaan rakennuksen haltijan
on laadittava pelastussuunnitelma ja huolehdittava siitä, että se on ajan tasalla.
Pelastuslain mukaan sairaaloiden, vanhainkotien sekä muiden laitosten, joissa
on hoidettavana tai asukkaana sellaisia henkilöitä, joiden toimintakyky on normaalia
heikompi, on laadittava pelastussuunnitelma.
Pelastussuunnitelma sisältää tiedot ennakoitavista vaaratilanteista ja niiden vaikutuksista,
vaaratilanteiden ehkäisymahdollisuudet, poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä
sammutus- ja pelastusjärjestelyt, kuvauksen
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turvallisuushenkilöstöstä ja sen koulutuksesta, henkilöstön ja asukkaiden perehdyttämissuunnitelman, vaaratilanteissa
tarvittavan välineistön kuten esimerkiksi
Valtioneuvoston asetuksella (407/2011)
annetaan tarkempia säännöksiä niistä kohteista, joihin on laadittava turvallisuussuunnitelma, kuten paikkoihin, joissa
yhtäaikaisesti on vähintään 50 henkilöä.
Pohjana suunnitelmalle ovat uhkien ja
riskien varalta tehtävät analyysit.
Turvallisuussuunnitelma on pelastussuunnitelmaa laajempi kokonaisuus, joka sisältää
edellä mainittujen lisäksi kuvauksen toimintayksikön toiminnasta, palvelujen laajuudesta ja toimintayksikön koosta, yksikössä
hoidettavana tai asukkaana olevien henkilöiden määrän ja toimintakuntoisuuden sekä
henkilökunnan ja vierailijoiden määrän.Turvallisuussuunnitelma varmistaa organisaation turvallisuuden kokonaissuunnittelun.
Turvallisuussuunnitelman sisältö ohjeistaa toimintayksikköjen johtoa ja turvallisuushenkilöstöä.Turvallisuussuunnitelman
pohjalta on laadittava yksikköjä varten
yksityiskohtaisemmat turvallisuusohjeet,
ja niiden on oltava aina henkilökunnan saatavilla. Rakennuksen omistajalla on vastuu
turvallisuusjärjestelyistä sekä -suunnitelmasta, vaikka rakennuksessa toimivat tahot
vastaavat tarvittavien toimenpiteiden suunnittelusta yhdessä.Yhteistyö paikallisten
viranomaisten kanssa on oleellista turvallisuussuunnitelmaa tehtäessä. Suunnitelma on
päivitettävä vuosittain ja olosuhteiden muuttuessa, ja se tai yhteenveto siitä on toimitettava paikallisille pelastusviranomaisille.
Turvallisuussuunnitelman sisältöalueita:
• tapaturmien ehkäisy ja ensiapu
• henkilöturvallisuus
• rikosturvallisuus
• vartiointi
• paloturvallisuus
• kiinteistöturvallisuus
• lääkehuollon turvallisuus
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• tietoturva
• arkistointi ja asiakirjat
• kemikaalionnettomuuksien vaara
• säteilyvaara
• väestösuojat
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
(44/2006)
Laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 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. Silloin työpaikan on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua, mutta
valtuutetut voidaan valita pienemmilläkin
työpaikoilla.Toimihenkilöillä on oikeus valita oma työsuojeluvaltuutettunsa.Yli 20
hengen työpaikoille on lisäksi nimettävä
työsuojelutoimikunta.Työnantajaa työsuojelun yhteistoiminta-asioissa edustaa työsuojelupäällikkö. Mikäli sellaista ei ole erikseen
nimetty, tehtävää hoitaa toimitus- tai toiminnanjohtaja.Tässä laissa säädetään myös
työsuojeluviranomaisen työpaikkavalvonnan
menettelytavoista.
Työnantajan tulee antaa palautetta työntekijän tekemästä ilmoituksesta työoloissa
tai työmenetelmissä havaitsemasta terveys- tai turvallisuusvaarasta. Perustellun palautteen antaminen työolojen kehittämistä
koskeviin ehdotuksiin lisää luottamusta
työnantajan ja työntekijöiden välillä.
Oikeudellisesti työsuojelun toimintavelvoitteet kuuluvat työnantajalle ja tämän
sijaiselle.

Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
Työterveyshuoltolaissa säädetään työnantajan
velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto
sekä työterveyshuollon sisällöstä ja toteuttamisesta. Lain tarkoituksena on, että työnantaja
ja työntekijät yhteistyössä työterveyshuollon
ammattilaisten kanssa edistävät työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työympäristön terveellisyyttä sekä työntekijöiden
työkykyä ja työyhteisön toimintaa.

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
Sosiaalihuoltolain tarkoituksena on edistää
ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta, vähentää eriarvoisuutta ja edistää
osallisuutta, turvata yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat
sosiaalipalvelut sekä muut hyvinvointia
edistävät toimenpiteet. Lisäksi sen tarkoitus
on edistää asiakaskeskeisyyttä sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun
sosiaalihuollossa ja parantaa yhteistyötä sosiaalihuollon ja kunnan eri toimialojen sekä
muiden toimijoiden välillä edellä mainittujen
tavoitteiden toteuttamiseksi.
Sosiaalipalveluilla tarkoitetaan kunnallisia
sosiaalipalveluja ja niihin sisältyviä tukipalveluja sekä muita sellaisia toimia, joilla sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö edistää
ja ylläpitää yksilön, perheen ja yhteisön
toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta.
Lain mukaan sosiaalipalveluina on järjestettävä sen sisältöisenä ja siinä laajuudessa
kuin tässä tai muussa laissa säädetään seuraavia palveluita:
• sosiaalityötä
• sosiaaliohjausta
• sosiaalista kuntoutusta
• perhetyötä
• kotipalvelua
• kotihoitoa
• asumispalveluja
• laitospalveluja
• liikkumista tukevia palveluja

• päihdetyötä
• mielenterveystyötä
• kasvatus- ja perheneuvontaa
• lapsen ja vanhemman välisten tapaamis•

ten valvontaa
muita 11 §:n mukaisia asiakkaan hyvinvoinnille välttämättömiä sosiaalipalveluja.

Sosiaalipalveluja on järjestettävä
• tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
• asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen
• taloudellisen tuen tarpeeseen
• sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja
osallisuuden edistämiseksi
• lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen
• äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen
tarpeeseen
• lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi
• päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sairaudesta,
vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan
tuen tarpeeseen
• muuhun fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai kognitiiviseen toimintakykyyn
liittyvään tuen tarpeeseen
• tuen tarpeessa olevien henkilöiden omaisten ja läheisten tukemiseksi.
Julkisen sektorin sosiaalipalveluina on huolehdittava myös
• kehitysvammaisten erityishuollosta
• vammaisuuden perusteella järjestettävistä
palveluista ja tukitoimista
• toimeentulotuen antamisesta kunnassa
oleskelevalle henkilölle
• sosiaalisen luoton myöntämisestä kunnan
asukkaille
• kuntouttavasta työtoiminnasta
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• päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien
•
•
•
•

•

huoltoon kuuluvista palveluista
omaishoidon tuesta
lasten ja nuorten huollon sekä lastensuojelun järjestämisestä
ottolapsineuvonnan ja perheasioiden sovittelun järjestämisestä
lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen vahvistamiseen ja ratkaisemiseen liittyvien tehtävien sekä päätösten
täytäntöönpanossa toimitettavaan sovitteluun kuuluvien toimenpiteiden ja lapsen
huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan
asian tuomioistuinsovitteluun kuuluvien
asiantuntijapalveluiden järjestämisestä
isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen
liittyvien tehtävien sekä opiskeluhuollon
järjestämisestä.

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus ja
ilmoituksen vastanottaminen
Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai
vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa
tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien henkilöiden on toimittava siten, että
asiakkaalle annettavat sosiaalipalvelut toteutetaan laadukkaasti.
Laki edellyttää, että työntekijän on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle
henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa
tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan
uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on
ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon
johtavalle viranhaltijalle. Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä.
Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan
on tiedotettava henkilöstölleen ilmoitusvelvollisuudesta ja sen käyttöön liittyvistä
asioista. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisen menettelyohjeet on sisällytettävä
omavalvontasuunnitelmaan. Ilmoituksen
tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena.
Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön
tulee käynnistää toimet epäkohdan tai il10     Työturvallisuuskeskus

meisen epäkohdan uhan poistamiseksi.
Henkilön on ilmoitettava asiasta salassapitosäännösten estämättä aluehallintovirastolle,
jos epäkohtaa tai ilmeisen epäkohdan uhkaa
ei korjata viivytyksettä.
Aluehallintovirasto tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi antaa määräyksen epäkohdan poistamiseksi ja päättää
sitä koskevista lisätoimenpiteistä siten kuin
erikseen säädetään.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki
817/2015
Lain tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan
hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun. Tähän
pyritään varmistamalla ja valvomalla, että sosiaalihuollon ammattihenkilöillä on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus, riittävä
ammatillinen pätevyys ja ammattitoiminnan
edellyttämät valmiudet sekä mahdollisuus kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan. Laissa on
määritelty myös ammattieettiset velvollisuudet.
Sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ovat
• ne, jotka ovat tämän lain nojalla saaneet
ammatinharjoittamisoikeuden, eli sosiaalityöntekijä, sosionomi ja geronomi (laillistettu ammattihenkilö)
• ne, joilla tämän lain nojalla on oikeus
käyttää sosiaalihuollon ammattihenkilön
ammattinimikettä, eli lähihoitaja (nimikesuojattu ammattihenkilö).
Sosiaalihuollon ammattihenkilöt merkitään hakemuksesta sosiaalihuollon
ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Sosiaalihuollon ammattihenkilöt ovat ohjauksen
ja valvonnan piirissä samaan tapaan kuin
terveydenhuollossa. Laissa on määritelty virheellisen toiminnan seuraamukset.
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tehtävärakennetta ja tehtävien jakoa voidaan
uudistaa ammattihenkilöiden osaaminen,
ammattitaito ja koulutus huomioon ottaen,
jollei laissa tai asetuksessa toisin säädetä,
mikäli se on perusteltua asiakkaiden palve-

lutarpeiden, työjärjestelyjen ja sosiaalipalvelujen tuottamisen kannalta.
Työelämän keskeiset lait sekä niitä täydentävät määräykset tulee pitää työntekijöiden nähtävillä tai saatavilla kaikilla
työpaikoilla. Lista näistä laeista ja määräyksistä on tämän oppaan lopussa.

Työturvallisuusvastuun
jakautuminen
Työnantaja on velvollinen tarpeellisilla toimenpiteillä huolehtimaan työntekijöiden
turvallisuudesta ja terveydestä työssä.Työpaikalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma.Työnantajan on tunnistettava työstä,

työolosuhteista ja työympäristöstä aiheutuvat vaaratekijät.Työntekijälle on annettava
riittävät tiedot työn vaaratekijöistä, perehdytettävä työhön sekä opastettava mahdollisten haittojen estämiseksi.
Käytännössä vastuu työturvallisuudesta ja
terveydestä on hajautettu ja jakautuu organisaation rakenteen sekä päätöksenteko- ja
toimivaltuuksien mukaan ylimmän johdon
lisäksi keskijohdolle, lähiesimiehille sekä
yksittäisille työntekijöille.
Vastuunjako selvitetään erikseen työolosuhteiden pohjalta ja kirjataan työsuojelun
toimintaohjelmaan.Turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu organisaation koko henkilökunnalle.

Ylin johto
Ylin johto luo perustan työsuojeluasioiden hoitamiselle ottaen huomioon lainsäädännön vaatimukset, toiminnan luonteen ja riskialttiuden sekä taloudelliset näkökohdat.
Ylimmän johdon tehtävä on taata aineelliset ja toiminnalliset edellytykset, kuten pätevien esimiesten valinta ja selkeän tehtäväjaon vahvistaminen. Ylimmän johdon vastuulla on myös työturvallisuuden valvonta koko organisaation tasolla.
Ylimmän johdon on huomioitava turvallisuuden edistäminen kaikilla johtamisen osa-alueilla. Myös
potilas- ja asiakasturvallisuus on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa. Johto päättää riittävistä taloudellisista ja henkilöstöresursseista sekä vaikuttaa henkilökunnan työskentelyolosuhteisiin.
Keskijohto
Keskijohto huolehtii ohjeiden ja toimintamallien suunnittelusta, toteutuksesta ja ajan tasalla pitämisestä. Keskijohto vastaa työvälineiden sekä turva- ja suojavarusteiden hankinnasta ja kunnossapidosta sekä tekee esityksiä ylimmälle johdolle toiminnan kehittämisestä.
Lähiesimies
Lähiesimiehen vastuulle kuuluu päivittäisen työn suunnittelu ja valvonta, työvälineiden, koneiden
ja laitteiden kunnon valvonta ja seuranta sekä tarvittavien turvavarusteiden toimittaminen henkilöstölle. Lähiesimies vastaa myös perehdytyksestä ja työnopastuksesta.
Työntekijä
Työntekijöiden velvollisuus on noudattaa annettuja työ- ja toimintaohjeita sekä käyttää hänelle annettuja turvavarusteita. Lisäksi jokaisen työntekijän on huolehdittava omasta ja muiden työntekijöiden
turvallisuudesta ja ilmoitettava esimiehelle havaitsemistaan vaaroista ja epäkohdista. Jokaisella on
vastuu oman työpaikkansa ja työtehtäviensä kehittämisestä turvallisemmaksi yhteistoiminnassa.
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Turvallisuusjohtaminen on kokonaisvaltaista sekä lakisääteistä että omaehtoista
turvallisuuden hallintaa, suunnitelmallista
toimintaa, jolla pyritään määrätietoisesti
vahinkojen ennaltaehkäisyyn ja vahingoista
aiheutuvien menetysten minimointiin.
Turvallisuusjohtamisessa yhdistyy menetelmien, työtapojen ja ihmisten johtaminen siten, että turvallisuutta ja terveyttä
edistetään työpaikalla järjestelmällisesti ja
ennakoivasti. On tärkeää, että työpaikalla
uskalletaan tuoda vaaratilanteet, vahingot ja
erilaiset huolenaiheet esiin ja oppia niistä
yhdessä.
Turvallisuustyön kehittämisen myötä on
syntynyt johtamisjärjestelmiksi kutsuttuja
turvallisuuden parantamiseen tähtäävien
toimintojen ohjaus- ja hallintajärjestelmiä.
Järjestelmät perustuvat yleisiin hyviin johtamistavan periaatteisiin.
Tuloksellinen turvallisuusjohtaminen on
jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja henkilöstön osaamisen ylläpitämistä. Sen on todettu
vaikuttavan myönteisesti henkilöstön sitoutumiseen, työilmapiiriin, toiminnan laatuun
sekä onnettomuuksien ja tapaturmien esiintymiseen.
Turvallisuusjohtaminen koko laajuudessaan sisältää työturvallisuuden ohella myös
muita turvallisuuden osa-alueita. Asiakasturvallisuus on näistä yksi ja keskeisessä
asemassa sosiaalialalla.Työ- ja asiakasturvallisuuden välisten yhteyksien arviointi
ja yhteisten ratkaisujen kehittäminen on
perusteltua. Organisaation johdolla on vastuu siitä, että henkilökunnan työskentelyolosuhteet ja työskentelytavat mahdollistavat
potilaiden ja asiakkaiden turvallisen ja laadukkaan hoidon.

Turvallisuusjohtamisjärjestelmä
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Turvallisuusjohtamisen tavoitteet:
• luoda työpaikalle turvallisuuskulttuuri ja
toimintatavat
• määrittää velvollisuudet ja valtuudet
• varmistaa osaaminen ja resurssit
• tiedottaa turvallisuuteen liittyvistä asioista.
Työpaikan turvallisuuskulttuuri ilmentää johdon näkemyksiä turvallisuustyön
merkityksestä. Johdon sitoutuminen näkyy
työpaikalla esimerkiksi johdon kierroksina
sekä turvallisuusasioiden huomioimisena
kokouksissa aina, kun se on tarkoituksenmukaista. Kuitenkin vasta henkilöstön sitoutuminen varmistaa sen, että työpaikan
turvallisuusajattelu jalkautuu käytännön työhön.Turvallisuustyön pitää olla osa jokaisen
esimiehen ja työntekijän työnkuvaa.
Hyvä nykytilanteen kartoitus antaa perustan turvallisuustyölle. Keskeinen työkalu
on riskien arviointi. Sen avulla työnantaja
arvioi työn ja työolojen kehittämistarpeet ja
työympäristötekijöiden vaikutukset.Turvallisuusjohtaminen vaatii myös toimivan palautejärjestelmän, jonka avulla työpaikka pystyy
järjestelmällisesti varmistamaan omien käytäntöjensä jatkuvan parantamisen.

Turvallisuusjohtamista voi toteuttaa monella eri tavalla. Organisaatio voi halutessaan
käyttää apuna valmiita malleja (esim. työterveyden ja työturvallisuuden hallintajärjestelmästandardi OHSAS 18001).
Työturvallisuuslaki ei suoranaisesti vaadi turvallisuusjohtamisjärjestelmää, vaan
se säätelee turvallisuuden järjestelmällistä
hallintaa yleisellä tasolla. Laissa esitetyt
työnantajan velvollisuudet kuitenkin perustuvat turvallisuusjohtamisen ajatukselle.
Työnantaja voi valita työpaikalle parhaiten
sopivat tavat ja keinot, joilla se hallitsee
turvallisuutta.
Työturvallisuuslaissa on määritelty työnantajan velvollisuudet työturvallisuuden
hallinnassa.Työnantajan pitää
• laatia työsuojelun toimintaohjelma
• tunnistaa haitta- ja vaaratekijät, arvioida niiden merkitys eli tehdä riskien arviointi sekä
tarvittaessa poistaa tai vähentää riskejä
• antaa työntekijöille opetusta ja ohjausta
• tarkkailla jatkuvasti työympäristön ja työyhteisön tilaa
• pitää riskien arviointi ajan tasalla ja päivittää työsuojelun toimintaohjelma.

Muissa tilanteissa vapaaehtoistyöntekijän
työ jää työturvallisuuslain soveltamisalan
ulkopuolelle.

www.tyosuojelu.fi /turvallisuusjohtaminen

Vapaaehtoistyö
Vapaaehtoistyöstä on säädetty työturvallisuuslain (738/2002) 55 §:ssä. Se koskee
tilanteita, joissa henkilöt suorittavat työtä työpaikalla olematta työsuhteessa ja
saamatta siitä vastiketta. Vapaaehtoistyön
kuuluminen työturvallisuuslain piirin edellyttää sitä, että vapaaehtoistyöntekijä tekee
samaa tai samankaltaista työtä kuin työpaikan muut työntekijät. Vapaaehtoistyöhön
sovelletaan työturvallisuuslakia vain rajoitetusti. Vapaaehtoistyöstä tulee olla sopimus työnantajan ja vapaaehtoistyöntekijän
kesken. Sopimuksen tulee olla henkilökohtainen, ja se voidaan tehdä kirjallisesti tai
suullisesti. Sopimus velvoittaa kumpaakin
osapuolta huolehtimaan velvoitteistaan.

Työnantajan velvollisuudet
Vapaaehtoistyöntekijän työolosuhteiden ja
hänen käyttämiensä koneiden ja laitteiden tulee täyttää työturvallisuussäädösten vaatimukset.Työnantajan velvollisuutena on huolehtia
siitä, että vapaaehtoistyöntekijän turvallisuudelle ja terveydelle ei aiheudu haittaa
tai vaaraa.Työnantajan on annettava tietoja
työpaikan vaara- ja haittatekijöistä sekä opastusta koneiden ja laitteiden käytöstä, varattava tarvittavat henkilönsuojaimet käyttöön ja
annettava opastusta niiden käytöstä.
Vapaaehtoistyöntekijän velvollisuudet
Vapaaehtoistyöntekijällä on velvollisuus
noudattaa työpaikan turvallisuusohjeita ja
käyttää asianmukaisia henkilönsuojaimia ja
apuvälineitä.
Työturvallisuuskeskus     13

Työsuojelun yhteistoiminta
Työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteena
on edistää työnantajan ja työntekijöiden
välistä vuorovaikutusta ja mahdollistaa se,
että työntekijät osallistuvat ja vaikuttavat
työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä
koskeviin asioihin.Yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja hänen palveluksessaan
olevat työntekijät.Työsuojelun yhteistoiminta työpaikoilla perustuu lainsäädäntöön ja
työmarkkinajärjestöjen sopimuksiin.Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan ja työntekijät yhteistoiminnassa ylläpitämään ja
kehittämään työturvallisuutta ja työterveyttä
työpaikoilla.
Työsuojelun yhteistoiminnassa käsiteltävistä asioista ja niiden käsittelystä työnantajan ja
työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa
säädetään laissa työsuojelun valvonnasta ja
työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta.
Työsuojelun yhteistoiminnassa käsitellään
esimerkiksi
• työntekijän turvallisuuteen, terveyteen ja
työkykyyn vaikuttavia asioita
• työtä, työympäristöä ja työyhteisöä koskevia asioita
• vallitsevaa tilannetta tai muutosta
• työn järjestelyjä, suunnitelmia ja seurantatietoja koskevia asioita.
Työsuojelutoimikunnassa käsitellään
myös työterveyshuollon yleiset suuntaviivat, työterveyshuollon toimintasuunnitelma
sekä työpaikan päihdeohjelma.
Valvontalaissa säädetään myös työsuojeluvaltuutetun, työsuojelupäällikön ja työsuojelutoimikunnan asettamisesta ja tehtävistä.
Jokaiselle työpaikalle työnantajan on
nimettävä työsuojelupäällikkö.Työntekijöitä
ja toimihenkilöitä edustavat työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua on valittava sellaisille työpaikoille, joissa vähintään
kymmenen työntekijää. Jos työpaikalla työskentelee vähintään 20 työntekijää, valitaan
myös työsuojelutoimikunta.
14     Työturvallisuuskeskus

Työsuojelupari tai -ryhmä
Työsuojelupari voidaan muodostaa työnantajan edustajasta ja työntekijöiden
edustajasta. Pari tekee säännöllisiä turvallisuuskierroksia työolosuhteiden ja
työturvallisuustilanteen selvittämiseksi ja parannustarpeiden tunnistamiseksi. Pari toimii
yhteyshenkilöinä ja työsuojeluhenkilöstön
tukena. Suuremmilla työpaikoilla kannattaa
perustaa osastokohtaisia pienryhmiä, joiden
tehtävänä on seurata ja kehittää työoloja.

Työsuojeluvaalit
Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinnasta on säädetty työsuojelun valvonnasta ja työpaikan yhteistoiminnasta
annetun lain (44/2006) 30 §:ssä.Työsuojeluvaltuutetun, varavaltuutettujen ja työsuojelutoimikunnan jäsenten vaali on järjestettävä
siten, että kaikilla työpaikan työntekijöillä
on mahdollisuus ottaa siihen osaa. Vaaliajankohta on 1.11.–31.12. uuden toimikauden
alkamista edeltävänä vuonna.Työsuojeluhallinnon vaalit -sivuilla asiaa käsitellään
yleisesti. Sekä yksityisten että julkisten toimialojen työsuojeluvaalien järjestämisestä
on tehty vaaliohjeet, joita on noudatettava
toimialakohtaisesti. Niitä on koottu Työturvallisuuskeskuksen vaalit -sivuille.
Työsuojeluvaaliohjeet, kooste
1. Työnantaja ja työntekijöiden edustajat
sopivat valinnan järjestelyistä.
2. Työnantaja antaa vaalitoimikunnalle työsuhteessa olevista luettelon ja tilan vaalia varten.
3. Työntekijöiden edustajista muodostetaan
vaalitoimikunta, joka hoitaa valinnan käytännön järjestelyt.
4. Valinta käynnistyy ehdokasasettelulla.
5. Valinnan tapoja ovat sopuvaali, vaalikokous
tai vaali äänestyksineen.
6. Vaalitoimikunta ilmoittaa tuloksen.
7. Työnantaja ilmoittaa työsuojelun yhteistoimintahenkilöt Työturvallisuuskeskukseen.

Työsuojelupäällikkö
Työsuojelupäällikkö on työnantajan nimeämä työsuojelun yhteistoimintahenkilö, joka huolehtii
työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä. Jokaisella työpaikalla tulee olla
työsuojelupäällikkö. Työnantaja nimeää työsuojelupäällikön, mikäli ei itse toimi sellaisena. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työsuojelupäälliköllä on riittävä pätevyys ja perehtyneisyys
tehtävään, kun otetaan huomioon työn luonne ja työpaikan laajuus. Työsuojelupäällikön tulee
tuntea riittävän hyvin työsuojelusäännökset ja työpaikan olosuhteet. Hänellä tulee olla asianmukaiset edellytykset työsuojelun yhteistoiminta-asioiden käsittelyyn.
Työsuojeluvaltuutettu
Työntekijöiden on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua sellaisella työpaikalla,
jossa työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää. Työsuojeluvaltuutettu on
työpaikan työntekijöiden edustaja, joka osallistuu työsuojelua koskevaan valmisteluun ja päätöksentekoon. Työsuojeluvaltuutettu osallistuu työpaikkatarkastuksiin, ja hänellä on oikeus saada
tarpeelliset tiedot yhteistoiminnan hoitamiseen sekä oikeus koulutukseen ja riittävään ajankäyttöön tehtävän hoitamista varten.
Työsuojelutoimikunta
Työpaikalle on perustettava työsuojelutoimikunta, jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Se voidaan haluttaessa perustaa myös pienemmille työpaikoille.
Työsuojelutoimikunnan lakisääteisiä tehtäviä voi hoitaa myös yhteisesti sovittu muulla tavoin
toteutettu yhteistoimintajärjestelmä. Työsuojelutoimikunnassa ovat edustettuina työnantajan,
työntekijöiden ja toimihenkilöiden edustajat, ja se perustetaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Toimikunta käsittelee kokouksissaan laajakantoisia ja työpaikkaa yleisesti koskevia työsuojeluasioita. Toimikunnan jäsenillä on oikeus tehdä esityksiä kokouksessa käsiteltäviksi asioiksi ja saada
esityksistään perusteltu palaute.
Työsuojeluasiamies
Työsuojelun yhteistoimintasopimuksissa on mahdollista sopia myös työsuojeluasiamiehen valinnasta. Työsuojeluasiamies on tietyn toimialueen henkilöstön valitsema edustaja, joka toimii yhteistyössä sekä avustaa työsuojeluvaltuutettua yhteistoimintatehtävissä. Työsuojeluasiamiesten
valinta, lukumäärä ja toimialue voidaan sopia erikseen kullakin työpaikalla. Työsuojeluasiamiehen
tehtävien hoitamiseen saa vapautusta sopimalla siitä työnjohdon kanssa.

Työterveyshuolto, työkyvyn hallinta
ja varhainen tuki
Työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto työstä johtuvien terveysvaarojen ehkäisemiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden,
työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja
edistämiseksi. Ennalta ehkäisevä työterveyshuolto koskee kaikkia työsuhteen luonteesta riippumatta.

Työterveyshuolto voidaan järjestää omalla työterveysasemalla tai ostaa palvelut yksityiseltä tai kunnalliselta palvelun tuottajalta.
Työterveyshuolto selvittää työpaikan terveysvaarat, tekee terveystarkastuksia sekä
tiedottaa henkilöstölle ja työnantajalle työn
aiheuttamista terveysriskeistä sekä tekee
toimenpide-ehdotuksia työn terveellisyyden
ja turvallisuuden parantamiseksi.Työterveyshuolto voi kattaa myös sairaudenhoidon.
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Lakisääteiseen työterveyshuoltoon sisältyvät
• työpaikan terveysvaarojen selvittäminen
työpaikkaselvityksen avulla
• työpaikan terveysriskeihin perustuvat terveystarkastukset
• toimenpide-ehdotukset työolojen parantamisesta ja työkyvyn edistämisestä
• neuvonta, ohjaus ja tietojen antaminen
työolojen kehittämisestä ja työntekijöiden
terveydestä
• työkykyä ylläpitävään toimintaan osallistuminen
• työpaikan ensiapuvalmiuden ohjaus
• työkyvyn heiketessä työntekijän terveyden seuranta, työssä selviytymisen
edistäminen, kuntoutusneuvonta ja kuntoutukseen ohjaaminen.
Lakisääteinen työterveyshuolto ei sisällä
työntekijöiden sairaanhoitoa.Työnantaja voi
lisäksi järjestää työntekijöille yleislääkäritasoista sairaanhoitoa ja muun terveydenhuollon palveluja.Työnantaja ja palveluntuottaja
määrittelevät sisällön työterveyshuoltosopimuksessa.
Yleensä sairaanhoitoon kuuluu
• työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan
antama hoito
• tarvittavat laboratorio- ja kuvantamistutkimukset
• työterveyshuollon asiantuntijoiden ja
erikoislääkäreiden konsultaatiot työkyvyn
tai hoitomahdollisuuksien selvittämiseksi,
siten että hoitovastuu säilyy työterveyslääkärillä.
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Työkyvyn hallinta
Työkykyä edistäviä ja tukevia toimintakäytäntöjä kutsutaan työkyvyn hallinnaksi.
Työpaikan tulee huolehtia myös työkyvyn
seurannasta ja varhaisen tuen antamisesta
yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.Työkyvyn hallinta on ennakoivaa, perustuu työpaikan tarpeisiin ja jatkuu läpi työuran.
Työkyvyn edistämisen tasot
1. Työkyvyn edistäminen ja ongelmien
ennaltaehkäisy
−− koskee kaikkia työntekijöitä.
2. Varhainen tuki
−− on tarkoitettu erityisesti oireileville ja
sairastuneille työntekijöille.
3. Työhön paluun tuki
−− on tarkoitettu toipilaille ja tauon jälkeen työhön palaaville.
Työpaikka ja työterveyshuolto sopivat ja
laativat yhteistyössä kirjallisen kuvauksen
työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen
tuen toimintakäytännöistä.
Kuvaus toimintakäytännöstä sisältää seuraavat osiot:
• toimintakäytännön laadinta yhteistyössä ja
käsittely yhteistoiminnassa
• varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen ja antaminen (toimenpiteiden sisältö ja käyttö)
• työpaikan apuvälineinä käytettävät lomakkeet (kartoituslistat, muistiot tms.
työkyvyn puheeksi ottamisessa ja työterveysneuvotteluissa)
• sairauspoissaolojen hallintajärjestelmä
(ilmoituskäytännöt, tietojen toimittaminen
työterveyshuoltoon, yhteenvedot ja niiden
käsittely; työhön paluun tuki)
• työkykyseurannan toteutus, raportointi,
toteutumisen ja vaikutusten analysointi.

Mallissa kuvataan
• milloin ja miten työkykyasia otetaan puheeksi ja kirjataan ylös
• mitkä ovat eri osapuolten roolit ja vastuut
• työntekijä, esimies, työterveyshuolto, työsuojeluhenkilöt, luottamusmies, henkilöstöhallinto
• miten esimiehet ja muut osapuolet koulutetaan toimimaan varhaisen tuen mallin
mukaisesti
• miten mallin käyttöä ja toimivuutta seurataan ja arvioidaan.

Yli 20 työntekijän työpaikalta edellytetään erillistä kirjallista toimintakäytännön
kuvausta.Työterveyshuollon osuus kirjataan
työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan,
ja työterveyshuolto antaa raportin työkykyseurannasta työpaikalle.
Alle 20 työntekijän työpaikoilla käytännöt
kuvataan työpaikkaselvitykseen ja työterveyshuollon osuus työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Kuvaus voi olla myös
erillinen.

Varhaisen tuen päävaiheet
Varhaisen tuen keskustelu esimiehen ja työntekijän välillä
työkykyä heikentävästä tai uhkaavista tekijöistä.
– Työssä selviytymisongelman määrittely ja dokumentointi.

Työterveyshuollosta
Asiantuntija-apua.
Työkyvyn arviointi.
Tarvittaessa
työterveysneuvottelu
työntekijän, esimiehen ja
työterveyshuollon kesken.

Työssä tarvittavat muutokset
Muutosten suunnittelu ja toteutus.
– Työolot työkykyä vastaaviksi
Dokumentointi ja seuranta.
Muut toimenpiteet tarvittaessa
Kuntoutus, uudelleenkoulutus,
sijoittuminen uusiin tehtäviin.
Seuranta.
Prosessin päätös

Ensimmäiset merkit työkyvyn heikkenemisestä voivat tulla esiin henkilön omien
havaintojen lisäksi työpaikalla esimiehen tai
työtoverien havainnoimana, työterveyshuollossa tai työsuojeluorganisaation taholta.
Työhön tai työyhteisöön liittyvän ongelman
laatua selvitetään työpaikalla esimiehen ja
työntekijän välisessä keskustelussa niin pitkälle, kuin se on mahdollista. Esimiehen on

ryhdyttävä toimiin mahdollisimman pian,
kun viitteitä työkyvyn heikentymisestä on
havaittu.
Esimies käy alaisensa kanssa keskustelun
tilanteesta ottaen huomioon, että työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot ovat aina
luottamuksellisia. Keskustelu on hyvä dokumentoida molemmille osapuolille myöhempää seurantaa varten. Henkilöstöhallinnon
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edustaja voi tarpeen mukaan olla keskustelussa mukana.Työntekijällä on oikeus pyytää
myös työsuojeluvaltuutettu tai muu tukihenkilö mukaan keskusteluun. Varhaisen tuen
keskustelulomakkeeseen ei dokumentoida
sairauksiin liittyviä tietoja.
Työkykyyn liittyvien keskustelujen tulee
olla rakentavia ja työhön liittyviä. Keskustelussa ei käsitellä työntekijän sairauksia tai
niihin johtaneita syitä.Työstä selviytymistä
vaikeuttavia tilanteita kuvataan selkeitä esimerkkejä käyttäen.Työkykyyn vaikuttavia
kuormitustekijöitä ja voimavaroja arvioidaan
työn näkökulmasta ja asiat otetaan esille
avoimesti ja työntekijää arvostavassa hengessä työntekijää painostamatta.
Työkykykeskustelussa esimies ja työntekijä määrittelevät ja kirjaavat työkykyä haittaavan ongelman yhdessä.Tässä yhteydessä
selvitetään mahdolliset muutokset työjärjestelyihin sekä sovitaan ja kirjataan jatkotoimenpiteistä ja aikatauluista.
Esimies tekee sovitut muutokset työolosuhteisiin tai työn sisältöön. Mikäli keskustelussa tulee esiin mahdollinen työkykyä
rajoittava terveysongelma, selvitetään se
työterveyshuollossa. Varhaiseen tukeen liittyvää keskustelua varten on hyvä olla valmis
lomake, jossa on asian käsittelyä helpottavia
kysymyksiä. Näin keskustelun tulos voidaan
kirjata toimenpide-ehdotuksineen seurannan mahdollistamiseksi.
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Keskeisiä keskustelussa käsiteltäviä aiheita
ovat seuraavat:
• työstä johtuvat syyt, osaaminen, kuormitustekijät, työolosuhteet, työergonomia,
työvälineet, ilmapiiri

• esimerkkejä kysymyksistä:
−− Onko työsi enimmäkseen liian kuormittavaa? Millä tavalla?
−− Onko työpaikan olosuhteissa, ilmapiirissä tai työergonomiassa mielestäsi
korjattavaa?
−− Tarvitsetko tukea/ koulutusta ammattitaitosi ja osaamisesi kehittämiseen?
Millaista?
Työterveyshuollossa tehtäviä selvittelyjä
ei tarvita, jos ongelman syyksi osoittautuvat
selvästi itse työhön liittyvät syyt.Tällaisia
voivat olla esimerkiksi työyhteisön ristiriidat, puutteellinen osaaminen tai tyytymättömyys työhön tai urakehitykseen. Mikäli
keskustelussa tulee esille terveysongelma,
kytketään työterveyshuollon asiantuntemus
mukaan.Terveyteen ja työkykyyn liittyvä
lääketieteellinen selvitystyö tapahtuu työterveyshuollossa salassapitovelvollisuutta noudattaen. Mahdollisia jatkoselvittelyjä voivat
olla mm. diagnostiset tutkimukset, työpaikkakäynti tai lähete jatkotutkimuksiin. Mikäli
työntekijän terveydentilassa ei havaita mitään huolestuttavaa, ei varhaisen tuen mallin
mukaisia jatkotoimia tarvita.

Työterveysneuvottelu – milloin ja
miksi?

Sairauspoissaolojen 30–60–90 sääntö

Useimmat työkykyyn liittyvät ongelmat
edellyttävät työntekijän, esimiehen ja työterveyshuollon yhteistyötä.Työkykyyn liittyvissä ongelmatilanteissa hyvä lähtökohta
on yhteisneuvottelu.Tätä yhteistyömuotoa
kutsutaan työterveysneuvotteluksi.Työterveyshuollon aloitteesta tapahtuvat neuvottelut voidaan käydä vain työntekijän
suostumuksella ja tietosuojaa loukkaamatta.
Työntekijän antamalla luvalla neuvotteluun
voi tarvittaessa osallistua työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies tai henkilöstöhallinnon
edustaja.
Mikäli sairaus on alentanut työkykyä siinä
määrin, ettei työntekijä selviydy työtehtävistään, niiden muuttaminen jäljellä olevaa
työkykyä vastaavaksi on tarpeen.Tällöin
työterveyshuolto auttaa töiden uudelleenjärjestelyjen arvioinnissa ja suunnittelussa.
Työkyky voi olla alentunut tilapäisesti
tai pysyvästi.Työkyvyn alentuessa pysyvästi
tarvitaan yleensä laajempia ratkaisuja. Ensisijaisena tavoitteena on, että työntekijä jatkaa
entisessä työssään. Monesti pienet varhaisessa vaiheessa tehdyt muutokset työtehtäviin
riittävät ja ovat usein mahdollisia toteuttaa
työpaikan koosta riippumatta. Monissa työpaikoissa uudelleensijoitusmahdollisuudet
ovat rajallisia. Mikäli työssä tehtävät muutokset eivät ole riittävästi työkykyä tukevia, tarvitaan monen eri asiantuntijatahon yhteistyötä.
Ratkaisuna voi olla ammatillinen kuntoutus, sijoittuminen uusiin tehtäviin entiselle
työpaikalle tai uuteen työpaikkaan uudelleenkouluttautumisen kautta.Tällöin eläkevakuutusyhtiö tulee yhteistyöhön mukaan.

Työkyvyttömyyden pitkittymisen
ehkäiseminen 30–60–90 päivän sääntö
• 30 pv:Työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään silloin, kun poissaolo on
jatkunut kuukauden ajan.
(Laki työterveyshuoltolain muuttamisesta 2
luku 10 a §)

• 60 pv: Sairauspäivärahaa on haettava kah-

den kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta ja osasairauspäivärahaa
kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä,
josta alkaen etuutta halutaan saada.
(Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
19/2012 4 a §)

• Työterveyshuollon arvioitava työntekijän

jäljellä oleva työkyky ja selvitettävä työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä.
(Laki työterveyshuoltolain muuttamisesta 2
luku 12 §)

• 90 pv:Työntekijän toimitettava työter-

veyshuollon lausunto Kelalle viimeistään
silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu
90 päivää.
(Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
19/2012 5 a §)

Lähteet ja lisätietoa:
Suomalaisen lainsäädännön tietopankki, www.
finlex.fi
Työterveys ja työturvallisuus työpaikalla,Työturvallisuuskeskus TTK
Työterveyshuolto, tavoitteena aktiivinen työterveysyhteistyö,Työturvallisuuskeskus TTK
Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki työpaikalla,Työturvallisuuskeskus TTK
Työturvallisuuskeskus www.ttk.fi
Työsuojeluhallinto www.tyosuojelu.fi
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Turvallinen, terveellinen työympäristö
Hyvä työ- ja toimintaympäristö on turvallinen ja terveellinen sekä sujuvaa työtä ja
toimintaprosesseja tukeva.Työympäristön
rakenteiden ja toiminnallisten ratkaisujen
tulee olla sellaisia, että työntekijä voi työskennellä ja liikkua työpaikalla turvallisesti.
Rakenteellisia seikkoja ovat kulkuteiden turvallisuus, työpaikan valaistus, ääniympäristö
ja sisäilman laatu.Toiminnallisia tekijöitä
ovat liikkumisen ja liikenteen järjestely sekä
työ- ja toimitilojen järjestys ja siisteys.
Työpaikan rakenteiden, materiaalien ja
varusteiden sekä laitteiden tulee olla turvallisia ja terveellisiä työntekijöille. Niiden
tulee olla käsiteltävissä, kunnostettavissa ja
puhdistettavissa turvallisesti.
Työpaikan ja työskentelypaikkojen kulkuteiden, käytävien, uloskäytävien ja pelastusteiden, työskentelytasojen ja muiden
alueiden, joissa työntekijät työnsä vuoksi
liikkuvat, on oltava turvallisia ja ne on pidettävä kunnossa.Työpaikalla tulee olla riittävä
määrä asianmukaisia uloskäytäviä ja pelas-
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tusteitä, ja ne on aina pidettävä vapaina.
Työpaikalla tulee olla asianmukaiset turva- ja
muut merkinnät.
Työpaikalla on huolehdittava siitä, että
työympäristön mahdolliset fysikaaliset, kemialliset ja biologiset vaarat sekä tapaturmat
on tunnistettu ja ne ovat hallinnassa.

Työympäristön suunnittelu
Sosiaalialan työtilat ovat moninaisia ja vaihtelevia.Työtilat voivat vaihdella laitosmaisesta työympäristöstä asiakkaan kotona
toteutettavaan työhön tai toimistomaisesta
ympäristöstä mobiililaitteilla liikkuvasti tehtävään asiakastyöhön.
Työympäristön vaaratekijöitä voidaan
välttää hyvällä asiantuntevalla suunnittelulla.
Työympäristön rakenteita, työtiloja, työmenetelmiä taikka työssä käytettävien koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden sekä
terveydelle vaarallisten aineiden käyttöä
suunnitellessaan työnantajan on huolehdittava siitä, että suunnittelussa otetaan huo-

mioon niiden vaikutukset työntekijöiden
turvallisuuteen ja terveyteen ja että ne ovat
aiottuun tarkoitukseen soveltuvia.
Suunnittelun yhteydessä on varmistettava, että suunniteltavana olevat olosuhteet
tulevat vastaamaan työturvallisuuslain vaatimuksia. Järjestelyissä on tarvittaessa otettava
huomioon vammaiset ja muut työntekijät,
joiden työn tekeminen sekä terveyden ja
turvallisuuden varmistaminen työssä muutoin edellyttää erityisiä toimenpiteitä.
Valtioneuvoston asetuksessa työpaikkojen
turvallisuus- ja terveysvaatimuksista
2003/577 todetaan:
• Työhuoneen ilmatilan tulee olla vähintään
kymmenen kuutiometriä (10 m3) kutakin
työntekijää kohden.Tätä laskettaessa otetaan työhuoneen korkeudesta huomioon
enintään kolme ja puoli metriä.

Asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003) säätää työpaikkaan liittyvistä ruokailu- ja lepotiloista,
pukeutumis-, peseytymis- ja WC-tiloista,
ensiaputiloista, työpaikan tilavuudesta ja
ilmanvaihdosta, työpaikan valaistuksesta,
liikennereiteistä ja vara-alueista, työpaikan
paloturvallisuudesta ja pelastautumisesta hätätilanteessa sekä työntekijöille annettavista
suojelu- ja pelastautumisohjeista. Henkilöstötilojen laatuvaatimukset koskevat tilan varustuksen tasoa, kuten vaatekaappien kokoa
ja määrää.
Onnistuneessa työympäristöratkaisussa
sekä työntekijät että asiakkaat ovat tyytyväisiä ympäristöön. Lisäksi tarvitaan toimivat kunnossapito- ja kehittämiskäytännöt.
Parhaiten tässä onnistutaan osallistavalla
suunnittelulla, jossa on mukana suunnittelun ja rakentamisen ammattilaisten ohella
terveyden ja turvallisuuden asiantuntijoita,
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henkilöstöä sekä asiakkaita. Osallistavassa
suunnittelussa hyödynnetään käyttäjien
tietoja ja kokemuksia. Suunnittelun etuna
on oppimisprosessin aikana syntyvä tieto,
jota voidaan hyödyntää, kun mietitään uusia
ratkaisuja ja niiden käyttöönottoa.
Vuorovaikutteinen suunnitteluprosessi
antaa mahdollisuuden kokea osallisuutta ja
yhteisöllisyyttä.Yhteisön osaamiset ja näkemykset saadaan hyötykäyttöön ja suunnittelija saa ajantasaista tietoa suunnittelunsa
tueksi. Suunnitteluryhmän osalliset on tärkeää saada mukaan varhaisessa vaiheessa, ja
yhteistyölle pitää varata aikaa ja resursseja.
Riittävä, aktiivinen viestintä vahvistaa luottamusta ja uskoa vaikuttamisen mahdollisuuksiin.Yhteisen päämäärän sekä kielen ja
yhteisen ymmärryksen löytämiseen kannattaa varata aikaa.

kososiaalisista kuormitustekijöistä. Monissa
alan töissä esiintyy myös hankalia työasentoja, raskaita asiakassiirtoja ja toistuvia yksipuolisia työliikkeitä. Epätyypilliset työajat
mukaan lukien yötyö ovat yleisiä, mutta
vuorotyötä tekevien osuus vaihtelee paljon
toimialan eri alueilla.Työympäristöissä esiintyy osin myös biologisia, kemiallisia ja fysikaalisia vaaratekijöitä.
Työn, työympäristön ja työolojen riskien
arvioinnilla tarkoitetaan
• työssä esiintyvien vaarojen ja haittojen eli
vaaratekijöiden tunnistamista
• vaaratekijöiden aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä
• riskien merkittävyyden arviointia
• toimenpiteitä riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi siedettävälle tasolle.

Hyvä sisätyöympäristö = A+B+C
A. Sisäympäristötekijät ovat kunnossa.
B. Tilojen käyttäjät ovat sisäympäristöön
tyytyväisiä eivätkä koe tiloihin liittyviä
terveyshaittoja.
C. Työpaikalla on hyvät toimintatavat rakennuksen ylläpidossa, huollossa ja sisäympäristöongelmien selvittämisessä.

Vaaratekijöiden tunnistaminen
ja riskien arviointi
Työturvallisuuden ja terveyden näkökulmasta sosiaalialalla korostuu kokonaisvaltainen
riskien hallinta, joka käsittää työssä esiintyvien vaarojen, haittojen ja kuormitustekijöiden tunnistamisen sekä tiedonkulun
ja yhteistyön rakenteiden varmistamisen.
Yhteinen työpaikka monine toimijoineen ja
sen tuomat haasteet ovat todellisuutta yhä
useammalla työpaikalla.
Työn terveysriskit liittyvät tyypillisesti
henkiseen ja ruumiilliseen kuormitukseen.
Haastavat asiakastilanteet, väkivallan uhka ja
aikapaine ovat tyypillisiä esimerkkejä psy22     Työturvallisuuskeskus

Riskien arvioinnin tavoitteena on löytää
tehokkaita toimenpiteitä työn turvallisuuden parantamiseksi, vahinkojen ennalta
ehkäisemiseksi ja vahinkokustannusten
minimoimiseksi.

Vaaratekijät ja riskit
Vaaratekijöillä tarkoitetaan niitä työssä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa
tai haittaa työntekijöiden terveydelle tai
turvallisuudelle.
Riski on vaaran tai haitan aiheuttama haitallinen tapahtuma.
• Esimerkkejä vaaratekijöistä: melu, liukas
lattia, jatkuva kiire, väkivaltainen asiakas.
• Esimerkkejä riskeistä: kuulovaurio, tapaturma, työuupumus, lihasvamma.

Riskin suuruus
Riskin suuruus on vaaran tai haitan aiheuttamien seurausten vakavuuden ja niiden
ilmenemisen todennäköisyyden yhdistelmä.
Riskin suuruuden määrittämisessä käytetään
yleisesti kolmiportaista riskitaulukkoa.

Päätös aloittamisesta
Suunnittelu, työnjako, aikataulu
Lähtötiedot

Vaaratekijöiden tunnistaminen
Riskin suuruuden määrittäminen
Välittömät
toimenpiteet

Seuraukset

Todennäköisyys

Seuranta
ja palaute

Riskin merkittävyyden arviointi

Toimenpiteiden suunnittelu
ja toteutus

Päätös arvioinnin toteuttamisesta
Riskien arviointi on työnantajan vastuulla;
työnantaja varaa resurssit arvioinnin toteuttamiseen. Varsinaiseen arviointiin osallistuvat aina kyseisen työn tekijät mahdollisesti
yhdessä arviointiryhmän kanssa.

Arviointiryhmä
Arvioinnin voi toteuttaa yrityksessä toimiva työsuojeluorganisaatio, tai arviointia
varten perustetaan erillinen arviointiryhmä.
Arviointir yhmälle nimetään vetäjä, joka toimii yhdyshenkilönä henkilöstön ja johdon
suuntaan.
Erityisriskien, kuten kemikaalien käyttöön, tai koneturvallisuuteen liittyvien riskien arvioinnissa käytetään asiantuntija-apua
ja yksityiskohtaisempaa arviointia.
Työterveyshuollon asiantuntemusta kannattaa hyödyntää erityisesti työhygienian ja
henkisen kuormittumisen riskien merkittävyyden ja toimenpiteiden käsittelyssä.

Lähtötiedot
• aiemmat turvallisuusselvitykset
• työterveyshuollon työpaikkaselvitys
• sairauspoissaolotilastot
• tapaturma- ja vaaratilanneilmoitukset
• kemikaaliluettelot ja käyttöturvallisuustiedotteet
• työprosessien kuvaukset.

Arviointikohteiden valinta
Kerralla tarkasteltavan arvioinnin kohteen
tulee olla selkeästi rajattu, riittävän kokoinen ja helposti hallittavissa oleva toiminnan osa. Arviointi voidaan rajata osastojen,
tuotantolinjojen, prosessin osien, työpisteiden, toimipisteiden, työtehtävien tai tiimien
mukaan.
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Vaarojen tunnistaminen
Vaarat ja haitat tunnistetaan selvittämällä arviointikohteessa tehtävät työt ja toiminnot,
havainnoimalla työn tekemistä ja haastattelemalla työntekijöitä.Tarkistuslistat lisäävät
vaarojen ja haittojen tunnistamisen järjestelmällisyyttä.
Vaarojen tunnistamisessa tulee ottaa normaalin toiminnan lisäksi huomioon poikkea
vat tilanteen, kuten huolto- ja korjaustyöt,
loma-ajat, työvuorot ja sijaisten ja harjoittelijoiden käyttö.
Vaarojen lisäksi tulee tunnistaa vaaralle
alttiiksi joutuvat henkilöt.

Riskin suuruuden määrittäminen
Riskin suuruus muodostuu haitallisen tapahtuman todennäköisyydestä ja aiheutuneiden seurausten vakavuudesta. Seurausten
vakavuus tarkoittaa haitallisen tapahtuman
ihmisille aiheuttamien terveys- ja turvallisuushaittojen vakavuutta.
Seurausten vakavuuteen vaikuttavat
muun muassa
• haitan luonne, lievä / vakava
• seurausten laajuus, montako henkilöä
loukkaantuu
• haitan palautuvuus / palautumattomuus
• haitallisten vaikutusten kesto, lyhytkestoinen / pitkäkestoinen.

Tapahtuman todennäköisyyteen vaikuttavia
tekijöitä:
• haitallisen tapahtuman esiintymistiheys
• haitallisen tapahtuman kesto
• mahdollisuudet ennakoida haitallinen
tapahtuma
• mahdollisuudet ehkäistä haitallinen tapahtuma.
Riskin suuruuden määrittämisessä tulisi
pyrkiä objektiivisuuteen.

Riskin merkittävyyden arviointi
Riskien merkittävyydestä päättäminen tarkoittaa sitä, pienennetäänkö riskiä. Karkeana
toimenpiderajana voidaan käyttää riskitaulukon mukaan määriteltyä riskin suuruutta.
Kun riskin suuruus on 1–2, se ei edellytä
toimenpiteitä. Kun riskin suuruus on 3–5,
tulee riskiä pienentää.
Riskien merkittävyyttä voidaan arvioida
myös riskiprofiilien avulla. Profiileja voidaan
laatia esimerkiksi riskilajeittain (fysikaaliset,
kemialliset, fyysiset, henkiset) tunnistettujen
riskien lukumäärän tai riskin suuruuden mukaan. Riskiprofiilien avulla voidaan määrittää
työsuojelun kehittämisen painopistealueet.

Riskien arviointi
Seurausten vakavuus
Tapahtuman
todennäköisyys

Vähäiset

Haitalliset

Vakavat

Epätodennäköinen

1 Merkityksetön riski

2 Vähäinen riski

3 Kohtalainen riski

Mahdollinen

2 Vähäinen riski

3 Kohtalainen riski

4 Merkittävä riski

Todennäköinen

3 Kohtalainen riski

4 Merkittävä riski

5 Sietämätön riski
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Toimenpiteiden valinta
Toimenpiteet asetetaan tärkeysjärjestykseen,
niiden toteuttamiselle nimetään vastuuhenkilö ja asetetaan aikataulu. Riskien arvioinnin
toteutuksen yhteydessä tehdään välittömästi
toteutettavissa olevat toimenpiteet.
Toimenpiteitä voidaan arvioida seuraavien
kriteerien mukaan:

• Turvallisuustason kasvu

•

•

•

•

−− Mitä tehokkaammin toimenpiteellä
saadaan pienennettyä suurimpia riskejä, sitä parempi se on.
Vaikutusten laajuus
−− Mitä useampaan riskiin tai useamman
henkilön turvallisuuteen toimenpide
vaikuttaa, sitä parempi se on.
Vaatimusten täyttyminen
−− Mikäli toimenpiteen avulla voidaan
korjata lainsäädännön, sidosryhmien
tai itse asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa esiintyneet puutteet, se
kannattaa toteuttaa.
Toiminnan sujuvuuden lisääntyminen
−− Mikäli toimenpiteen ansiosta työn
sujuvuus lisääntyy, se kannattaa toteuttaa, vaikka vaikutus työn turvallisuuteen olisikin vähäinen.
Kustannustehokkuus
−− Parhaat toimenpiteet eivät välttämättä
ole kalliita.

Tulosten raportointi ja hyödyntäminen
Riskien arvioinnin tuloksista ja niiden perusteella toteutettavista toimenpiteistä annetaan
palautetta arviointiin osallistuneille henkilöille ja raportoidaan koko henkilöstölle.
Riskien arvioinnista saatua tietoa hyödynnetään seuraavissa toimenpiteissä:
• työnopastus ja perehdyttäminen
• työ- ja käyttöohjeet
• työsuojelun toimintaohjelma
• työsuojelun toimintasuunnitelma

• työterveyshuollon toiminnan suunnittelu
• työympäristön selvitysten ja mittausten
•

suunnittelu
työpisteiden ja työn kulkujen suunnittelu
ja muuttaminen.

Seuranta

• Kirjataan toteutetut toimenpiteet arvioin•
•

nin tuloksiin.
Arvioidaan uudelleen niiden riskien suuruus, joihin toimenpiteillä on vaikutettu.
Selvitetään arvioinnin perusteella tehtyjen
toimenpiteiden mahdollisesti aiheuttamat
uudet vaarat ja arvioidaan niiden aiheuttamien riskien suuruus.

Riskien arviointi on jatkuvaa toimintaa.
Riskien arviointia tarvitaan muutostilanteiden yhteydessä, kuten toiminnan laajentuessa, toiminnan luonteen muuttuessa ja
organisaation uudelleenjärjestelyjen, toimitilojen remontin tai henkilöstömuutosten
yhteydessä.

Työssä tarvittavat henkilönsuojaimet
Valtioneuvoston päätökset henkilönsuojaimista (1406/1993) ja henkilönsuojainten
valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993)
sisältävät perustiedot työssä käytettäviksi
tarkoitetuista henkilönsuojaimista. Ellei tapaturman tai sairastumisen vaaraa voida välttää tai riittävästi vähentää työolosuhteisiin
kohdistuvilla teknisillä suojelutoimenpiteillä
tai työn organisoinnilla, työnantajan velvollisuutena on hankkia työntekijäin käyttöön
käyttötarpeen sekä vaatimusten mukaiset
henkilönsuojaimet.

Perehdyttäminen ja työnopastus
Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä
toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä
oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat,
ihmiset ja työhönsä liittyvät odotukset.
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Työnopastukseen kuuluvat kaikki ne
asiat, jotka liittyvät itse työn tekemiseen.
Näitä ovat esimerkiksi työkokonaisuus sekä
se, mistä osista ja vaiheista työ koostuu sekä
mitä tietoa ja osaamista työ edellyttää.
Työnopastus on tärkeä osa ennakoivaa
työsuojelua. Opastussuunnitelman tulee
perustua työn vaarojen selvittämisestä saatuihin tietoihin.Työssä tai työympäristössä
havaitut vaarat ja vaaratilanteet on poistettava tai vaaroja on vähennettävä jo ennen
työn aloittamista. Jäljelle jäävistä vaaroista
tulee antaa erityistä opastusta siten, että
kiinnitetään huomiota vaarojen tunnistamiseen ja menettelytapoihin vaaratilanteiden
ennalta ehkäisemiseksi.
Erilaisiin häiriötilanteisiin sekä puhdistusja huoltotöihin on laadittava kirjalliset ohjeet,
joita voidaan käyttää opastuksessa. Poikkeavien tilanteiden ohjeistuksessa on hyvä käyttää havainnollistavia valokuvia.Työnopastaja
tarvitsee tietoa työsuojeluun liittyvästä lainsäädännöstä ja määräyksistä sekä erityisesti
omaan alaan ja työhön liittyvistä valtioneuvoston asetuksista, joissa on selkeitä määräyksiä työtekijöiden opetuksesta ja ohjauksesta.
Hyvään työnopastukseen kuuluu turvallisten työtapojen korostaminen ja työssä
mahdollisesti esiintyvien vaaratekijöiden
esille tuominen.Työnopastajan on hallittava
hyvin opettamansa töiden turvallisuuteen
liittyvät käytännön asiat.
Työnopastusvaihe on tärkeä rasitusvammojen ennalta ehkäisemiseksi. Havaittujen
vaarojen poistamisen ja ergonomisten parannusten lisäksi tulee antaa tietoa ergonomisesti oikeista työmenetelmistä, -liikkeistä
ja -asennoista.
Työnopastukseen kuuluu myös sopimattoman henkisen kuormittumisen torjunta
sekä työpaikan pelisäännöistä keskustelu,
esimerkiksi häirinnän torjumiseksi tai väkivallan uhan vähentämiseksi.Työpaikan
oman työsuojeluhenkilöstön asiantuntemuksen hyödyntäminen on tärkeää, jotta
työsuojeluasiat liittyisivät luontevasti osaksi
työnopastusta.
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Hyödynnä tukimateriaalia
Yrityksellä on usein valmiina opastuksessa
hyödynnettävää tukimateriaalia.Tällaisia
ovat mm.
• käsikirjat, manuaalit
• kaaviot, pohjapiirustukset
• työturvallisuusohjeet
• opastusohjeet
• käyttöohjeet
• läheltä piti -raportit
• prosessikuvaukset
• esitteet, tuoteselosteet
• riskien arvioinnit
• valokuvat, videot.

Työtapaturmat ja ammattitaudit
Sosiaalialan tyypillisimmät tapaturmat liittyvät liikkumiseen ja aiheuttavat vammoja
alaraajoihin (polvet, nilkat) ja yläraajoihin
(olkapää ja ranne); tapaturma on usein liukastuminen tai kompastuminen työssä tai
työmatkalla. Raskaimpia työvaiheita ovat
työhön liittyvät nostot ja siirrot, ja niihin liittyvät tapaturmat ovat toiseksi yleisimpiä.
Työtapaturma- ja ammattitautilaki (TyTAL; 459/2015) tuli voimaan 1.1.2016. On
kuitenkin huomattava, että vanhat lait ovat
voimassa vielä kauan, eli tapaturman sattumisajankohtana voimassa ollutta lakia sovelletaan kyseiseen tapaukseen.
Työnantajan on vakuutettava työntekijänsä tapaturman ja ammattitaudin varalta.
Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta
tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle
vamman tai sairauden.
Työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työssä,
työntekopaikan alueella tai työntekopaikan
alueen ulkopuolella.

Työtapaturman olosuhteet
Työssä (21 §)
Työntekopaikan
alueella (22 §)
Työntekopaikan
alueen ulkopuolella
(23 § ja 24 §)
Kotona,
etätyössä jne.
(21 § + 25 §:n rajoitukset)

Yllä olevassa kaaviossa esitetään TyTAL:n
459/2015 perusteella korvattavat työtapaturmat: etätyössä korvataan vain välittömästi työn tekemiseen liittyvät tapaturmat,
kun työpaikalla tapaturmakorvattavuus on
laajempi.
Vahingoittuneen velvoitteita:
• velvollisuus ilmoittaa työnantajalle vahinkotapahtumasta
• eräiden kulukorvausten hakeminen
−− määräaika 1 vuosi kustannusten syntymisestä
• velvollisuus edistää asian selvittämistä
• velvollisuus edistää ammatillisen kuntoutuksen toteutumista
• velvollisuus mennä tutkimuksiin
• velvollisuus ottaa vastaan sairaanhoitoa
• velvollisuus tietojen antamiseen
• leskeneläkkeen (muu kuin aviopuoliso)
hakeminen.

Työnantajan/vakuutuksenottajan velvoitteita:
• vakuutuksen ottaminen ja vakuutusmaksun maksaminen
• tietojen antaminen vakuutusmaksun
määräämiseksi ja muutostiedoista ilmoittaminen
• pyynnöstä todistus vahingoittuneelle, kun
tämä on ilmoittanut vahinkotapahtumasta
• vahinkotapahtumailmoitus vakuutusyhtiölle
(viipymättä ja viimeistään 10 arkipäivässä)
• tietojen antaminen vakuutuslaitokselle
ja muutoksenhakuelimelle vakuutus- ja
korvausasian ratkaisemista varten
• laki tieto vakuutusyhtiöstä pidettävä
työpaikalla nähtävänä
• tapaturmaluettelon ylläpitäminen.
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Asunnon ja työpaikan välinen matka
• Tavanomainen matka
• Vähäinen poikkeaminen matkareitillä
−− Lasten päivähoito, ruokakaupassa käynti tai muu niihin rinnastettava syy
(koulu, tankkaus ja korjaamo)
−− Päiväkodissa tai kaupassa sisällä sattuneita tapaturmia ei korvata

Työpaikka

Ruokakauppa
- korvataan

Asunto

Päiväkoti
- korvataan
Lain mukaan vakuutusyhtiön on perusteltava päätöksensä ja työnantajalle on
määritellyissä tilanteissa annettava päätös.
Päätös on annettava 30 päivän kuluessa siitä,
kun vakuutuslaitos on saanut asian ratkaisemiseksi riittävät selvitykset.
Etuudet:
• sairaanhoidon korvaukset
• muut kustannusten korvaukset
• ansionmenetyskorvaukset
• pysyvän haitan korvaaminen
• kuntoutuskorvaukset
• kuoleman johdosta maksettavat
korvaukset.
Seauraavalla sivulla oleva kuvio kertoo
tapaturmista saatavan tiedon kulkua ja sen
hyödyntämismahdollisuutta työpaikoilla.
Tiedon keruun kannalta erittäin tärkeää on
täyttää tapaturmailmoitus mahdollisimman
kattavasti, jotta tilastollinen data olisi selkeää
ja helposti tutkittava.
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Muu kuin vähäinen
-ei korvata

Tavoitteena nolla työtapaturmaa
Yhtä vakavaa tapaturmaa kohden sattuu satoja häiriöitä tai vaaratilanteita. Tapaturmia
voidaan estää havahtumalla läheltä piti
-tapahtumiin ja tekemällä oikeat toimet.
Työturvallisuuden varmistaminen vaatii erilaisia ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä
• teknisessä turvallisuudessa (hälyttimet,
kulunvalvonta, kännykät)
• työympäristön turvallisuudessa (huolletut
ja kalibroidut koneet ja laitteet, asianmukainen työhön soveltuva työympäristö)
• työtavoissa (ergonominen työtapa)
• perehdyttämisessä (uudet koneet, laitteet,
työmenetelmät)
• turvallisuuskulttuurin kehittämisessä (turvallisuuskierrokset, toimintaohjeet).
Tunnistettu vaara tulee poistaa välittömästi. Jos vaaraa ei voida kokonaan poistaa,
sitä on vähennettävä ensisijaisesti teknisin
keinoin ja tarvittaessa estämällä työntekijän
pääsy vaaran alueelle.

Tiedonkulku
Työnantaja
Vahinkotapahtuma

Vahinkotapahtumailmoitus
• työnantajan tiedot
• vahingoittuneen tiedot
• vahinkotapahtuman tiedot
• (liitteet)

Vakuutuslaitos
• vahinkotapahtuman käsittely
• lisätietopyyntö (jos tarpeen)
• korvauspäätös
• korvaukset

Tapaturmien selvittäminen
Tapaturmien tutkimuksella haetaan vastauksia kysymyksiin, mitä tapahtui, miksi
tapahtui ja kuinka voidaan torjua.Tapaturmien tutkinnassa käytetään järjestelmällisiä
menettelyjä, joilla tapaturmaan johtaneiden
tekijöiden lisäksi selvitetään parannuskohteet työympäristössä sekä organisaation
menettelytavoissa ja vastuissa.
Työsuojelun yhteistoiminnassa määritellään tapaturman tutkimiseen osallistuvat
henkilöt; usein työsuojeluvaltuutettu ja
-päällikkö sekä lisäksi tarvittavaa teknistä
asiantuntemusta on mukana tutkintaryhmässä. Vakavissa työtapaturmissa tutkintaan osallistuu aina aluehallintoviraston
työsuojelun vastuualueen tarkastaja, mutta
muitakin tapaturmia kannattaa tutkia ja löytää keinoja ennalta ehkäistä vastaavanlaiset
työtapaturmat.
Järjestelmällinen menetelmä antaa tutkintaan luotettavuutta ja mahdollistaa tapaturman kulun ja siihen vaikuttaneiden
tekijöiden kuvaamisen kattavasti.Tutkintaa
varten tulee olla menettelyohjeet siitä, ketkä tutkintaan osallistuvat ja miten tutkinta
toteutetaan.

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK)
• tiedon tarkistus
• korjaus (jos tarpeen)
• tiedon vienti työtapaturmaja ammattitautirekisteriin
• tilasto- ja tutkimustoiminta

Jokaisen vaara- ja vahinkotilanteen jälkeen tulee päättää, mitä turvallisuustoimia,
opastusta, koulutusta ja tiedotusta vastaavanlaisten vahinkojen estäminen edellyttää työpaikalla ja keitä tieto ensisijaisesti koskee.

Työtapaturmatutkijan muistilista
1. Perehdy tapaukseen käymällä tapahtumapaikalla, haastattelemalla ihmisiä, ottamalla
valokuvia ja piirtämällä kuvia.
2. Selvitä
−− millaisesta vammasta on kysymys
−− mikä aiheutti vamman
−− miksi ihminen joutui vaaratilanteeseen
−− miten vaaratilanne syntyi
−− mitkä tekijät vaikuttivat ihmisen joutumiseen vaaratilanteeseen
−− mitkä tekijät vaikuttivat vaaratilanteen
syntymiseen ja olemassaoloon.
3. Tee johtopäätökset tapaturmatekijöiden
poistamiseksi vaadittavista toimista.
4. Valitse käyttöön tehokkaimmat ja edullisimmat torjuntatoimet ja toteuta ne.
5. Tiedota tutkimuksen tuloksista muille
vastaaville kohteille.
6. Seuraa, toteutettiinko toimet ja vaikuttavatko ne.
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Vaaratilanteet, jotka eivät johtaneet tapaturmaan, tutkitaan samoilla perusperiaatteilla
kuin työtapaturmaan ja vammaan johtaneet
tapaukset.

Ammattitaudit
Sosiaalialan ammattitaudit liittyvät altistumiseen erilaisille kemikaaleille tai pölyille, eli
ne ovat työperäisiä hengitystie- tai ihoallergisoitumisia.
Ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta,
joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut työntekijän altistumisesta fysikaaliselle, kemialliselle tai biologiselle tekijälle
työssä tai koulutuksessa. Jos kysymyksessä
on työntekijä, joka tekee työtään asunnossaan tai muualla kuin työnantajan järjestämissä työtiloissa, edellytyksenä on, että

altistus johtuu hänen työtehtävistään. Sairauden toteaminen ammattitaudiksi edellyttää
sellaista lääketieteellistä tutkimusta, jossa
on käytettävissä riittävä tieto työntekijän
työolosuhteista sekä työssä olevasta altistuksesta.
Ammattitaudit ja niiden aiheuttajat on
merkitty ammattitautiluetteloon.
Mahdollisen ammattitaudin selvittäminen
kuuluu työterveyshuollolle.
Eläkelaitokset tukevat ammatillista uudelleen kouluttautumista silloin, kun aiempi työ ei ole enää terveydellisten oireiden
vuoksi mahdollista.
Alla olevissa kaavioissa kuvataan ammatillisen kuntoutuksen prosesseja; asioita
selvitetään, mietitään ja sovitaan työterveysyhteistyössä.

Työeläkekuntoutuksen tavoitteena on edesauttaa osatyökykyisen työntekijän
työssä jatkamista
Kenelle?
• alle 63-vuotias
• työkyvyttömyyseläkkeen uhka
• ansioita edeltävältä 5 vuodelta
n. 34 500 €
• ammatillinen kuntoutus
tarkoituksenmukaista
• taustalla ei ole työtapaturmaa,
liikennevahinkoa tai ammattitautia

Korvataan?
• työkokeiluja
• koulutusta
• elinkeinotukea
• kuntoutussuunnitelman laadintaan
tarvittavia palveluja

Mistä haetaan?
• kunnan, valtion ja evankelis-luterilaisen
kirkon työntekijät hakevat Kevasta

Lisätietoja ja hakulomakkeet esimerkiksi
www.keva.fi

30     Työturvallisuuskeskus

• Terveydellisiä

rajoitteita
• Tarve työjärjestetyille
TAI
• Paluu työelämään
pitkän sairaspoissaolon jälkeen

Yhteisneuvottelu
työpaikalla

Asiakas lähettää
• Hakemuksen ja
• B-lausunnon Kevaan

• Päätös oikeudesta

ammatilliseen kuntoutukseen

• Kuntoutuksen sisältöpäätös

• Ammatillisen kuntoutuksen toimenpide

(työkokeilu tai uudelleenkoulutus) alkaa
• Seuranta tärkeää

Työura jatkuu

Koneet, laitteet ja työvälineet
Sosiaalialan tyypillisimmät laitteet ja työvälineet liittyvät tietojen kirjaamiseen (tietokoneet ja mobiililaitteet), asiakastyössä
tarvittaviin välineisiin (suojavälineet ja
hoitoon liittyvät työvälineet) sekä siirron
apuvälineisiin (nostimet ja pyörätuolit).Teknologian kehitys muuttaa sosiaalialan työtä,
sillä työntekijöiden tulee hallita uusien työvälineiden käyttö tai heidän tulee avustaa
asiakkaita uusien laitteiden ja välineiden
käytössä tukiessaan asiakkaiden sosiaalisuutta ja osallistumista.
Työssä saadaan käyttää vain sellaisia koneita, työvälineitä ja muita laitteita, jotka
ovat niitä koskevien säännösten mukaisia
sekä kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin
sopivia ja tarkoituksenmukaisia. Myös niiden
oikeasta asennuksesta ja tarpeellisista suojalaitteista ja merkinnöistä on huolehdittava.

Koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden käyttö ei muutenkaan saa aiheuttaa
haittaa tai vaaraa niillä työskenteleville työpaikan työntekijöille tai muille työpaikalla
oleville henkilöille.
Työntekijän tulee työnantajalta saamiensa
käyttö- ja muiden ohjeiden mukaisesti sekä
muutenkin ammattitaitonsa ja työkokemuksensa mukaisesti käyttää oikein koneita,
työvälineitä ja muita laitteita ja niissä olevia
turvallisuus- ja suojalaitteita. Koneeseen,
työvälineeseen tai muuhun laitteeseen taikka rakennukseen asennettua turvallisuus- tai
suojalaitetta ei saa ilman erityistä syytä poistaa tai kytkeä pois päältä.
Sähkölaitteiden suunnittelu, rakentaminen ja korjaus sekä huolto edellyttävät sähköalan asiantuntemusta. Näitä töitä saavat
tehdä vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
(TUKES) sähköurakoitsijarekisteriin rekisteröidyt sähköalan ammattilaiset.Työnantajalla
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Fysikaaliset työympäristötekijät
Melu

on vastuu sähköasennusten ja -laitteiden
palo- ja henkilöturvallisuudesta. Kuntoa on
tarkkailtava ja vioittuneeksi havaittu laite
on kytkettävä jännitteettömäksi. Korjaus- ja
muutostyöt on teetettävä mahdollisimman
pian siihen oikeutetulla ammattihenkilöllä.
Sähkölaitteiden, -johtojen ja pistorasioiden on oltava ehjiä. Johdot on asetettava
niin, että ne on suojattu mekaanisilta vaaroilta eivätkä aiheuta haittaa työpaikalla liikkuville. Asettelussa käytetään kaapelihyllyjä.
Sähkökeskustilat pidetään siisteinä. Sähkölaitteiden on oltava käyttötarkoitukseen
sopivia. Kosteissa, räjähdysvaarallisissa tai
ahtaissa johtavissa tiloissa sähkölaitteilta ja
sähkötyökaluilta edellytetään erityisvaatimuksia.
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Sosiaalialan työssä melua aiheuttavat voimakkaasti huutamalla reagoivat asiakkaat
(lapset, dementikot) ja myös jatkuva taustamelu, esim. koneista, muista henkilöistä
tai liikenteestä, voi aiheuttaa terveyteen
vaikuttavaa kuormittumista. Melun määrää
voidaan alentaa lasten kanssa työskennellessä esim. nk. liikennevaloilla, jotka ilmaisevat
värein äänen voimakkuuden. Katon ja seinien ym. materiaaleilla voidaan vaimentaa
voimakasta melua.
Melu on voimakasta, häiritsevää ja epämiellyttävää ääntä. Äänen kokemiseksi
meluksi vaikuttavat yksilölliset tuntemukset. Melu vaikuttaa korvan lisäksi moniin
fysiologisiin toimintoihin, kuten sydämen
lyöntitiheyteen, verenpaineeseen ja hengitystiheyteen. Melu voi olla myös yleisesti
häiritsevää ja vaikuttaa keskittymiskykyyn ja
uneen.
Tasainen 85 dB:n ja sitä voimakkaampi
melu aiheuttaa kuulovaurioita. Kuulovaurio
syntyy vähitellen.
Melu määritellään impulssimeluksi, jos se
sisältää alle sekunnin kestäviä meluhuippuja,
jotka ovat yli 15 desibeliä taustamelua voimakkaampia. Impulssimelun kuulovaurioriski
on suurempi kuin tasaisen melun.
Meluasetuksessa on annettu toimenpidearvot melualtistukselle:
• 80 dB:n melussa työskenneltäessä työnantajan on varattava työntekijän käyttöön
henkilökohtaiset kuulonsuojaimet ja työntekijällä on oikeus päästä kuulontutkimukseen.
• 85 dB:n melussa työntekijän on käytettävä
kuulonsuojaimia, melun vaara-alueet on
merkittävä ja työnantajan on laadittava
meluntorjuntaohjelma
• 87 dB:n melu velvoittaa välittömiin toimenpiteisiin melun vähentämiseksi.

Yli 40 dB:n melu ympäristössä aiheuttaa
jo puheäänen voimistamistarvetta.Työtilan
seinäpintojen liiallinen kovuus, pöly sekä
kemialliset ja fysikaaliset ärsykkeet altistavat äänentuottoelimistön ylikuormitukselle.
Meluisa ja huonosti akustoitu työympäristö
heikentää myös tarkkaa kuulemista.
Melun vähentämiseksi voidaan laatia
yhteinen sopimus asiakkaan kanssa voimakasäänisten laitteiden käytöstä ja miettiä
akustisia ratkaisuja ongelmaan. Henkilökohtaisesti muotoillut korvatulpat ovat suositeltavat käytettäväksi silloin, kun melua ei
voida muulla tavoin vaimentaa.
Meluasetus
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta
85/2006.

Valaistus
Työpaikalla tulee olla työn edellyttämä ja
työntekijöiden tarpeiden mukainen sopiva ja riittävän tehokas valaistus. Mahdollisuuksien mukaan osan valosta tulisi olla
luonnonvaloa. Erityisesti asiakkaan kotona
tapahtuvassa työssä on tärkeää varmistaa
työtehtävän ja turvallisuuden vaatima valo.
Käytännössä hyväksi valonlähteeksi on
osoittautunut otsalamppu, joka mahdollistaa
riittävän valon ja mahdollisuuden työskennellä molemmilla käsillä.
Yksilölliset ominaisuudet ja ikä vaikuttavat siihen, että samassa työssä työntekijöillä
on erilaisia valaistusvoimakkuuteen, häikäisyn estoon ja valon väriin liittyviä tarpeita.
Hyvän valaistuksen perusvaatimuksia:
• riittävä valaistusvoimakkuus
• tehokas häikäisysuojaus
• oikeat pintakirkkaus- eli luminanssisuhteet
• valon oikea suuntaus ja sopivat valon väriominaisuudet.

Valaisin tulee sijoittaa siten, että valo siitä
suuntautuu kohteeseen, jossa valoa tarvitaan.
Hyvää valaistusta koskevat suositukset
perustuvat siihen, että työpaikoilla tulee olla
niin hyvä valaistus, ettei puutteellisen valaistuksen takia synny merkittävästi työvirheitä.
Heikko, epätasainen tai häikäisevä valaistus
etenkin kulkuteillä, portaissa, risteysalueilla
ja sisäänajo-ovien ympäristössä lisää tapaturmariskiä.
Valaisimien vanhenemisen ja likaantumisen myötä valaistusvoimakkuudet heikkenevät käytössä.Tämän vuoksi valaistus
on suunniteltava siten, että valaistusvoimakkuus on suositusarvoa suurempi. On myös
muistettava valaisimien säännöllinen huolto.
Puutteellinen valaistus ei aiheuta silmävaurioita.

Lämpöolot ja sisäilma
Lämpöolot
Lämpöolot koostuvat ilman lämpötilan,
kosteuden ja virtausnopeuden sekä ympäröivien pintojen lämpötilojen yhteisvaikutuksesta.
Ihmisen elimistö toimii parhaiten silloin,
kun se luovuttaa lämpöä yhtä paljon kuin
tuottaa. Lämpötasapainoon vaikuttavat yksilölliset ominaisuudet, liikunta ja työ sekä
lämmönhukka, joka määräytyy vaatetuksen
sekä ympäristön lämpötilan, tuulen ja kosteuden mukaan.
Lainsäädännössä ei ole asetettu raja-
arvoja työhuoneen ilman lämpötilalle.Työpaikan tavoiteltavat lämpötila-alueet ovat
normaalioloissa (poikkeuksena hellekaudet)
seuraavat:
o
C
Paikallaan olo

21–25

Kevyt istumatyö

21–23

Kevyt työ

19–23

Keskiraskas työ

17–21

Raskas työ

12–17
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Pään ja nilkan korkeudelta mitattujen
lämpötilojen ero saisi olla korkeintaan kolme astetta, ja lattian lämpötilan tulisi olla
lämmityskaudella 19–26 astetta.
Työ kuumassa
Kuumassa, yli 28 °C:n lämmössä tehdään
työtä muun muassa saunotettaessa ja kylvetettäessä asiakasta. Lisäksi joissakin ammateissa, kuten liikenteessä ja joskus jopa
toimistotyössä, altistutaan lämpimänä vuodenaikana kuumalle.
Kuumassa pintaverenkierto ja hikoilu
lisääntyvät, mutta jos ilma on lisäksi kosteaa
ja seisovaa, hien haihtuminen vaikeutuu.
Silloin elimistön lämpötila alkaa nousta, ja
elimistön toiminta häiriintyy. Siitä voi olla
haittaa terveydelle.
Kuumassa työskenneltäessä on muistettava työn oikea organisointi eli tauotus ja
riittävä nesteen saanti sekä kiinnitettävä
huomiota oikeaan vaatetukseen. Lämpökuormitusta voidaan vähentää myös saunan
ja pesutilojen hyvällä suunnittelulla.
Lämpöhaittojen torjunta
Lämpöhaittoja torjutaan ennakolta teknisillä
ratkaisuilla ja suojavaatetuksella.
Teknisen torjunnan keinoja ovat
• kuumien työvaiheiden automatisointi
• työtilan eristäminen kuumista pinnoista
tai kohteista
• työpisteiden paikallinen jäähdyttäminen
• tuuletus
• kosteuden poistaminen eristämällä kosteuslähteet.
Jos lämmön tekniset torjuntakeinot eivät
riitä, työtä tulee keventää tauotuksin tai työjärjestelyin. Raskaiden työvaiheiden tauotuk
seen on kiinnitettävä kuumatyössä erityistä
huomiota. Lyhyet, usein toistuvat tauot normaalissa huoneenlämmössä ovat tehokkaampia kuin harvat, pitkät tauot.
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Ilman suhteellinen kosteus työskentelypaikoilla keskiraskaassa ja raskaassa työssä
ei saisi ylittää 50:tä prosenttia, kun lämpötila on yli 25 °C. Miellyttävimpänä työilman
suhteellisena kosteutena pidetään 30–70
prosenttia.
Rakennusten homeongelmat aiheutuvat rakenteiden kostumisesta. Myös rakennusaikainen kosteus on saattanut jäädä
rakenteiden sisään. Kosteus voi tunkeutua
rakenteeseen vesikaton, ulkoseinien ja ikkunoiden vuodoista, perustuksista tai alapohjasta. Puutteellinen ilmanvaihto, kylmät
sisäpinnat ja rakenteiden kylmäsillat voivat
aiheuttaa sisäilman kosteuden tiivistymistä
pinnoille.
Veto
Veto johtuu huoneilmaa viileämpänä virtaavasta ilmasta. Vedon tuntemus kasvaa,
kun ilman lämpötila laskee alle 20 °C:seen.
Ilmastoiduissa tiloissa veto on ehkä yleisin
valitusten aihe. Ilmastointilaitteiden aiheut
taman vedon syinä voi olla se, että sisään
puhallettava ilma osuu huonetilassa työskenteleviin liian suurella nopeudella, tai se,
että ilman poistuminen on suurempi kuin
sisään puhallettavan ilman määrä.
Vedon tunnetta aiheutuu myös esimerkiksi lattiarajan ja katon välisistä suurista
lämpötilaeroista sekä seinien ja ikkunoiden
kylmistä pinnoista. Vedon tunne syntyy sitä
helpommin, mitä kylmempiä pinnat ovat.
Ilmanvaihto
Ilmastoinnilla ymmärretään ilman kiertoa,
jäähdytystä, kostutusta, lämmitystä, puhdistusta tai kuivausta. Ilmastoinnin tehtävänä
on ylläpitää sisätiloissa ihmiselle terveellistä
ilmastoa huolimatta ulkoisen sään ja sisätiloissa tapahtuvan toiminnan vaihteluista.
Työhuoneen tai muun suljetun työpaikan
ilmanvaihdon tulee olla riittävän tehokas, ja
se on järjestettävä tarkoituksenmukaisesti.
Rakennuksen ilmanvaihto voidaan toteuttaa
joko painovoimaisesti tai koneellisesti.

Riittävä ilmanvaihto kaikkiin huonetiloihin saadaan nykyisissä tiiviissä rakennuksissa varmimmin koneellisella tulo- ja
poistoilmanvaihdolla, johon on liitetty lämmön talteenotto ja tuloilman suodatus.
Huonon ilmanvaihdon vuoksi työntekijän vireystila laskee, ja epäpuhtauksien pitoisuus ilmassa saattaa nousta haitalliselle
tasolle. Huonosti suunniteltu ilmanvaihtolaitteisto ja -kanavisto voivat levittää ilman
epäpuhtauksia rakennuksessa. Ilmanvaihtolaitteisto saattaa myös aiheuttaa paloturvallisuusriskin, varsinkin, jos sitä ei puhdisteta
säännöllisin väliajoin. Ilmanvaihtojärjestelmän venttiilit on puhdistettava ja suodattimet vaihdettava pari kertaa vuodessa.
Kanavistot on puhdistettava vähintään kymmenen vuoden välein.
Työ kylmässä
Sosiaalialalla joudutaan työskentelemään
myös kylmässä esim. siirryttäessä työkohteesta toiseen talvella
Kylmä alkaa selvästi haitata työntekoa
silloin, kun ympäristön lämpötila laskee -10
°C:n tienoille.Tuulisella tai kostealla säällä
haitat tuntuvat jo nolla-asteen tuntumassa.
Pään suojaaminen on tärkeää, koska pään
verisuonet eivät supistu kylmässä. Suojaamattoman pään kautta poistuu lämpöä huomattava määrä. Jalkineiden pintamateriaali
valitaan käyttötarkoituksen ja -ympäristön
mukaan. Pohjan lämmöneristävyys ratkaisee
koko jalkineen lämmöneristävyyden. Pohjan
pitää olla huokoinen ja riittävän paksu.

Sisäilma
Hyvän sisäilman tunnusmerkkeinä ovat
oikea huonelämpötila, sopiva ilman kosteus,
puhtaus ja raikkaus. Sisäilman laatuun vaikuttavat monet eri tekijät ja näistä tärkeimpinä kunnossa oleva rakennus sekä toimivat
ilmanvaihto- ja lämmityslaitteet.
Huonon sisäilman aiheuttamat terveyshaitat ilmenevät erilaisina oireina ja sairauksina. Näitä ovat esimerkiksi hengitysteiden,

silmien ja ihon ärsytys, päänsärky, väsymys,
kuumeilu ja hengitystieinfektiot sekä pitkäaikaissairaudet, kuten astma.Terveyshaittojen lisäksi huono sisäilma aiheuttaa
epäviihtyvyyttä.
Työpaikan sisäilman laatuun vaikuttavat
ongelmat liittyvät rakenteiden kosteus- ja
homevaurioihin, erilaisiin epäpuhtauslähteisiin, puutteellisesti toimivaan ilmanvaihtoon
tai epätyydyttäviin lämpöoloihin.
Yleisimmät sisäilmahaitat ovat
• tunkkaisuus ja epämiellyttävät hajut
• ilman epäpuhtaudet, kuten pölyt, allergeenit, mikrobit ja kaasumaiset aineet
• veto ja puutteellinen ilmastointi
• liian korkea tai alhainen lämpötila
• ilman kuivuus tai liiallinen kosteus.
Tupakansavu
Työntekijällä on oikeus savuttomaan työympäristöön; altistumista voidaan vähentää sopimalla asiakkaan kanssa, ettei hän tupakoi
työntekijän ollessa hänen luonaan.
Tupakansavulle altistuminen lisää vaaraa sairastua syöpätauteihin sekä sydän- ja
verenkiertoelimistön ja hengityselinten
sairauksiin.Tupakkalain tarkoituksena on,
ettei kukaan altistu tupakansavulle vastoin
tahtoaan.Tupakointi on kielletty työpaikan
yhteisissä ja asiakkaille tarkoitetuissa tiloissa. Sisätiloissa saa polttaa, jos sitä varten on
varattu erillinen tupakointitila, josta tupakan
savu ei pääse kulkeutumaan muualle työpaikalla.
Pöly
Työympäristön siisteys ja järjestys ovat viihtyvyyteen ja myös pölyaltistumiseen vaikuttavia tekijöitä.Avohyllyt, paperipinot, erilaiset
koneet ja laitteet keräävät pölyä, ja puutteellinen siivous lisää altisteiden määrää.
Pölyinen ilma voi aiheuttaa lievää epäviihtyvyyttä sekä lyhyt- ja pitkäaikaisia terveyshaittoja. Pöly voi aiheuttaa myös palo- ja
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räjähdysvaaran, jolloin työvälineiden ja -koneiden valintaan tulee kiinnittää erityistä
huomiota. Erilaisten pölyjen vaarallisuuteen
vaikuttavat niiden kemialliset ja fysikaaliset
ominaisuudet, hiukkasten koko ja muoto
sekä altistumisaika.
Tavallisimmille työilman epäpuhtauksille,
kuten orgaaniset ja epäorgaaniset pölyt tai
kemialliset yhdisteet, on työhygieenisen ja
työlääketieteellisen tietämyksen perusteella
määritetty niin sanotut HTP-arvot eli haitalliseksi tunnetut pitoisuudet.
Säännöllinen siivous ja pölyä keräävien
tekijöiden minimoiminen vähentävät altistumista ja pitävät sisäilman raikkaana.
Kosteusvauriot ja home
Vesijohtojen tai viemäreiden vuodot ja
veden roiskuminen sekä huono siivous
lisäävät homeen kasvua. Hoitamattomat
ilmastointi- ja ilmankostutuslaitteet voivat
edistää homeen lisääntymistä.
Kosteusvauriota on syytä epäillä, jos maalit hilseilevät tai kupruilevat rakennuksen
sisä- tai ulkopuolella tai pintojen värit muuttuvat, esimerkiksi parketti tummuu. Näkyvä
homekasvu tai homeen eli maakellarin haju
ovat selviä merkkejä kosteusvauriosta. Kosteusvaurion korjausta varten on ensin selvitettävä vaurion aiheuttaja ja laajuus.
Pitkäaikainen altistuminen homeelle voi
lisätä keuhkojen toimintojen pysyvän heikentymisen vaaran, joten homeen torjunta
työtiloissa on perusteltua. Suoranaisesti
homepölylle altistavissa töissä, esimerkiksi
sahoilla ja maataloudessa, on syytä käyttää
asianmukaisia hengityksensuojaimia. Jo herkistyneelle tehokas suojain on välttämätön.
Sisäilmaongelmien selvittäminen
Sisäilmaongelmien selvittämisessä on ensimmäiseksi tarkastettava rakennuksen ja sen
laitteiden kunto ja toiminta.Tarkastettavia
asioita ovat rakenteiden kosteustekninen
kunto sekä sisä- että ulkopuolelta, ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden toiminta ja kunto,
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poistoilma- ja korvausilmavirtojen riittävyys,
lämpöolot sekä haju-, pöly- ja muut epäpuhtauslähteet.
Oireilevien työntekijöiden tulee käydä
työterveyshuollossa, jolloin siellä voidaan
ryhtyä toimenpiteisiin ongelman kartoittamiseksi.
Muita tutkimuksia ja mittauksia kannattaa
tehdä vasta, kun on varmistettu, että rakenteet ovat kunnossa, laitteet toimivat ja niitä
käytetään ohjeiden mukaisesti.
Kosteus- ja homevaurioiden korjaustoimien määrittäminen vaatii aina rakennusteknistä asiantuntemusta ja kokemusta
korjausrakentamisesta. Vastuu rakennusten
kunnossapidosta ja korjaamisesta sekä vaurioiden syiden selvittämisestä on rakennuksen omistajalla.Työpaikkojen rakennusten
kuntoa ja sisäilmaa koskevissa ongelmissa
voi ottaa yhteyttä esimieheen, työsuojeluorganisaatioon tai työterveyshuoltoon.

Sisäilmaryhmä
Työpaikan sisäilmastoasioiden hoitaminen
tehostuu huomattavasti, kun perustetaan
pysyvä sisäilmaryhmä. Ryhmä kootaan työpaikan eri toimijoista sekä moniammatillisesta asiantuntijajoukosta, joiden osaamista
pyritään myös kehittämään.
Tehtäviä voi hoitaa myös olemassa oleva
työryhmä, kuten työsuojelutoimikunta tai
muu yhteistoimintaryhmä, jota täydennetään asiantuntijoilla. Pienellä työpaikalla ryhmä on suppeampi, esimerkiksi seuraavasti:
työnantaja, henkilöstön edustaja, työterveyshuollon edustaja ja kiinteistöhuollon edustaja. Ryhmään voidaan kutsua asiantuntijoita
kuultavaksi.
Yhteisellä työpaikalla sisäilmaryhmään
kutsutaan jokaisen yrityksen ja organisaation edustaja, joita ongelma koskee.

Esimerkki sisäilmaryhmän kokoonpanosta:
• tilahallinnon edustaja esim. esimies, joka
vastaa sekä taloudellisesti että toiminnallisesti korjauksista
• työsuojelupäällikkö
• kunkin ongelmakohteen esimies
• ympäristöterveydenhuollon edustaja
(henkilö, joka osaa tulkita tutkimusten
tuloksia, esim. ympäristötarkastaja)
• työsuojeluvaltuutettu
• tiloja käyttävän henkilöstön edustaja
• laitoshuollon edustaja, joka vastaa mm.
kiinteistöjen siivouksesta
• työterveyslääkäri
• työterveyshoitaja
• tarvittaessa muu ulkopuolinen asiantuntija.
Suurissa organisaatioissa voidaan tarvittaessa yksittäistä kohdetta varten perustaa
oma sisäilmaryhmä. Organisaation yhteisen
sisäilmaryhmän tehtävänä on koordinoida
ja kehittää yhteisiä toimintatapoja, menetelmiä, dokumentaatiota sekä niitä koskevia
ohjeita ja koulutuksia.
Työterveyslaitos on nimennyt sisäilmaryhmälle seuraavia tehtäviä:
• tehdä prosessia koskevia päätöksiä
• huolehtia, että tilanteesta on riittävät taustatiedot ja alustavat sisäympäristöselvitykset
• tehdä alustava tilannearvio ja suunnitelma
tarvittavista lisäselvityksistä sekä aikatauluttaa prosessi
• tarkentaa ongelman määrittely, tehdä
riskinarviointi ja asettaa konkreettiset,
todennettavat tavoitteet
• päättää riskinhallinnasta; suunnitella,
aikatauluttaa, seurata ja arvioida korjaavat
toimenpiteet
• toteuttaa kohdekohtainen seuranta
• huolehtia hyvästä tiedonkulusta ja riskiviestinnästä sekä dokumentoinnista koko
prosessin ajan.

Kemialliset työympäristötekijät
Sosiaalialalla on käytössä erilaisia kemikaaleja (lääkkeet, desinfiointiaineet, siivouskemi
kaalit), ja lisäksi materiaaleja työstettäessä
vapautuu haitallisia aineita. Kaikkia näitä
kutsutaan kemiallisiksi tekijöiksi, joiden riskit on arvioitava. Osa kemiallisista tekijöistä
on vaarattomia, mutta useilla niistä on haitallisia ominaisuuksia, jotka on otettava huo
mioon niiden käytössä ja käsittelyssä.
Kemikaalien turvallinen käyttö työpaikalla edellyttää, että käytössä olevat kemikaalit
on luetteloitu ja että niiden ominaisuuksista
ja käyttöturvallisuudesta on omaksuttu turvallisen työskentelyn kannalta tarpeellinen
tieto.Tämä on työnantajan vastuulla.
Työntekijää on riittävästi perehdytettävä
kemikaalien käsittelyyn sekä suojautumaan
altistumiselta työprosesseissa syntyville kemikaaleille. Lisäksi työntekijät on opetettava
toimimaan vaaratilanteissa sekä käyttämään
ja huoltamaan tarvittavia suojaimia. Kemikaalien varastointi, säilytys ja jätteiden käsittely tulee hoitaa asianmukaisesti.
Kotihoidossa kemikaalit tulee säilyttää
alkuperäispakkauksessaan, joista ilmenee
vaikuttavat aineet ja suojautumisen tarve.
Tunnistamattomia kemiallisia aineita ei tule
käyttää.
Kemikaaleihin liittyvät akuutit vaarat,
kuten palo- ja räjähdysvaara sekä myrkytysriski, tiedetään yleensä hyvin. Kemikaalien
aiheuttamat terveyshaitat ilmenevät kuitenkin usein vasta pitkäaikaisen altistumisen
jälkeen tai pitkän ajan kuluttua altistumisesta, kuten asbestialtistuksessa. Kun vaikutuksia ei nähdä välittömästi, turvallisuustoimet,
kuten suojainten käyttö, laiminlyödään helposti.
Kemikaaleja valittaessa tavoitteena on
mahdollisimman vaaraton ja käyttötarkoitukseensa sopiva tuote. Myös kemikaalien
käytössä syntyvän jätteen, kuten pakkausjätteen ja likaantuneiden työvälineiden, määrä
ja käsittely tulee ottaa huomioon.
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Kemikaalien varoitusmerkit

Akuutisti myrkylliset
aineet.

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

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

Syövyttävät aineet,
vakavan silmävaurion vaaraa
aiheuttavat aineet.

Helposti syttyvät aineet.

Hapettavat aineet.

Paineenalaiset kaasut,
nesteytetyt kaasut.

Räjähdysvaaraa
aiheuttavat aineet.

Ympäristölle
vaaralliset aineet.

Kemikaalit tulisi hankkia keskitetysti.
Näin vältetään rinnakkaisten tuotteiden
hankinta samaan käyttötarkoitukseen ja
pystytään luetteloimaan käytössä olevat
kemikaalit tehokkaasti. Keskitetyllä hankinnalla on myös taloudellista merkitystä.
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Näin vältytään turhien aineiden hankinnalta
ja varastoinnilta.
Suojakäsineitä ja hengityksensuojaimia
hankittaessa on varmistettava, että ne soveltuvat aiottuun käyttötarkoitukseen ja että
niitä käytetään ohjeiden mukaisesti.

Päällysmerkinnät
Päällysmerkinnät koostuvat kuvasymboleista
ja lausekkeista. Kemikaalin päällysmerkinnöistä tulee käydä ilmi kemikaalin kauppanimi, kemikaalin markkinoille tai käyttöön
luovuttamisesta vastaavan toiminnanharjoittajan yhteystiedot, valmisteen sisältämät
vaaralliset aineet luokitusperustepäätöksen
mukaisesti, varoitusmerkit, vaaraa osoittavat
R-lausekkeet ja turvallisuustoimia osoittavat
S-lausekkeet.Työpaikalla on huolehdittava
siitä, että siirrettäessä kemikaalia toimituspakkauksista käyttöastioihin asianmukaiset
merkinnät liitetään uuteen astiaan.

Käyttöturvallisuustiedote
Kemikaalin valmistaja, maahantuoja, jakelija
tai sen markkinoille tai käyttöön luovuttamisesta vastaava muu toiminnanharjoittaja
laatii vaaralliseksi luokitellusta kemikaalista
käyttöturvallisuustiedotteen. Käyttöturvallisuustiedote annetaan kemikaalin vastaanottajalle, kun kemikaalia käytetään teollisessa
toiminnassa tai ammatissa.Tiedote toimitetaan ensimmäisen kemikaalitoimituksen
yhteydessä.
Käyttöturvallisuustiedotteella annetaan
kemikaalin vastaanottajalle tiedot kemikaalin koostumuksesta ja sen vaarallisista
ominaisuuksista, terveysvaaroista ja palo- ja
räjähdysherkkyydestä, turvallisesta käytöstä
ja mahdollisesti tarvittavista henkilönsuojaimista. Lisäksi tiedotteessa annetaan tietoa
kemikaalin luokituksesta ja päällysten merkinnöistä sekä varastoinnista, kuljetusmääräyksistä ja jätteiden käsittelystä
Työpaikalla käytettävien kemikaalien
käyttöturvallisuustiedotteet on säilytettävä
järjestettyinä.Työpaikalla on lisäksi pidettävä siellä käytettävistä kemikaaleista kauppanimen mukaista aakkosellista luetteloa,
josta käyvät ilmi kemikaalin luokitus ja se,
onko kemikaalista käyttöturvallisuustiedotetta. Käyttöturvallisuustiedotteet ja kemikaaliluettelo toimitetaan myös työpaikan
työsuojeluvaltuutetulle.

Työntekijöitä tulee opastaa käyttöturvallisuustiedotteiden käyttöön, ja tiedotteet
tulee säilyttää työpaikalla työntekijöiden
helposti saatavilla.
Käyttöturvallisuustiedotteen tarkoituksena on välittää ne tiedot, joita kemikaalin
valmistajalla on aineesta ja jotka ovat tarpeellisia kemikaalin turvallisen käsittelyn
varmistamiseksi. Käyttäjille ovat erityisen
tärkeitä ne tiedot, jotka koskevat kemikaalien käsittelyä, altistumisen ehkäisyä, henkilökohtaisia suojaimia, ensiapuohjeita ja ohjeita
tulipalon varalta.
Työpaikalla käytettävistä vaarallisista kemikaaleista on hyvä laatia erilliset työohjeet
tai kemikaalikortit, joista käyvät selvästi ilmi
kemikaalin vaaratekijät ja altistumistavat,
käsittelyssä huomioon otettavat turvatoimet
sekä ensiapu- ja sammutusohjeet.

Kemikaalien luettelointi
Työpaikalla on oltava luettelo kaikista siellä
käytettävistä kemikaaleista. Kauppanimen
mukaiseen kemikaaliluetteloon kirjataan
kemikaalien käyttötarkoitus, arvio käyttömääristä, luokitustiedot sekä tieto siitä, mistä
kemikaaleista on käyttöturvallisuustiedote.
Usean tuotteen käyttö samaan tarkoitukseen ei ole taloudellista eikä järkevää. Kemikaalien luetteloinnin yhteydessä selvitetään
yhdessä käyttäjien kanssa tarpeelliset tuotteet. Samalla sovitaan tarpeettomien tuotteiden hankinnan lopettamisesta sekä varaston
loppuun käyttämisestä ja hävittämisestä.
Kemikaaleja luetteloitaessa selvitetään
myös se, mitä vaaraa aiheuttavia kemiallisia
tekijöitä työpaikalla on tai syntyy työnteon
yhteydessä, esimerkiksi hitsaushuuruja, pölyjä ja liuotinhöyryjä.
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Kemikaalit voidaan luetteloida työpisteittäin
seuraavasti:
• arvioidaan käyttömäärät
• tarkistetaan pakkausmerkinnät
• päivitetään käyttöturvallisuustiedotteet
• arkistoidaan käytöstä poistettujen aineiden tiedotteet
• päivitetään kemikaalitoimittajien yhteystiedot
• selvitetään, tarvitaanko kaikkia aineita
• hävitetään tarpeettomat kemikaalit
• selvitetään, syntyykö työnteon yhteydessä
ilman epäpuhtauksia.

Altistuminen ja sen arviointi
Kemikaali vaikuttaa haitallisesti vain, jos
sen kanssa joutuu kosketuksiin.Terveydelle
vaarallinen aine voi vaikuttaa välittömästi
kosketuskohdassa iholla tai limakalvolla tai
välillisesti jouduttuaan elimistöön, esimerkiksi keuhkoihin, luustoon, munuaisiin tai
hermostoon. Vaikutukset voivat olla akuutteja tai ilmetä vasta vuosien kuluttua. Pääosin
kemikaaleille altistutaan hengityselinten ja
ihon kautta. Käsistä suun kautta tapahtuva
altistuminen on mahdollista esimerkiksi tupakoinnin tai syömisen yhteydessä.
Työnantajan on selvitettävä työntekijöiden kemikaaleille altistumisen luonne ja
määrä niin, että voidaan arvioida terveysvaarat ja tarvittavat torjuntatoimet.
Riskin arviointi edellyttää työnantajalta
tietoa kemiallisista aineista ja tuotteista, altistumisen selvittämisestä sekä raja-arvoista.
Kemikaalien vaarallisuus selvitetään niiden
luokituksista, merkinnöistä ja käyttöturvallisuustiedotteista.Tarvittaessa voi pyytää lisätietoja kemikaalin toimittajalta.
Altistumisen selvittäminen voi perustua
kokemukseen, aikaisempiin työhygieenisiin mittauksiin tai muissa vastaavanlaisissa
työpaikoissa tehtyihin mittauksiin. Selvitys
tehdään käymällä läpi kemikaalien käyttökohteet sekä mahdolliset päästölähteet ja
-tilanteet.Tavanomaisten työtehtävien lisäksi
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kiinnitetään huomiota poikkeaviin työtehtäviin, esimerkiksi altistumiseen kunnossapitoja siivoustöissä sekä häiriötilanteissa.
Kemikaalialtistukseen vaikuttavat käytettyjen kemikaalien laatu, käyttötavat, -ajat
ja -määrät.Työntekijöiden kokonaisaltistumiseen vaikuttavat myös hengitysvolyymi
eli työn raskaus, muualla kuin työpaikalla
mahdollisesti saatava tausta-altistuminen
sekä työntekijän oma käyttäytyminen, kuten
henkilökohtainen hygienia sekä suojainten
käyttö ja huolto.
Altistumista voidaan mitata työilman epäpuhtausmittauksilla ja työntekijäkohtaisilla
biologisilla näytteillä. Biologinen määritys
on hyvä pitkäaikaisen altistumisen mittari,
kun mitataan esimerkiksi ihmiseen kertyviä
raskasmetalleja. Altistumista liuotinseoksille
tai työjärjestelyjen vaikutuksia altistumiseen
voi parhaiten seurata ilman epäpuhtausmittauksilla. Altistumisen arvioinnissa ja
altistusmittauksissa on syytä käyttää työterveyshuollon asiantuntemusta.

Raja-arvot
Työpaikan ilmassa olevien epäpuhtauksien
haitallisuutta arvioitaessa ja mitattaessa vertailuarvoina käytetään haitalliseksi tunnettuja
pitoisuuksia, niin sanottuja HTP-arvoja.Työnantajan on otettava HTP-arvot huomioon
arvioidessaan työpaikan ilman puhtautta,
työntekijöiden altistumista ja mittaustulosten merkitystä. HTP-arvoja tarkistetaan ja
päivitetään jatkuvasti tutkimustietoon pohjautuen. HTP-arvot julkaistaan sosiaali- ja
terveysministeriön turvallisuustiedotteessa.
HTP-arvot ilmoitetaan aineen tai aineryhmän ominaisuuksien mukaan ilman epäpuhtauksien kahdeksan tunnin, viidentoista
minuutin ja hetkelliselle keskipitoisuudelle.
HTP-arvoilla tarkoitetaan sellaisia enimmäispitoisuuksia eli turvallisia raja-arvoja,
joissa kaikkien työntekijöiden uskotaan
voivan jatkuvasti työskennellä ilman haittaa
kahdeksan tuntia päivässä ja viisi päivää
viikossa.

Ilman epäpuhtauksien sitovat raja-arvot,
suurimmat sallitut pitoisuudet, on annettu
asbestille, bentseenille, kovapuupölylle, lyijylle ja vinyylikloridille.

Biologiset työympäristötekijät
Sosiaalialan työntekijät voivat altistua mikrobeille tutkiessaan infektiopotilaita tai
käsitellessään näytteitä laboratorioissa. Puhtaanapito- ja siivoustyötä tekevät saattavat
tapaturmaisesti joutua kosketuksiin esimerkiksi huumeruiskujen kanssa.
Biologisia vaaroja ovat ensinnäkin baktee
rien ja homeiden vapauttamat itiöt ja muut
biologisesti aktiiviset aineet. Niiden aiheut
tamia sairauksia ovat homepölykeuhkosairaus
sekä homeiden aiheuttama astma ja nuha.
Toisena ryhmänä ovat tuberkuloosibasilli ja
sen aiheuttamat tuberkuloosin eri muodot.
Kolmannen ryhmän muodostavat virukset,
bakteerit, sienet, alkueläimet ja halkiomadot.

Altistuminen
Mikrobien rakenneosat, kuten solut, itiöt
ja rihmastot, voivat kulkeutua elimistöön
ihokosketuksen, naarmujen tai ihopiston
kautta, pisaratartuntana iholle, silmiin tai
limakalvoille sekä hengitysteitse ja ruoansulatuskanavan kautta. Elimistöön joutuessaan
mikrobit voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja, kuten haavatulehduksia, keuhkotulehduksen, ärsytysoireita, kuumeilua, väsymystä
ja hengitysallergioita.
Työntekijät altistuvat mikrobeille muun
muassa terveyden- ja sairaanhoitotyössä, maataloustyössä, elintarviketehtaissa
ja eläinlääketieteellisissä laboratorioissa,
puhtaanapito- ja siivoustyössä, jätteiden
käsittelyssä sekä toimiessaan kosteus- ja homevauriorakennuksissa.
Mikrobeille voi altistua myös silloin, kun
mikrobit ovat saastuttaneet käytössä olevia
materiaaleja. Saastumisen syynä on yleensä
materiaalien kostuminen tai se, että ympäristön
lämpöolot ovat edistäneet mikrobien kasvua.

Biologisen altistuksen selvittäminen
ja torjuminen
Valtioneuvoston päätöksen mukaan kaikessa toiminnassa, johon voi liittyä biologisille
tekijöille altistumisen vaara, on määriteltävä
työntekijöiden altistumisen luonne, määrä ja
kesto, jotta voidaan arvioida jokaisen työntekijän terveyttä ja turvallisuutta uhkaava riski
ja päättää tarvittavista toimista.
Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä
biologiset tekijät on luokiteltu neljään ryhmään. Luettelossa ovat ryhmiteltyinä sellaiset
biologiset tekijät, jotka aiheuttavat tartunnan
ihmisiin. Ryhmään yksi kuuluvat ne tekijät,
jotka todennäköisesti eivät aiheuta sairautta
ihmiselle. Ryhmiin kaksi, kolme ja neljä tekijät
jaetaan sen mukaan, kuinka vakavaa vaaraa
ne aiheuttavat työntekijöille ja missä määrin
ne voivat levitä väestöön ja kuinka tehokkaita
ehkäisykeinoja ja hoitoja niiden vaikutuksille
on käytettävissä. Biologisille altistustekijöille ei
ole annettu raja- tai ohjearvoja.
Työnantajan tulee mahdollisuuksien mukaan välttää haitallisen biologisen tekijän
käyttöä ja korvata se käyttöoloiltaan vaarattomalla tai terveydelle vähemmän vaarallisella tekijällä.
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Työntekijöiden altistuminen tulee estää,
mutta jos se ei ole teknisesti mahdollista,
se on vähennettävä niin pieneksi, kuin on
tarpeen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi. Keinoina tässä ovat
vaarojen torjunta siellä, missä altistumista ei
muilla keinoin ole vähennettävissä
• Pidetään altistuvien ja mahdollisesti altistuvien työntekijöiden määrä mahdollisimman pienenä.
• Suunnitellaan työmenetelmät ja tekniset
torjuntatoimenpiteet siten, että vältetään
biologisten tekijöiden työpaikalle pääseminen tai pidetään ne mahdollisimman
vähäisinä.
• Otetaan käyttöön yleiset suojelutoimenpiteet ja siellä, missä altistumista ei muilla
keinoin voida välttää, henkilökohtaiset
suojelutoimenpiteet.
• Hoidetaan hygienia niin, että ehkäistään
biologisen tekijän siirtyminen tai vapautuminen vahingossa työpaikalta tai vähennetään sitä.
• Käytetään tartuntavaaran osoittavaa merkkiä ja muita asiaan kuuluvia varoitusmerkkejä.
• Laaditaan suunnitelmat sellaisten onnettomuuksien varalta, joihin liittyy biologisia
tekijöitä.
• Tarkkaillaan työssä käytettyjen biologisten
tekijöiden esiintymistä varsinaisen fyysisesti eristetyn tilan ulkopuolella, jossa
tarkkailu on tarpeellista ja teknisesti mahdollista.
• Järjestetään työntekijöiden suorittama
jätteiden kerääminen, varastointi ja hävittäminen sopivan käsittelyn jälkeen turvallisesti. Kun on tarkoituksenmukaista,
käytetään tunnistettavia ja turvallisia säiliöitä.
• Järjestetään biologisten tekijöiden käsittely ja kuljettaminen työpaikan sisällä turvallisesti.
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Terävien instrumenttien aiheuttamien
tapaturmien ehkäisy
Terävien instrumenttien käyttöön liittyy tapaturman vaara, ja lisävaaraa aiheuttaa mahdollisuus biologisille tekijöille.Työntekijän
terveys voi vaarantua työperäisestä altistumisesta veriteitse tarttuville taudinaiheuttajille, kuten hepatiitti B:lle, hepatiitti C:lle ja
ihmisen immuunikatovirus HIV:lle.
Terävien esineiden turvallinen käyttö edellyttää seuraavia:
• Tapaturmia ehkäistään ennalta.
• Lisätään tietoisuutta biologisista vaaratekijöistä.
• Työpaikalla on menettelytavat tapaturman
varalta.
• Työtekijät on perehdytetty ja koulutettu
turvalliseen työvälineiden käyttöön.
• Työympäristö on turvallinen, ja rokotussuoja on hoidettu.
• Käytettyjä neuloja ei hylsytetä.
• Särmäisjäteastioiden täyttöaste on korkeintaan 2/3, ja astiat ovat mahdollisimman lähellä työntekopaikkaa.
• Tapaturmista ja vaaratilanteista tehdään
viipymättä ilmoitukset työnantajalle.
• Tapaturmat tilastoidaan ja tilastoja käsitellään työsuojelun yhteistoiminnassa.
• Ensiapu on saatavilla.
• Ketään ei syytetä tapaturman johdosta.

Veritartunnan ehkäisy

• Jos työolosuhteissa on verikontaktin vaara,

•
•

työterveyshuollon tulee työpaikkaselvityksessä antaa asianmukaisia työskentelytapaja suojautumisohjeita.
Henkilökunnalla on oltava saatavilla kirjalliset ohjeet siitä, miten menetellään tapaturmatilanteissa.
Määräaikaistarkastuksissa on selvitettävä esiintyneiden verikontaktien määrä ja
laatu.

• Huolehditaan henkilöstölle tiedottamises•

•

ta ja henkilöstön perehdyttämisestä työterveyshuollon asiantuntemuksen avulla.
Varmistetaan, että käytössä on toimiva
järjestelmä pistotapaturmien ja veritartuntavaaraa aiheuttaneiden roiskeiden systemaattiseksi kirjaamiseksi.
Työmenetelmiä tarkastellaan jatkuvasti ja
kriittisesti tavoitteena turvallisuuden parantaminen.

lääkitys, joka toteutetaan aluksi sairaalaolosuhteissa valvotusti.
Pisaratartuntana voivat levitä myös meningokokkibakteerin aiheuttama aivokalvontulehdus tai kurkkumätä.
Liite 1 Veriteitse tarttuvat taudit

Lutikka eli seinälude

Esimerkki ohje
Metisilliinille resistentti Staphyllococcus aureus (MRSA)
MRSA leviää pääosin kosketustartuntana
henkilökunnan tai potilaiden käsien välityksellä.Tartunnan välittäjänä on MRSA:ta sisältävä erite tai ihottumapotilaiden ihohilse.
Hygienia- ja eristystoimenpiteillä henkilökunta suojaa potilaiden lisäksi myös
itseään. Potilaskäynneillä on käytettävä
henkilökohtaista puhdasta suojatakkia ja
suojattava suu ja silmät. Suojakäsineitä on
käytettävä tarkoituksenmukaisesti. Kädet
on desinfioitava käsihuuhteella ja ihoa hoidettava hyvin.
Jos työntekijä saa MRSA-tartunnan, on työterveyslääkärin arvioitava ensisijaisesti, voiko
työntekijä jatkaa taudinkantajana nykyisessä
työssä, pitääkö hänet eristää vai onko hänet
tarpeellista sijoittaa muihin tehtäviin.
Vankomysiinille resistentti enterokokki (VRE)
Tartunnan välittäjänä on VRE:tä sisältävä
uloste tai muu erite. Käsien desinfioinnissa
ja suojavaatetuksessa on noudatettava samoja periaatteita kuin MRSA:n hoidossa.
Tuberkuloosi (TBC)
Tuberkuloosi luokitellaan yleisvaarallisiin
tartuntatauteihin. Pisaratartuntana leviävät
tuberkuloosibakteerit voivat hoitotilanteissa
siirtyä lähikosketuksessa henkilökuntaan.
Tuberkuloosiin on tehokas puolen vuoden

Tuntomerkit: Lutikka eli seinälude (Cimex
lectularius) on luteiden ylälajiin kuuluva
syöpäläinen (eli se käyttää ravinnokseen
verta, ihoa tai sen eritteitä).Tämä hyönteinen on n. 8 mm pitkä, leveä ja litteä. Se on
tavallisesti ruskea, mutta kauan ravinnotta
olleet yksilöt ovat vaaleampia. Lutikat viihtyvät huoneenlämmössä. Sen pesäpaikkana
saattaa olla lemmikin koppi tai pesä, sillä se
imee verta myös esimerkiksi kissoista, koirista, marsuista, kaneista ja linnuista.
Lutikka oleskelee päivisin vuoteissa, tapetin halkeamissa, taulujen ja ryijyjen takana,
listojen raoissa ja muissa sopivissa piilopaikoissa. Sen huomaa parhaiten tummista
ulosteläikistä olinpaikkojen lähistöllä. Lisäksi
saattaa näkyä tyhjiä toukannahkoja ja munankuoria.
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Jos havaitset luteita, kerro asiasta heti
isännöitsijälle tai vuokranantajalle tai ota
suoraan yhteyttä torjunta-ammattilaisiin.
Ensiapuna voit sumuttaa pyretroidipohjaisella torjunta-aerosolilla kaikki luteiden
olinpaikat ja esimerkiksi huonekalut, joita
et mekaanisesti pysty kauttaaltaan puhdistamaan. Ilman yhteydenottoa ammattilaisiin ei
ludeongelmasta kuitenkaan pääse kokonaan
eroon.
Kanna patjat sekä kankaiset huonekalut
ulos, jos siellä on pakkasta -15 – -17 °C, tai
saunaan, jonka lämpötila on 60 °C. Vuodevaatteet kannattaa pestä 60 °C:n pesuohjelmalla tai viedä saman lämpöiseen saunaan
pariksi tunniksi.

Päätäi
(Pediculus humanus var capitis) on tuskin
silmällä nähtävä, 2–3 mm:n pituinen, läpikuultava siivetön hyönteinen, joka asustaa
tukassa, enimmäkseen korvien takana ja
niskassa, mutta myös muualla hiuksissa.Täin
munia, saivareita, näkee toisinaan kulmakarvoissa ja silmäripsissä.
Naaras elää noin kuukauden ja munii sinä
aikana satakunta munaa, 3–4 munaa päivässä. Munat se kiinnittää hiusten tyveen. Ne
ovat tiukasti kiinni hiuksessa eivätkä liiku
hilseen tavoin.
Pieniä päätäiepidemioita on kouluissa ja
päiväkodeissa.Täit leviävät yleensä päähineiden välityksellä, tavallisimmin ilmeisesti
vaatenaulakoissa.Yhteiset kammat ja harjat,
hiuslenkit ja ponnarit ovat muita täiden siirtymisteitä. On myös mahdollista, että saivareita tippuu vuoteeseen, ja kuoriutuessaan
munasta täi löytää hyvällä onnella uuden
isännän.
Päätäit löytyvät harvoin pelkästään silmin tarkastellen. Avuksi otetaan tiheäpiikkinen ns. täikampa, jolla hiukset kammataan
valkoisen paperin päällä. Paperilta täit on
helppo nähdä. Myös saivareiden näkeminen
lähellä päänahkaa riittää päätäidiagnoosiin.
Täit pestään pois hiuksista permetriiniä
tai malationia sisältävällä täisampoolla. Sai44     Työturvallisuuskeskus

vareiden poistoon käytetään tiheäpiikkistä
täikampaa. Päähineet ja vuodevaatteet pestään 60-asteisessa vedessä pyykinpesuaineella. Pesua kestämättömät vaatteet ja esineet
suljetaan muovipussiin kahdeksi viikoksi.
Täit kuolevat sinä aikana. Myös pakastaminen yön yli tappaa täit.
Lasten päätäitartunta on hyvä ilmoittaa
päiväkotiin tai kouluun ja kavereiden vanhemmille. Pipot ja kaulaliinat on pidettävä
oman takin hihassa.
Lääkäriin hakeudutaan, jos itsehoito on
toteutettu huolella mutta se ei ole auttanut.

Syyhypunkki
Syyhypunkin aiheuttamaa tautia, syyhyä,
esiintyy epidemioina 20–30 vuoden välein.
Syyhypunkki tarttuu vain tiiviissä kontaktissa, usein sängyssä, lapsilla myös telmiessä
ja painiessa. Perhepiirissä punkki voi siirtyä
lapselta toiselle ja aikuiselle ja päinvastoin.
Syyhypotilaan kättely on käytännöllisesti
katsoen vaaratonta.Tartunta vuodevaatteiden tms. välityksellä on epätodennäköistä.
Kutina ei ala heti tartunnan jälkeen vaan
vasta 3–6 viikon kuluttua. Se aika on elimistöltä kulunut otuksen tunnistamiseen ja
vasta-aineiden muodostamiseen.
Punkkeja on ihmisessä kerrallaan yleensä vain 10–30, joskus sitäkin vähemmän.
Vanhuksilla ja AIDS-potilailla lukumäärä voi
nousta satoihin. Arvellaan, että kutina johtuu
allergiasta punkkia ja sen eritteitä kohtaan.

Vaikka syyhypunkkeja on kerrallaan vähän, niitä ei onnistuta hävittämään raapimalla tai pesuja tihentämällä. Hoitoon tarvitaan
syyhylääke.
Työnantaja korvaa hoidot, jos tartunta on
ollut työperäinen.

Käsihygienia
Vallitsevan käsityksen mukaan tartunnat
leviävät tavallisimmin kosketuksen kautta
eli käsien välityksellä. Käsihygieniaa ovat ne
toimenpiteet, joilla pyritään vähentämään
mikrobien siirtymistä henkilökunnan käsien
välityksellä potilaasta toiseen, henkilökunnasta potilaaseen ja ympäristöstä potilaaseen tai henkilökuntaan.
Käsien pesu:
• Kädet kostutetaan ja käytetään saippuaa
vähintään 15 sekunnin ajan.
• Kädet huuhdotaan ja pyyhitään kertakäyttöpyyhkeisiin.
• Vesihana suljetaan kertakäyttöpyyhettä
apuna käyttäen.
THL:n ohjeen mukaan kädet pestään
ennen desinfiointia vedellä ja saippualla
ainoastaan silloin, kun ne ovat näkyvästi
likaantuneet tai mahdollisesti tahriintuneet eritteillä. Muissa tilanteissa käytetään
alkoholipohjaisia käsidesinfektioaineita.
Desinfektioainetta hierotaan riittävä määrä
kauttaaltaan käsiin ja annetaan kuivua.
Käsien kontaminoitumisen estämiseksi
työntekijän tulee käyttää joko steriilejä tai
tehdaspuhtaita suojakäsineitä hoitotilanteen
ja -toimenpiteen mukaan. Käsineiden käytön
periaatteet:
• Käytä käsineitä, kun on riski kontaminoitua eritteillä.
• Poista käsineet potilaan hoidon jälkeen.
• Käytä samoja käsineitä vain yhden potilaan hoidossa.
• Vaihda käsineet, mikäli siirryt saman potilaan hoidossa likaisesta puhtaaseen.
• Älä pese äläkä desinfioi käsineitä.

Kynnet tulee pitää lyhyinä, eikä tekokynsiä tule käyttää hoitotyössä lainkaan. Sormukset ja kellot tulee ottaa pois työajaksi,
sillä ne estävät käsihygienian kunnollisen
hoitamisen.Tautien leviämisen vaaraa voidaan pienentää omaksumalla aseptinen työjärjestys: hoitotyö suunnitellaan niin, että
edetään vaiheittain puhtaasta likaiseen.
Lähteet ja lisätietoa:
www.ttk.fi
www.terveyskirjasto.fi
Koivikko A. (toim.).Terveydenhuoltopalvelujen
työsuojelu- ja kehittämisopas.Työturvallisuuskeskus.
Kemikaalilaki (744/1989).
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisten
aineiden luettelosta (624/2001).
Valtioneuvoston päätös työntekijäin suojelemisesta työhön liittyviltä biologisten tekijöiden
aiheuttamilta vaaroilta (1155/1993).
Valtioneuvoston päätös työntekijäin suojelusta
työssä esiintyvän melun aiheuttamilta vaaroilta ja
haitoilta 81404/1993).
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Työkuormituksen hallinta
Ergonomia ja fyysinen työkuormitus
Ergonomia on työn, tekniikan ja ihmisen
yhteensovittamista. Sen tavoitteena on työn
tehokkuus ja sujuvuus inhimillisesti. Sosiaalialan työssä hyvällä ergonomialla pyritään
tukemaan työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta.
Fyysinen työkuormitus on työntekijöiden
liikuntaelimiin kohdistuvaa kuormitusta,
joka aiheutuu sosiaalialan työtehtävästä.
Tämän kestäessä pitkään työntekijä kokee
haitallista kuormittuneisuutta. Useasti puhutaan kuorma – kuormittuminen – kuormittuneisuus mallista.
Sosiaalityön kuormitustekijöitä voivat
olla, mikä tahansa ruumiillinen, henkinen
tai ympäristöön liittyvä piirre, johon liittyy
sosiaalityön asettamia vaatimuksia. Näihin
vaatimuksiin kukin työntekijä vastaa omien
yksilöllisten edellytystensä, kuten
• työ- ja toimintakykynsä
• terveytensä
• ammattitaitonsa mukaisesti.

Silloin on kyse fyysisestä kuormituksesta,
kun työn piirteet ja vaatimukset aiheuttavat
ruumiillista rasitusta.
Fyysistä kuormitusta aiheuttavat sosiaalialan
työt voidaan jaotella
• toimistotyöksi
• asiakastyöksi
• sidosryhmätyöksi.
Sosiaalialan työn fyysisiä kuormitustekijöitä, joilla saattaa olla vaikutusta työntekijän
terveyteen ja työkykyyn, on kuvattu konkreettisten esimerkkien avulla alla olevassa
taulukossa.
Työympäristön ominaispiirre, kuten
lämpötila, vetoisuus, melu tai häiriö voi aiheuttaa työntekijälle stressiä ja niska-hartiavaivoja.Yksinkertaisimmillaan työtekijöiden
terveyttä voidaan lisätä poistamalla haitallinen olosuhdetekijä. Käytännössä asiat ovat
moniselitteisempiä ja vaativat kokonaisvaltaisempaa tarkastelua, jotta työntekijän fyysistä kuormitusta voidaan vähentää.

Esimerkkejä sosiaalityön fyysisistä kuormitustekijöistä
Kuormitustekijä:

Esimerkki:

Työmenetelmät

Työhön liittyvät kirjaamiskäytännöt
mobiililaitteelle.

Työasennot

Paikallaan oleva tietokonetyöskentely istuen.

Työ on fyysisesti raskasta

Laitoshoidossa olevien lasten tai
toimintarajoitteisten henkilöiden avustaminen.

Työssä vaadittu
tarkkaavaisuus

Asiakkaiden etuuksien tai raha-asioiden
käsittely tietokoneella tai mobiililaitteilla.

Työvälineet

Toimimattomat tietokone- tai
mobiilisovellukset ja -laitteet.

Työympäristön ominaispiirre

Esimerkiksi lonkkavaivaisen työntekijän
tulee tehdä kävellen kotikäynti hissittömään kerrostaloon.

Työyhteisön ominaispiirre
Yksilön ominaispiirre
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Kun fyysinen kuormitus on haitallista, se
voi olla joko liian vähäistä (=alikuormitus)
tai liian raskasta (=ylikuormitus). Kuormitustuntemukset ovat kokemusperäisiä, joten
yksilölliset vaihtelut samoista kuormitusta
aiheuttavista työtehtävistä voivat olla suuria.
Yllä olevassa taulukossa mainitut esimerkit
eivät siis automaattisesti aiheuta sosiaalialan
työntekijöille fyysistä kuormitusta. Usein
vasta pitkään ja toistuvasti jatkuva haitallinen yli- tai alikuormitus aiheuttaa ihmiselle
terveydellisiä haittoja.
Liian alhaisen fyysisen kuormituksen
vuoksi sosiaalialalla työskentelevän kunto
voi heiketä, jolloin vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden merkitys korostuu. Sosiaalialan
työhön liittyy paljon asiakastyötä sekä liikkumista asiakkaiden asioilla tai asiakkaiden
luokse.Tämän vuoksi työntekijällä tulisi olla
riittävä fyysinen kunto, jotta hän suoriutuu
työssä vaadittavista siirtymisistä.Työpäivän
aikainen rasitus tulisi myös huomioida, jotta
esimerkiksi väsymys ei lisäisi fyysistä kuormitusta ja aiheuttaisi sitä myöten esim. työtapaturmia.
Pitkään jatkuva yli- tai alikuormitus johtaa
• tyytymättömyyteen
• kyllästymiseen
• toimintakyvyn huononemiseen
• lopulta oirehtimiseen.
Erilaiset tuki- ja liikuntaelimistön vaivat,
kuten väsymys, jäykkyys, jomotus, vihlova
kipu, aiheuttavat sairauspoissaoloja ja sitä
myöten kustannuksia. Ennaltaehkäisyllä,
kuten hyvällä ergonomialla, tuki- ja liikuntaelinvaivojen syntyyn voidaan vaikuttaa.
Ergonomisesti hyvin suunnitellussa työssä
työntekijät voivat itse vaikuttaa työhön, työmenetelmiin ja välineisiin sekä ympäristöön.
Seuraavissa kappaleissa kerrotaan, miten
sosiaalialalla työskentelevät voivat vähentää
fyysistä kuormitusta toimisto-, sidosryhmä- ja/tai asiakastyössä. Lisäksi työturvallisuuslaki velvoittaa vähentämään fyysistä

kuormitusta ja huomioimaan työergonomiaa. Kappaleissa kerrotaan käytännönläheisesti ja tapausesimerkkien avulla, miten
ergonomiaa voidaan kehittää sosiaalialan
yksiköissä ja asiakkaiden kotona tapahtuvassa työssä.

Sosiaalialan työergonomia toimistotai tietokonetyössä
Sosiaalialan toimistotyö ei juurikaan eroa
työn fyysisiltä kuormitustekijöiltä muista
toimistoissa tehtävistä töistä.Tämän vuoksi
tässä oppaassa esitetyt asiat soveltuvat, kenelle tahansa toimistossa ja tietokoneella
työskentelevälle.
Ergonomiseen ja sujuvaan toimistotyöhön vaikuttavat tila- ja kalusteratkaisut, mutta myös yksilöt voivat omilla valinnoillaan
vaikuttaa ergonomiseen työskentelyyn.Työn
tauotus, taukojumppa, työvälineiden sijoittelut ja käyttö ovat esimerkkejä, joihin sosiaalialalla toimivat voivat itse ainakin jollakin
tasolla vaikuttaa.
Työntekijän kannattaakin aktiivisesti järjestää työhuoneensa siten, että se edistää
työn sujuvuutta. Joissakin sosiaalialan työpaikoissa työntekijöillä ei ole omia työhuoneita,
vaan työskentely tapahtuu yhteiskäyttöisissä
työpisteissä.Tällöin työpisteen tulisi olla säädettävissä, jotta kukin voisi säätää kalusteet
omien mittojensa mukaisesti.
Toimisto- tai tietokonetyöpisteiden ergonomisia kalusteita ovat
• Korkeus- ja sähköisesti säädettävät työpöydät
• Säädettävät työtuolit
• Katselukorkeuden ja –kulman säädettävyyden mahdollistavat tietokoneruudut
tai –näytöt
• Kosketusnäytöt ja näppäimistöt, joiden
sijaintia tai etäisyyttä voi säätää
• Tietokoneen hiiri, jonka sijaintia, muotoa
tai käyttömahdollisuutta voi vaihdella.
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Yhteiskäyttöisessä työpisteessä tulisi olla
korkeussäädettävä sähköinen pöytätaso
ja säädettävät tuolit, jotka mahdollistavat
työskentelyn seisten tai istuen. Sosiaalityöntekijät, joilla ei ole selkä- tai lonkkavaivoja
hyötyvät seisomatyöstä parhaiten, koska
seistessä nivelten asento on parempi kuin
istuessa.
Huomioitavia asioita sähkösäätöistä pöytää
käyttäessä:
• Seistessä pidä paino molemmilla jaloilla.
• Työskennellessä liiku ajoittain.
• Tukeudu vatsallasi pöytään. Pöydän reunan tulisi olla suora.
• Käytä jalkaa tukevia kenkiä, joissa on muutaman sentin korko.
• Seiso tasaisella, ei liian kovalla tai kylmällä
alustalla. Esimerkiksi kokolattiamatto sopii
seisomatyötä tekevälle.
• Säädä pöydän korkeus tukemaan kyynärvarsia.
Seisoen työskentely edistää työntekijän
vireyttä ja vilkastuttaa verenkiertoa sekä
aineenvaihduntaa. Seistessä syke kiihtyy
hieman ja lihakset aktivoituvat, jolloin energiaa palaa. Seisomatyössä energiankulutus
on keskimäärin 13 % enemmän kuin istuen
tehtävässä työssä.Tärkeintä toimistotyössä
on työasentojen vaihtelevuus ja ajoittainen
liikkuminen.Yleisohjeena voidaan pitää, että
toimistotyöstä puolet tulisi tehdä seisten ja
puolet istuen.
Istuen tehtävässä työssä työntekijän tulisi kiinnittää huomiota työtuoliin ja siinä
oleviin säätöihin. Hyvässä työtuolissa istuma-asento voidaan säätää työntekijän yksilöllisten mittojen mukaan.Yhteiskäyttöisissä
työtuoleissa, tuoli kannattaa säätä itselle
sopivaksi ennen työn aloittamista.
Sosiaalityöntekijän tulisi välttää runsasta
istumista, sillä liiallisen yli 7 tuntia kestävän
istumisen on todettu olevan yksittäinen
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kuolemaa aiheuttava riskitekijä, vaikka ihminen liikkuisi vapaa-ajallaan paljon. Istuma
työtä tekevän energiakulutus on vain 4 %
enemmän kuin henkilöllä, joka makaa sohvalla. Jos siis sosiaalityöntekijä kulkee työmatkansa kulkuneuvossa istuen, niin tämän
tulisi huomioida vähentämällä istumista
työssä.
Yhtäjaksoinen istuminen on merkittävä terveysriski, koska istuessa:
• Lihakset heikkenevät
• Luusto haurastuu
• Niska- ja selkäkivut lisääntyvät
• Alaselkä kuormittuu
• Jalat turpoavat

Hyvän työtuolin ominaisuudet:

Säädettäessä huomioitava:

Kaasujousellinen korkeussäätö.
Tarvittaessa jaloille tukimahdollisuus.

Tarkista, että jalkasi ylettyvät maahan tai mahdolliseen
jalkakorokkeeseen.

Lantion kallistuskulma on
säädettävissä.

Kallista istuinpintaa eteenpäin 5–30 astetta, jotta vartalon
ja reisien välinen kulma on n. 130 astetta istuessa.
Tämä suoristaa vartaloasi ja helpottaa lanneselän
luonnollisen notkoasennon ylläpitoa.

Lannerangalle ja niskalle on tuki.
Taakse lepoasentoon kallistuva
selkänoja.

Kohdista selkänojan tuki lannenotkoon ja vartalon sivuille.
Hyödynnä joustavaa selkänojaa ja rentouta selkääsi
ajoittain nojautumalla taaksepäin.

Säädettävät käsinojat.
Liikkuvat pyörät.

Hyödynnä käsinojien tukea lepuuttamalla kyynärvarsia
jännittämättä hartioita.
Säädä käsinojat sen verran alhaalle, jotta pääset pöydän
lähelle ja käsinojat menevät pöytätason alle.

Sosiaalityössä tulisikin huomioida, että
työntekijän työasennot toimistotyötä tehtäessä olisivat vaihtelevia.Työjärjestelyissä
kannattaa huolehtia, että esim. kokoukset pidettäisiin seisten tai työhuoneissa ja –tiloissa
olisi esteetöntä liikkua.
Työntekijänä voit itse vähentää istumista

• työskentelemällä välillä seisten
• käyttämällä portaita hissien sijaan
• liikkumalla työmatkat kävellen tai pyörällä.
Työn tauotuksella ja asennosta toiseen
liikkumisella voi myös vähentää haitallista
kuormitusta. Näitä toimenpiteitä tulisi toteuttaa ennaltaehkäisevästi ennen vaivojen
syntymistä. Esimerkiksi tulostimen voi tarkoituksellisesti sijoittaa kauemmaksi työpöydästä, jotta papereita tulostettaessa tulee
liikuttua.
Tietokonetyötä tehdään nykyään paljon kannettavilla pöytäkoneiden sijaan.
Työhuoneessa tai –pisteessä kannettava
olisi hyvä kiinnittää telakkaan ja jos vain
mahdollista, niin työpöydällä olisi hyvä olla
kiinteänä erillinen isompi kuvaruutu. Lisäksi erillinen näppäimistö ja hiiri helpottavat

tietokonetyöskentelyä ja mahdollistavat
ergonomisemman työasennon. Nykyään
tietokoneruudut ja kannettavat saattavat olla
kosketusnäytöllisiä. Kosketusnäytöllisissä
tietokoneruuduissa käyttäjien tulee välttää
koskettavan sormen ylikuormittumista ja
yläraajan staattista kannattelua.
Mobiililaitteet yleistyvät sosiaalialan
työssä vähitellen. Kännykkä on jo pitkää
kuulunut sosiaalialalla työskentelevien
työvälineeksi. Mobiililaitteiden myötä sosiaalialan työtehtäviä hoidetaan enenevässä
määrin asiakkaan luona.
Mobiililaitteiden käyttö ja esimerkiksi
mobiilisovelluksen avulla asiakaskäynnin
kirjaaminen kuormittavat helposti työntekijän dominoivan käden etusormea tai muita
sormia. Useasti myös työntekijän ryhti on
etukumara ja pää roikkuu alaspäin, kun mobiililaitetta pidetään rintalastan edessä katseluetäisyydellä. Pitkään jatkuessaan tällainen
asento kuormittaa niskaa ja hartioita sekä
huonontaa ryhtiä.
Sosiaalityön kirjaamistyöhön kuluvan
ajan, ajan käytön suunnittelu ja toteutusympäristön valinta ovat tärkeitä. Ensinnäkin
sosiaalityöntekijöiden on huolehdittava, että
tarvittavat velvoitteet tulee tehtyä, mutta
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sen lisäksi kirjaaminen tulee tietoturvan ja
asiakastyön vaativuuden vuoksi tapahtua
mieluiten työhuoneessa tai virastossa. Sosiaalialan työyhteisöissä onkin hyvä sopia
yhteisistä kirjaamistavoista. Mobiililaitteet
eivät sovellu tekstinkirjoittamiseen, mutta
lyhyisiin kirjauksiin tai toimenpiteisiin, kuten kalenterivarausten tekoon, ne soveltuvat
erinomaisesti jopa vähentäen sosiaalityötä
tekevien työmuistin kuormitusta.

Ergonomia sidosryhmä- ja
asiakastyössä
Sosiaalialan sidosryhmä- tai asiakastyö tapahtuu useimmiten toimistoissa, virastoissa,
laitoksissa tai asiakkaiden kotona. Silloin
haitallisen fyysisen kuormituksen esiintyvyyteen vaikuttavat työtehtävät, -tilanteet
ja –ympäristö. Kukin voi omalla asenteellaan
ja toiminnallaan vaikuttaa omiin työasentoihin. Kipu tai kolotus ovat merkkejä siitä, että
asentoa tulisi vaihtaa itselle sopivammaksi.
Joihinkin sosiaalialan työtehtäviin liittyy
ruumiillista rasitusta ja päivittäistä nostamista,
kantamista tai kannattelua. Jos näitä toteutetaan ahtaissa työtiloissa, niin selkään kohdistuva kuormitus ja kumarat tai kiertyneet
työasennot lisääntyvät. Esimerkiksi koti- tai
vammaispalveluyksiköissä työskentelevät
avustavat päivittäin asiakkaista esim. pukemisessa, peseytymisessä ja liikkumisessa.
Ahtaat huoneet, WC- tai suihkutustilat
vaikeuttavat avustamista, jos niitä ei ole lähtökohtaisesti suunniteltu esim. pyörätuolilla
käytettäväksi. Vaikka Suomessa on esteettömyyteen ja rakentamiseen liittyviä ergonomiaohjeita ja standardeja, niin kaikissa
tiloissa näitä ei ole huomioitu tai tilan alkuperäinen käyttösuunnitelma on muuttunut.
Tilanne ei ole kuitenkaan toivoton, sillä yksittäisillä pienilläkin ratkaisuilla, kuten esim.
kalusteiden vähentämisellä tai uudelleen
järjestelyllä pystytään vaikuttamaa sosiaalialla työskentelevien työergonomiaan.
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Esimerkki vammaispalvelussa
tehdyistä kalusteratkaisuista:
Sähköpyörätuolilla liikkuvan henkilön avustaminen vuoteessa.
Asiakkaan korkeussäädettävä vuode oli
seinässä kiinni, jolloin esim. vaatteiden
pukeminen tai asiakkaan kylkimakuulle
avustaminen onnistui vain toiselta puolelta sänkyä.Työntekijöiden tuli kurottaa
asiakkaan yli, kun he esimerkiksi avustivat
sukkaa seinän puolella olevaan jalkaan.
Ratkaisu: Sängyn vieressä olevaa yöpöytää siirrettiin kauemmaksi vuoteesta ja
vuoteen vieressä oleva matto poistettiin.
Näiden toimenpiteiden seurauksena pyörillä liikkuva sänky voitiin hetkellisesti
siirtää huoneeseen poikittain irti seinästä.Tällöin avustajalla oli mahdollista
työskennellä molemmin puolin sänkyä
ja hänen staattinen työasentokuormitus
väheni. Lisäksi sänkyyn pedattiin liukulakana, jolloin asiakkaan vuoteessa siirtyminen helpottui. Maton poistaminen auttoi
myös nostimen ja sähköpyörätuolin liikuttelua.
Sosiaalialan sidosryhmätyöhön, kuten
myös kotikäynteihin saattaa liittyä paljon
liikkumista paikasta toiseen. Liikkumistavasta riippuen tämä voi aiheuttaa fyysistä kuormitusta ja ylimääräistä kuormittuneisuutta
työntekijöille. Pitkissä kävely-, pyöräily- tai
automatkoissa on huomioitava matka-aika ja
siihen liittyvät vaihtelut. Esimerkiksi sääolosuhteet tai liikenteen ruuhkat voivat aiheuttaa muutoksia aikatauluihin.Työaikojen
ja tapaamisten suunnittelussa olisikin hyvä
huomioida tietynlainen joustavuus, jotta
sovitut tapaamiset ovat käytännössä mahdollista toteuttaa.
Erilaisiin työajan optimointijärjestelmiin
kerätyistä tiedoista pystytään analysoimaan
paremmin sosiaalialalla työskentelevien

todellista työaikaa esimerkiksi paikasta toiseen siirtymisissä. Aluksi tämä voi aiheuttaa
työntekijöissä ylimääräistä ahdistusta, sillä
tietojen keruu mahdollistaa myös työntekijöiden tehokkuuden ja ripeyden vertailun.
Tällaiseen tarkoitukseen optimointijärjestelmiä ei tulisi ergonomisen ajattelun näkökulmasta käyttää, vaan pikemminkin työn
suunnitteluun siten, että työjärjestykseen
vaikuttamalla pyritään esimerkiksi välttämään ruuhkaisimmat kulkureitit.Työntekijöiden sijaintitiedot lisäävät työturvallisuutta
ja auttavat esimiehiä huolehtimaan työturvallisuusvelvoitteistaan.

Asiakkaiden avustaminen ja
ohjaaminen
Työntekijä avustavat ja ohjaavat asiakkaita
heidän päivittäisissä toimissaan erilaisissa
sosiaalialan yksiköissä. Asiakkaiden fyysinen
kunto vaikuttaa avustustarpeeseen. Mitä
huonompi kuntoisempi asiakaan liikkumiskyky on sitä enemmän avustustehtävät kuormittavat sosiaalialalla työskentelevää.
Apuvälineillä voidaan vähentää avustustyön fyysistä kuormitusta. Nostimet ja liikkumisen sekä siirtämisen pienoisapuvälineet
(kts. viereinen taulukko) keventävät työn
tekijöiden liikuntaelimiin kohdistuvaa kuormitusta. Esimerkiksi nostimen käytön on
todettu vähentävän avustajan välilevyihin
kohdistuvaa kuormitusta. Myös pienoisapuvälineiden käytöstä on laboratoriossa tehtyjä
biomekaanisia tutkimuksia, joiden mukaan
apuvälineiden käyttö vähentää merkittävästi
avustajan välilevyihin kohdistuvaa painetta.
Apuvälineiden käytön tulee perustua
avustettavan toimintakykyyn.Yleisohjeena
voidaan pitää, että mikäli asiakas tarvitsee
kävelynsä tukemiseksi jotakin liikkumisen
apuvälinettä, esim. keppi, rollaattori tai kelkka, tulisi muissakin avustustilanteissa, kuten
istumasta tai makuulta nousussa, käyttää
pienoisapuvälineitä. Mikäli avustettava liikkuu pyörätuolilla tai on lähes passiivinen
omatoimisuuden suhteen, tulisi avustettaessa

Ergonomisia pienoisapuvälineitä
Liukumateriaalit

• liukulakanat
• liukuhanskat
• liukulevyt, ovaalit
• liukupatjat ja -rullat
• muut liukumateriaalit,

kuten Movemaster- tai
CareCare-siirtimet

Tarttumista ja
tasapainon
ylläpitämistä
edistävät
apuvälineet

• siirto- ja kävelyvyöt
• otetikkaat, ”elämänlanka”
• nousutuki, kolmiorauta,
kävelyn tuki
• Fleximove tai Slinga

käyttää jo nostimia tai ainakin useampia
pienoisapuvälineitä, kuten nousutukia, liukumateriaaleja tai liukulautoja.
Kuten sähköisesti säädettävät pöydät
parantavat työasentoja toimistotyössä, tulisi korkeussäädettävillä sähkösäätösängyillä
mahdollistaa hyvät työasennot avustustyössä. Asiakkaiden päivittäisten toimintojen
tukeminen, kuten peseytymisen, pukeutumisen, liikkumisen ja syömisen avustamisessa korkeussäädettävä ja sähkösäätöinen
vuode helpottaa avustajan työtä ja mahdollistaa asiakkaan itsenäisen toiminnan. Mitä
passiivisemmasta asiakkaasta on kyse, sitä
enemmän avustustyötä tehdään asiakkaan
vuoteen vieressä, jolloin sängyn korkeussäätö mahdollistaa työntekijän työskentelyn
selkäsuorana ja hartiat rentoina.
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Huomioitavaa sähkösäätöisesti korkeussäädettävää vuodetta käytettäessä:
• Säädä korkeus työtehtävän mukaan.
• Säädä korkeus seisoma-asennossa työskentelevän nyrkkien tasolla vuodesiirroissa.
• Säädä sänky avustajan kyynärvarsien tasoon, kun avustat alavartalon pukemista
tai peset asiakasta vuoteessa.
• Kohota sängyn pääty, kun puet asiakkaan
ylävartaloa tai avustat syömistä.Tämä tukee asiakkaan itsenäistä toimintaa ja parantaa avustajan työasentoja.
• Varmista sängyn laitojen avulla, ettei asiakas putoa sängystä.
• Ohjeista asiakkaalle sängyn laitojen lasku
tai avun hälytys (esim. hälytysnappi tai
kännykkä).
• Huolehdi, että asiakkaan jalat tukeutuvat
lattiaan, jotta hän pystyy ylläpitämään
istuma-asentonsa sängyn reunalla istuessa.
Apuvälineiden käyttö lisää työntekijöiden
turvallisuutta ja terveyttä. Niillä on myös
toinen funktio: asukkaan omatoimisuuden
tukeminen.Asiakkaan osallistuminen omaan
toimintaansa lisää hänen tyytyväisyyttään.
Tällöin ollaan positiivisella kehällä.Asiakkaiden omatoimisuus lisääntyy ja työntekijöiden
kuormitus kevenee, jolloin myös työntekijöiden hyvinvointi ja työtyytyväisyys lisääntyvät.
Sosiaalialalla työskentelevät ovatkin
omissa työtehtävissään avainasemassa myös
oman tai kollegan fyysisen työkuormituksen vähentämisessä. Asiakkaiden palvelusuunnitelmia ja palvelutarpeita arvioitaessa
työntekijän tulisi kartoittaa asiakkaan apuvälineiden tarve. Vammaispalvelu-, vanhustai lääkinnällisen kuntoutuslain myötä on
määritelty kriteerit asiakkaille hankittavista
apuvälineistä.Tällöin apuvälinehankinnan
perusteluina ovat asiakkaan tarpeet, jotta
hän suoriutuisi päivittäisistä toiminnoista
mahdollisimman itsenäisesti. Samalla hankitut apuvälineet vähentävät avustajien työkuormitusta.
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Sähköisesti korkeussäädettävä sänky
tai pyörillä liikkuvat kalusteet helpottavat avustajan työtä, parantavat hänen
työasentojaan ja lisäävät asiakkaiden
omatoimisuutta.
Vaikka asiakas ei vammais-, vanhus- tai
kuntoutuslain perusteella olisi oikeutettu
apuvälineisiin, niin se ei poissulje sitä, etteikö
hän saataisi niitä tarvita tai saisi niistä hyötyä.Tällaisissa tapauksissa on hyvä tarkistaa,
olisiko työntekijöille kohdistetuista ja työntekijöiden mukana kulkevista apuvälineistä
hyötyä kyseisen asiakkaan avustustehtävissä.
Sosiaalialan työntekijöillä tulisikin olla esim.
kotihoitopalveluja tai vammaisten palveluasumispalveluja toteuttaessaan asianmukaiset
työvälineet. Esimerkiksi asiakkaiden ja avustajien kotihoitopakkausta on suunniteltu
ratkaisuksi sosiaalialalla työskentelevien
fyysisen kuormituksen vähentämiseksi.

ERGO kotihoitopakkaukset – ergonomiaratkaisuja kotihoitotyöhön
Toimintarajoitteisten avustaminen kevenee apuvälineiden avulla. Aina kotihoidossa
olevilla asiakkailla ei ole asianmukaisia apuvälineitä, joilla voitaisiin helpottaa heidän
omatoimista liikkumista tai avustajien työtä.
ERGO kotihoitopakkauksiin valituilla apuvälineillä tämä onnistuu. Kotihoitopakkausten
avulla voidaan siis parantaa kotihoidossa
toimivien ergonomiaa ja vähentää työstä
aiheutuvia tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Samalla helpotetaan toimintarajoitteisen arkea ja
muita häntä avustavia henkilöitä.
Työturvallisuuslaki (358/2002) velvoittaa
työantajia hankkimaan työntekijöille noston ja siirron apuvälineitä.Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu tarjota työntekijöiden
käyttöön tarvittavat apuvälineet, jotta työn
fyysisiä kuormitustekijöitä voidaan välttää.
Laitosten tila- ja kalusteratkaisuilla on
myös merkitystä työntekijöiden fyysiseen
kuormittuneisuuteen.Tila- ja kalusteratkaisut tulisikin suunnitella etukäteen, jotta tilaa
olisi riittävästi avustustyöhön. Ennakoiva
suunnittelu on aina edullisempi ratkaisu
kuin kalliit muutostyöt toimimattomiin tiloihin.

Esimerkkejä avustustyötä keventävistä ratkaisuista:
• Avustajan tulisi pystyä liikkumaan vuoteen molemmin puolin.
• Sängyssä tai muissa kalusteissa tulisi olla
pyörät, jotta ne olisivat helposti siirrettävissä.
• Pyörätuolille tai muille apuvälineille tulisi
olla liikkuma- ja kääntymistilaa.
• Avustettavan tarttumista ja asennon hallintaa helpottavia tukikahvoja tulisi olla riittävästi, sillä ne helpottavat myös avustajan
toimintaa.

Kotihoitopakkauksen sisältö
Toimintarajoitteisen kotihoitopakkaus

Avustajan kotihoitopakkaus

• liukulakana ja -tyynyliina vuoteessa

• liukuputkirulla vuodesiirtoihin
• liukulauta ja Movemaster liu’utuksiin
• pitoa ja tukea liukuesterullasta sekä jalkakorokkeesta
• ohjausta siirto- ja kävelyvyöstä sekä fleximovesta
• ovaalit asennon korjaukseen

siirtymisiin
• otetikkaat makuulta istumaan nousuun
• koroketyyny istumasta seisomaan nousuun
• liukuesteitä kaatumisen ehkäisyyn
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Tilan ahtaus vaikuttaa sosiaalialalla
työskentelevän työasentoihin. Joskus tilan
ahtaus jopa estää työtä keventävien nostimien tai muiden apuvälineiden käyttöä,
jolloin työntekijöiden fyysinen kuormitus
lisääntyy. Mitä ahtaammat tilat ovat sitä
enemmän työntekijän kannattaa kiinnittää
huomiota omiin työasentoihin ja –tahtiin.
Esimerkiksi työntekijöiden tulisi välttää
staattista, paikallaan olevaa työskentelyä ja
lisätä liikkuvaa eli dynaamista työskentelyä,
jotta lihaksiston aineenvaihdunta ja verenkierto pysyisi yllä ja estäisi kuona-aineiden
tai kiristysten muodostumisen.
Seuraavissa kappaleissa kerrotaan, miten
Työturvallisuuslaki velvoittaa vähentämään
fyysistä kuormitusta, ja miten ergonomiaa
voidaan kehittää sosiaalialan yksiköissä ja
asiakkaiden kotona tapahtuvassa työssä.
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Työturvallisuuslaki velvoittaa
vähentämään fyysistä kuormitusta
ja huolehtimaan työergonomiasta
Työturvallisuuslaki (358/2002) velvoittaa
työnantajia huolehtimaan työntekijöiden
terveydestä ja turvallisuudesta.Työnantajan
on mm. jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta.Toteutuneiden toimenpiteiden
vaikutusta tulee seurata. Lisäksi työntekijöillä on: huolehtimisvelvollisuus itsestään ja
työkaveristaan, ilmoitusvelvollisuus terveyttä ja työtä vaarantavista tekijöistä sekä ohjeiden noudattamisvelvollisuus.
Valtioneuvoston päätöksessä käsin
tehtävistä nostoista ja siirroista työssä
(1409/1993) asetetaan vähimmäisvaatimuksia nostotyön vaarojen vähentämiseksi. Päätöstä sovelletaan käsin tehtäviin nostoihin ja
siirtoihin sekä muuhun taakan käsittelyyn,
johon liittyy erityisesti selän vahingoittumi-

sen vaara. Nostopäätösdirektiivin perustella siirron apuvälineitä tulee siis käyttää ja
hankkia sosiaalialan yksiköihin.
Työnantaja on huolehdittava siitä, että
työpisteen rakenteet ja käytettävät työvälineet valitaan, mitoitetaan ja sijoitetaan työn
luonne ja työntekijän edellytykset huomioon ottaen ergonomisesti asianmukaisella
tavalla.Työasennot ja nostot on huomioitava
työpisteen suunnittelussa.Työpisteeseen ja
työvälineisiin kuuluu esimerkiksi koneita,
työkaluja, laitteita, kalusteita, laitteistoja ja
muita tarvikkeita.Työvälineiden on mahdollisuuksien mukaan oltava säädettäviä ja
järjestettäviä käyttäjän ominaisuuksien mukaan sekä käyttöominaisuuksiltaan sellaisia,
ettei työstä aiheudu työntekijän terveydelle
haitallista tai vaarallista kuormitusta.
Edellä mainittujen toteutus vaikeutuu,
kun työntekijät eivät toimi työnantajan
hallinnoimissa tiloissa.Tämän vuoksi ergonomian toteuttaminen on haastavampaa
asiakkaan kotona tehtävässä työssä kuin
sosiaalialan yksiköissä.

Ergonomia asiakkaiden kotona
tehtävässä työssä
Kotikäynneillä fyysisen kuormituksen vähentämiseen tehdyt apuvälineratkaisut eivät
ole yhtä selkeästi toteutettavissa kuin laitoshoidossa.Työntekijän on helpompi toimia
Työturvallisuuslain velvoitteiden mukaisesti
laitoksissa, jotka ovat yleensä työnantajan
omistuksessa tai hallinnassa. Asiakkaan kotona asiakkaalla on itsemääräämisoikeus
kotiinsa, joten esim. nostoapuvälineiden
hankkiminen asiakkaalle Työturvallisuuslain velvoitteiden mukaisesti ei välttämättä
onnistu, mikäli asiakas kieltää apuvälineen
säilyttämisen kotonaan.
Vanhuksia ja vammaisia avustettaessa
apuvälinetarpeet määrittyvät tapauskohtaisesti. Mikäli sosiaalihuollon asiakkaan
toimintakyky heikkenee, tulisi apuvälineiden tarve määritellä uudelleen. Asiakkaan
kunnon heikentyessä moniammatillinen
yhteistyö apuvälinelainaamojen, terveys- ja

sosiaalitoimien kanssa on suositeltavaa.Yksittäisen apuvälineen hankinta tai Leasingsopimuksella apuvälineen käyttöönotto
hyödyttää asiakkaan myötä myös kaikkia
häntä avustavia.Tällöin apuvälineestä koituvat kustannukset voivat tulla takaisinmaksetuiksi esimerkiksi avustajien vähentyneinä
sairauspoissaoloina.
Kotihoitopakkausten pienoisapuvälineillä sosiaalialalla työskentelevät voivat
helposti parantaa avustustyön ergonomiaa.
Pienoisapuvälineet, kuten siirtymistä edistävät liukumateriaalit ja liukulaudat sekä
liikkumista tai tarttumista tukevat siirtovyöt
tai Fleximovet, vähentävät avustajien liikuntaelin kuormitusta ja parantavat työasentoja. Pakkaukseen valitut materiaalit ovat
helppokäyttöisiä ja –hoitoisia, joten ne ovat
kätevästi desinfioitavissa ennen toiselle
asiakkaalle menoa.
Toisen kotona työskennellessä tulee aina
kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta
ja kotirauhaa.Työskentelytilaa raivatessa tai
kalusteita siirtäessä tulee asiakkaalta kysyä
lupa toimenpiteeseen. Jälkikäteen on myös
hyvä siirtää tavarat ja kalusteet takaisin
niiden oikeille paikoille. Pidempiaikaisista
ratkaisuista tulee keskustella hyvässä yhteishengessä asiakkaan ja muiden taloudessa
asuvien kanssa.
Kotona tehtävässä avustustyössä työntekijöiden kannattaa kiinnittää huomiota omiin
työasentoihin. Esimerkiksi lattiatasolla työskennellessä työntekijän kannattaa kyykistyä
polvista ja työskennellä hetkellisesti kyykyssä selän voimakkaan koukistumisen sijaan.
Lasten kanssa toimiessa lattialla istuminen ja
heidän kanssaan samalla tasolla toimiminen
on vuorovaikutteista ja tasa-arvoista toimintaa.
Asiakkaan kotiin kannattaa kiinnittää
tukikaiteita, mikäli asiakas tarvitsee säännöllistä avustusta ja tukea. Esimerkiksi WC
ja pesutiloissa olevat tukikaiteet parantavat
asiakkaan liikkumista ja turvallisuutta sekä
vähentävät avustajan kuormitusta avustustehtävissä.
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Työajat ja hyvinvointi
Työaika on se aika, joka käytetään työntekoon ja jolloin työntekijä on velvollinen
olemaan työpaikalla tai muutoin työnantajan
käytettävissä. Kodin ja työpaikan väliseen
matkaan käytetty aika ei ole työaikaa, ellei
sitä voida pitää työsuorituksena.Työajoilla
on vaikutuksia työhyvinvointiin ja työkykyyn.
Työajat vaikuttavat paitsi terveyteen ja
turvallisuuteen, myös työn ja muun elämän
yhteen sovittamiseen, työssä palautumiseen
ja siinä suoriutumiseen sekä tuottavuuteen.
Ergonomisesti hyvin suunnitelluilla työajoilla voidaan vähentää työn kuormittavuutta ja
työstressiä sekä tukea työkyvyn ja työmotivaation säilymistä.
Tuottavuuden kannalta keskeistä on kolmen
ehdon täyttyminen:
• Työajoista sovittaessa otetaan huomioon
sekä työn tuottavuuteen liittyvät tarpeet
että työntekijöiden yksilölliset tarpeet.
• Työnantaja ja työntekijät pystyvät sopimaan työajoista yhdessä.
• Työajat suunnitellaan terveyttä ja työkykyä tukeviksi.

Työaikaa säädellään Suomen työaikalaissa sekä EU-tasolla työaikadirektiivillä
Säännöllinen työaika on työaikalain mukaan
enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa
tai 40 tuntia viikossa. Useilla aloilla säännöllinen viikoittainen työaika on työehtosopimuksilla sovittu lyhemmäksi, esimerkiksi
37,5 tunniksi viikossa.Työaika voi joustaa
päivittäin, viikoittain ja kuukausittain, mutta
säännöllisen työajan on tasoituttava työaikalain ja alan työ- tai virkaehtosopimuksen
mukaisesti.
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Työaikadirektiivi
Euroopan unionin jäsenvaltioita velvoittaa
työaikadirektiivi 2003/88/EY, jonka perusteella on säädetty kansalliset työaikaa koskevat lait.Työaikadirektiivi on EU:n työelämän
perusdirektiivejä, jossa vahvistetaan turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset työajan järjestämistä varten.

Työaikalaki
Suomessa työaikaa säätelee yleinen työaikalaki 9.8.1996/605.Työaikalaissa on määritelty työajan yleissäännös ja jaksotyöaika
tietyille aloille sallittuna poikkeuksena.
Jaksotyöaika sallii joustavan säännöllisen
työajan työvuorosuunnittelun sekä yleissäännöksestä poikkeavat työaikajärjestelyt ja
ylityön korvaukset.

Virka- ja työehtosopimukset
Kuntasektorilla sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES).Yksityissektorilla sovelletaan oman sopimusalan
työehtosopimusta esimerkiksi yksityisen
sosiaalipalvelualan tai terveydenhuoltoalan
työehtosopimusta. Valtion ja kirkon palveluksessa sovelletaan näiden sopimus-alojen
omia virka- ja työehtosopimuksia.

Työturvallisuuslaki
Työturvallisuuslain työn vaarojen selvittämistä
ja arviointia koskevassa pykälässä mainitaan
työajat, joista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät
työnantajan on selvitettävä ja arvioitava etukäteen.Työajoista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät on ymmärrettävä laajasti.

Työaikakirjanpito sekä säännöllisestä
työajasta ja lisäylityöstä paikallisesti tehdyt
kirjalliset sopimukset on vaadittaessa näytettävä työsuojelutarkastuksen toimittajalle
sekä työntekijöiden luottamushenkilölle tai
työsuojeluvaltuutetulle.Työsuojeluviranomaisille on heidän pyynnöstään toimitettava
jäljennöksiä työaikakirjanpidosta, työaikaa ja
lisäylityötä koskevista paikallisista sopimuksista sekä työajan tasoittumisjärjestelmästä ja
työvuoroluetteloista.
Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada
vastaavat selvitykset. Myös työntekijällä tai
hänen valtuuttamallaan henkilöllä on oikeus
saada kirjallinen selvitys työntekijää koskevista työaikakirjanpidon ja työvuoroluetteloiden merkinnöistä.

Keskeisiä arvioitavia tekijöitä ovat seuraavat:
• työajan kesto (tuntia/päivä, tuntia/viikko,
kokonaistyöaika, ylityöt)
• työntekijän mahdollisuus itse säätää
työpäivän pituutta
• peräkkäisten työvuorojen toistuvuus
• työvuorojen kiertosuunta
• työn suorittamisajankohta
• työaikojen ennakoitavuus
• mahdollisuus riittävään palautumiseen
työpäivän aikana ja niiden välillä
• työhön sidonnaisuuden aiheuttama
kokonaiskuormitus.

Suosituksia työvuorojen suunnitteluun

Työaikojen kuormituksen arvioinnin
tarkoitus on selvittää, ovatko työyhteisön
tai yksilön työajat kunnossa terveyden ja
toimintakyvyn suhteen. Arviointikriteerit
perustuvat myös voimassa olevaan työaikalainsäädäntöön. Pääasialliset arvioinnin
perustana olevat tietolähteet ovat työaikakirjanpito ja/tai kohderyhmälle suoritettu
työaikakysely. Kun työaikakirjanpidosta
ei selviä todellinen tehty työaika, on hyvä
tehdä kohderyhmälle työaikakysely. Kun
työaikakirjanpito on kattava, työaikakysely
voidaan täyttää sen perusteella. Tällöin
kysely annetaan esimiehelle täytettäväksi.

Vuorotyö

Sosiaalialalla työaikojen kehittämisen haasteena ovat jaksotyöajan epäsäännöllisyys,
kuormittavat vuorojärjestelyt sekä näihin
liittyvä työn ja muun elämän yhteen sovittaminen. Innovatiivisilla työaikaratkaisuilla on
myönteisiä vaikutuksia sekä yritykselle että
työntekijälle.
Työvuorojen suunnittelussa on huomioitava toiminnan tehokas ja tarkoituksenmukainen järjestäminen. Esimies on vastuussa
työajan järjestämisestä. Hyvä työvuorosuunnittelu on toimintaa kehittävää ja tasapuolista sekä henkilöstön hyvinvointia ja työssä
jaksamista tukevaa.
Vuorotyön vaikutuksista terveyteen on
olemassa tutkimustietoa. Vuoro- ja yötyöllä
näyttää olevan yhteyksiä lukuisiin oireisiin
ja sairauksiin, joiden taustalla on fysiologisen vuorokausirytmin häiriintyminen epäsäännöllisissä työaikajärjestelyissä. Rytmin
häiriintymisellä on myös psykologisia ja
sosiaalisia vaikutuksia. Vuorotyön sosiaalinen eriaikaisuus näkyy työn ja muun elämän
yhteen sovittamisen pulmina. Kun vuorotyön haittoja pyritään vähentämään, pitää
sovittaa yhteen työntekijöiden, työnantajien
ja yhteiskunnan näkökulmia.
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Vuorotyön haittojen ehkäisy kohdistuu
sekä työaikajärjestelyihin että työntekijään.
Yksilön jaksamista vuorotyössä auttavat
esimerkiksi kirkasvalohoito, mahdollisuus
nokosiin yövuorossa, valistus ja neuvonta,
elintavat, terveystarkastukset ja lääkitys. Vuorotyön rasitusta voidaan vähentää työajan
organisoinnilla, kehittämällä työvuorojärjestelmää sekä sopivalla tauotuksella.
Työntekijän jaksamisen kannalta työvuoroluetteloiden laadinnassa olisi hyvä soveltaa
vuorotyön ergonomisia periaatteita työvuorojen, työjaksojen ja lepoaikojen suhteen.
Yövuoro on hankalin työvuoro kolmivuorotyötä tekevillä.Yöllä valvominen ja
päivällä nukkuminen ovat ihmisen biologian
vastaisia, mistä voi seurata erilaisia ongelmia
niin fyysisesti, henkisesti kuin sosiaalisestikin.Työvuorojen järjestämisessä onkin noudatettava niin tutkimusperäistä tietoa kuin
osallistavaa suunnittelua, jossa yksilöllisiä
tarpeita voidaan ottaa huomioon.
Jaksamisen kannalta tärkeitä ovat päivittäiset palauttavat jaksot:
• joka päivä riittävän pitkä ja hyvin nukuttu
uni
• jokaisena työpäivänä riittävä tauotus työn
kuormitukseen nähden
• riittävän pitkä lepo viikoittain tai viikonloppuvapaat
• vuosilomat ja juhlapyhät työstä irrottautumiseen.
Hyvän työvuorojärjestelmän piirteitä ovat
• säännöllisyys
−− ennakoitavuus
nopea,
eteenpäin kiertävä järjestelmä
•
−− vähän hankalia yö- ja aamuvuoroja
peräkkäin
−− kiertosuunta aamu-ilta-yövuorotvapaat
−− riittävä palautumisaika mahdollinen
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• 8–10 tunnin työvuorot
•
•

−− voi olla myös lyhyempi
vähintään 11 tuntia vuorojen välillä
−− mieluummin 12–16 tuntia
vapaajaksot yhtenäisiä, myös viikonloppuisin.

Työvuorosuunnittelussa kannattaa ottaa
huomioon seuraavaa:
• Peräkkäisiä yövuoroja on mahdollisimman
vähän.
• Peräkkäisiä aamuvuoroja on mahdollisimman vähän.
• Peräkkäisiä iltavuoroja on mahdollisimman vähän.
• Työvuorojen kiertosuunta eteenpäin (AIY-)
näyttää suositeltavalta.Taaksepäin kiertoa
(YIA-) tulisi välttää.
• Jakson viimeisen yövuoron jälkeen on
vähintään kaksi vapaapäivää. Jaksoa Y-A on
hyvä välttää.
• Vältetään yksittäisiä vapaapäiviä (esim.Y-Y).
• Vältetään yksittäisiä työpäiviä (-A-, -I-, -Y-).
• Peräkkäisiä työpäiviä on enintään 5–7.
• Työvuorojen välissä on riittävästi lepoaikaa (yli 11 tuntia) palautumiseen ja
virkistymiseen (työmatkat, nukkuminen,
yksityisasiat).
Pitkissä työvuoroissa (yli 8 tuntia) on tärkeää
ottaa huomioon, että
• pitkä vuoro sopii työn luonteeseen ja
kuormittavuuteen
• tauotus on riittävää
• vuorojärjestelmä on suunniteltu siten, että
uupumisen kertyminen vältetään eli vuorojen väliin jää tarpeeksi aikaa
• poissaolot hoidetaan riittävällä varamiehistöllä
• altistuminen terveydelle vaarallisille
aineille on rajoitettu
• työstä palautuminen on mahdollista.

Henkilöstö- ja työvuorosuunnittelu
Henkilöstö- ja työvuorosuunnittelun tärkeä
periaate on, että henkilöstöä on työssä
oikeaan aikaan, oikea määrä ja oikeassa
paikassa siten, että toiminnalliset huiput ja
hiljaiset hetket on otettu huomioon.
Hyvän työvuorosuunnittelun lähtökohtana on, että työajat suunnitellaan siihen
työhön, jota ollaan tekemässä, ja niille
työntekijöille, jotka työtä tekevät. Valmiita
malleja ei välttämättä ole. Hyvä työvuorosuunnittelu toteuttaa lait ja virka- ja työehtosopimukset, taloudelliset ja tuotannolliset
seikat, eri työntekijöiden yksilölliset tarpeet
sekä terveys- ja turvallisuusseikat.
Työn hallintaan kuuluu työntekijän vaikutusmahdollisuus työaikoihinsa.
Työntekijöiden osallistumista omaan työvuorosuunnitteluunsa, ns. yhteisöllistä
työvuorosuunnittelua, kutsutaan työaikaautonomiaksi. Omiin työaikoihin vaikuttaminen lisää työhyvinvointia. Hyvät
vaikutusmahdollisuudet helpottavat vapaaajan ja harrastusten suunnittelua, vähentävät
sairauspoissaoloja ja pienentävät riskiä joutua työkyvyttömyyseläkkeelle.

Työaika-autonomiaa voi hahmottaa parhaiten osallistuvan suunnittelun näkökulmasta. Osallistuva suunnittelu on tapa tuoda
toiminnan vaatimukset sekä työn ja muun
elämän yhdistämisen näkökulmat esille.
Tehokas yhteistoiminta edellyttää suunnitteluprosessin jäsentämistä niin, että osallistuminen on mahdollista.Tarvitaan myös
menetelmiä, joilla yhteistä suunnittelua voidaan toteuttaa.Yhdessä sovitut toimintamallit auttavat onnistumisessa.
Työaika-autonomiassa työvuorosuunnittelun lähtökohtana on työn organisoinnin
toimivuus ja töiden sisältö.Tavoitteena on
paitsi parantaa tehokkuutta myös sovittaa
yhteen työ ja muu elämä epäsäännöllisistä
työaikajärjestelyistä huolimatta. Esimiehen
tehtävänä on tarvittaessa tukea ja ohjata henkilöstöään työvuorosuunnittelussa.
Onnistumisen edellytys on, että tavoitteet
ja toimintaohjeet ovat selvät ja johdon ja
henkilöstön välillä vallitsee luottamus. Suunnittelulla tuotetaan ehdotus työvuoroluetteloksi, jossa työvuorot on jaettu henkilöille
osaston toiminnan tavoitteiden ja yhteisten
pelisääntöjen mukaan. Vastuu lopullisesta
työvuoroluettelosta on aina työnantajan
edustajalla.

Terveellisten ja tuottavien työaikojen sunnittelu
Yritysten tarpeet

Työntekijän tarpeet

Tuotannollinen työaikojen suunnittelu
• asiakkaiden ja kysynnän tarpeet
• operatiivinen tehokkuus

Yksilölliset tarpeet
• työn ja muun elämän yhteensovittaminen
• terveys ja työssä jaksaminen
• osatyökykyisten ja eri-ikäisten tarpeet

Työvoiman määrä ja saatavuus
Terveys ja hyvinvointi
Tuottavuus

Prof. Mikko Härmä
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Työvuorosuunnittelun vaihtoehtoja:
• Osastonhoitaja laatii listan yksin.
• Listan laatijoina on osastonhoitajan lisäksi
1–2 muuta listavastaavaa.
• Itsenäisessä vaiheessa jokainen laittaa
omat vuoronsa listaan.
• Yhteisen suunnittelun vaiheessa jokainen
huomioi omien työaikamieltymystensä
lisäksi myös muiden mieltymykset, kun
listaa täytetään.
Jokaisessa vaiheessa on huomioitava toiveiden ja mieltymysten lisäksi myös osaston
osaamis- ja miehitystarpeet ja suunnittelua
varten olemassa olevat tasapuolisuus- ja oikeudenmukaisuusperiaatteet.
Kun työnantaja ja työntekijät sopivat työajoista yhdessä, he voivat ottaa huomioon
niin tuotannolliset kuin yksilöllisetkin tarpeet
työajoissa.Työaikojen joustaminen työmäärän ja asiakkaiden mukaan lisää tuottavuutta.
Joustot elämäntilanteen ja työssä jaksamisen
mukaan lisäävät puolestaan työn vetovoimaa
ja ehkäisevät työkyvyttömyyttä.
Terveellisten työaikojen suunnittelu
onnistuu helpoimmin, kun uusien työaikamallien kuormittavuus arvioidaan jo ennen
niiden käyttöönottoa. Jos vuorokierrot vaihtelevat, niiden kuormittavuus tulee arvioida
aina vuorolistoja tehtäessä.Työterveyslaitos
ja yritykset ovat kehittäneet arviointiin hyviä ohjeita ja menetelmiä.
Esimerkkejä hyvistä ratkaisuista

• Työterveyslaitoksen ”liikennevalo-

malli” työaikojen kuormittavuuden
arvioinnissa jaksotyössä.
Jaksotyössä työajat ovat yleensä epäsäännöllisiä, ja vuorot suunnitellaan
esimerkiksi 3–4 viikon jaksoissa. Liikennevalomallissa punainen väri kertoo työvuorojen suunnittelijalle, että kuormitus
on tulossa liian kovaksi ja vuorolistaa on
syytä korjata. Vihreillä taas voidaan jatkaa
listan suunnittelua.
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• Työaikapankki aloilla, joissa tehdään

•

•

 	

sesonkityötä.
Idea on, että ylityötä korvataan rahan sijasta vapaa-aikana, jonka ajoittumiseen
työntekijä voi itse vaikuttaa. Perustyöajan
ylittävä työaika kerryttää tunteja, ja kun
työssä ollaan perustyöaikaa vähemmän,
pankin saldo vähenee.
Nopeasti eteenpäin kiertävät
vuoromallit teollisuudessa.
Nopea kierto tukee vireyttä ja työtehoa ja
tarjoaa enemmän palautumisaikaa yksittäisten työvuorojen välillä kuin taaksepäin
kiertävät ja hitaammin kiertävät mallit.
 	Työn ja muun elämän yhteensovittamisen tukeminen asiantuntijatyössä.
Asiantuntijoiden työhyvinvoinnille on
keskeistä työaikoihin liittyvien yksilöllisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen,
kohtuullinen työn mitoitus ylipitkien työrupeamien välttämiseksi ja tarvittaessa
mahdollisuus etätyöhön.

Psykososiaalinen työkuormitus
Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön, työn järjestelyihin
ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen
liittyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa työntekijälle haitallista kuormitusta.Työntekijän
kannalta sopiva työkuormitus työpaikalla
edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä.
Esimerkkejä sosiaalialan psykososiaalisista
kuormitustekijöistä ovat haastavat asiakastilanteet, väkivallan uhka ja aikapaine.

Psykososiaalisten kuormitustekijöiden
tunnistaminen ja arviointi
On tärkeää, että esimies seuraa työntekijöiden kuormittumista ja työaikaa ja ryhtyy
toimenpiteisiin ongelmien ratkaisemiseksi ja
työkyvyn tukemiseksi, kun jotain huolestuttavaa ilmenee.Yhteisissä palavereissa olisi hyvä
käydä läpi ajankohtaisten asioiden ohella
kuormitustilanteita. Myös kehityskeskusteluissa kuormittuminen on yksi tärkeä aihe.

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät
Esimerkiksi:

Esimerkiksi:

• liiallinen tai liian vähäinen työn määrä
• kohtuuton aikapaine työssä
• vuorotyö, yötyö tai työhön sidonnaisuus
• runsas työhön liittyvä matkustaminen
• puutteet työvälineissä tai

• yksintyöskentely
• toimimaton yhteistyö tai

työskentelyolosuhteissa

• epäselvät tehtävänkuvat,
tavoitteet tai vastuut
sekä epäselvä työnjako

vuorovaikutus

• huono tiedonkulku
• esimiehen tai työtovereiden
Työn järjestelyihin
liittyvät
kuormitustekijät

puutteellinen tuki

• häirintä ja muu epäasiallinen

kohtelu, tasapuolisen kohtelun
vastainen tai syrjivä kohtelu

Esimerkiksi:

• yksitoikkoinen työ
• jatkuva valppaana olo
Työn sisältöön
• liiallinen tietomäärä
liittyvät
kuormitustekijät
• jatkuvat keskeytykset
• kohtuuton vastuu
• vaikeat vuorovaikutustilanteet
asiakastyössä

Työn psykososiaalisten kuormitustekijöiden hallinnassa lakisääteisistä menetelmistä
keskeisiä välineitä ovat vaarojen selvittäminen ja arviointi sekä työterveyshuollon
työpaikkaselvitys.Tulokset auttavat ymmärtämään, mitkä psykososiaaliset kuormitustekijät edellyttävät toimenpiteitä ja millaisiin
toimenpiteisiin voidaan ryhtyä niiden poistamiseksi tai vähentämiseksi.
Tavoitteena on tunnistaa ne kuormitustekijät, joilla voi olla kielteisiä vaikutuksia
työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle.Työterveyshuollon käytössä on kuormitustekijöiden yksityiskohtaisempaan
arviointiin menetelmiä, esimerkiksi Työstressikysely ja Bergen Burnout Index.
Kuormitustekijöitä voidaan tunnistaa
myös henkilöstökyselyiden avulla ja haastattelemalla työntekijöiden edustajia. Lisäksi
erilaisista asiakirjoista, kuten työterveyshuollon työpaikkaselvityksistä, työaikakirjanpidosta tai kehityskeskusteluiden

Työyhteisön
sosiaaliseen
toimivuuteen
liittyvät
kuormitustekijät
ESAVI, ylitarkastaja Jenny Rintala

yhteenvedoista, voidaan kerätä tietoja työn
kuormitustekijöistä. On tärkeää, että työntekijät osallistuvat kuormitustekijöiden
tunnistamiseen, koska he ovat oman työnsä
asiantuntijoita. Kuormitustekijöiden tunnistaminen ei kuitenkaan aina edellytä jokaisen
työntekijän näkemyksen keräämistä, vaan
tieto voidaan kerätä ryhmätasolla.
Kuormitustekijöiden tunnistamisen ja
arvioinnin jälkeen on tärkeää, että tuloksia
käsitellään ja toimenpiteitä mietitään yhdessä.Työaikojen suunnittelu ja seuranta ovat
tärkeä osa kuormittumisen hallintaa.Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja
selvittää ja arvioi myös työajoista aiheutuvat
haitta- ja vaaratekijät.
Haitallisen psykososiaalisen kuormituksen
arvioinnissa tarvitaan työterveyshuollon asiantuntemusta, koska arviointi edellyttää riittäviä
tietoja työn kuormitustekijöiden vaikutuksista
terveyteen. Se, miten työntekijät kuormittuvat,
voi vaihdella suuresti yksilötasolla.
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Psykososiaalisten kuormitustekijöiden tunnistaminen ja arviointi
Kuormitustekijöiden
tunnistaminen

Kuormittumisen
arviointi

Työntekijällä on työterveyshuoltolain
mukaan myös oikeus perustellusta syystä
pyytää työterveyshuollosta arvio kuormittumisestaan.

Kuormittumisen hallinta
Kuormittumisen hallinnassa oleellista on
palautuminen työpäivän aikana. Esimiehen
tuki, johtamisen oikeudenmukaisuus ja
mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ovat
esimerkkejä voimavaratekijöistä, jotka
edistävät palautumista. Haitallisia tekijöitä
ovat jatkuva kiire ja työn liiallinen tai yksi
puolinen kuormittavuus. Palautuminen
hidastuu keski-iässä. Uni ja sen laatu sekä
terveelliset elintavat ovat myös oleellisia
palautumisen kannalta.
Psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi
ilmenee monin tavoin sekä työyhteisössä
että sen jäsenissä. Se näkyy ja tuntuu hyvänä, turvallisena ilmapiirinä, yhteishenkenä,
toiminnan ja yhteistyön sujumisena. Hyvin
järjestetty ja tekijälleen mitoitettu työ tuntuu mielekkäältä ja sopivan haastavalta. Siinä
voi oppia uutta ja kehittyä.
Työn ja kiireen hallinta, työn mielekkyyden ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
sekä hyvän työilmapiirin vahvistaminen ovat
keskeisiä toimenpiteitä psykososiaalisen
hyvinvoinnin edistämisessä.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.
Haitallista kuormitusta aiheutuu, kun
työn psykososiaaliset kuormitustekijät ovat
väärin mitoitettuja, puutteellisesti hallittuja
tai esiintyvät epäsuotuisissa olosuhteissa.
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Yhteinen käsittely
ja toimenpiteet

Työ ei saisi olla tekijälleen liian raskasta ja
vaikeata eikä toisaalta liian yksipuolista tai
haasteita tarjoamatontakaan.
Esimerkkejä sosiaalialan kuormitustekijöistä:
• asiakkaiden tai potilaiden moniongelmaisuus
• motivoitumattomat asiakkaat
• asiakkaiden väkivaltaisuus
• jatkuva monimutkainen ongelmanratkaisu
ja päätöksenteko
• eettinen ja emotionaalinen kuormitus
• työn ruumiillinen raskaus ja rasittuminen
työssä
• toisarvoiset työt vievät aikaa varsinaiselta
tärkeimmältä työltä
• jatkuvat muutokset
• kiire
Työturvallisuuslaki (738/2002) määrittelee
keskeiset psykososiaaliseen kuormitukseen liittyvät työnantajan velvollisuudet.
Työnantajan tulee oma-aloitteisesti välttää
tai vähentää työn kuormitustekijöiden
aiheuttamaa vaaraa tai haittaa työntekijöiden terveydelle.Työnantajalla on myös
velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin saatuaan tiedon työntekijän kuormittumisesta
terveyttään vaarantavalla tavalla työssään.
Työturvallisuuslaissa on lisäksi psykososiaaliseen kuormitukseen liittyviä työnantajan toimintavelvollisuuksia tarkentavia
säännöksiä väkivallan uhasta, häirinnästä,
yksintyöskentelystä, yötyöstä ja työn tauottamisesta.Työnantajan psykososiaaliseen
kuormituksen hallintaan liittyviä vel-

voitteita on myös työterveyshuoltolaissa
(1383/2001). Lisäksi haitallista psykososiaalista työkuormitusta torjutaan työaikaa
ja vuosilomaa koskevan sääntelyn kautta.

Eettinen ja emotionaalinen
kuormitus
Sosiaalialan etiikasta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä asiakkaan oikeutta hyvään ja
oikeudenmukaiseen kohteluun ja hyvään
hoitoon sekä eri sosiaalialan ammateissa
toimivien velvollisuuksia huolehtia näiden
oikeuksien toteutumisesta.
Eettiset kysymykset liittyvät oleellisesti
sosiaalialan työhön. Eettinen toiminta edellyttää arvovalintojen tekemistä ja käsitystä
oikeasta ja väärästä. Eettisten kysymysten
luonteeseen kuuluu mahdollisimman oikean
tai hyvän päätöksen tekeminen ja toimintatavan valitseminen kulloisessakin tilanteessa.Tämä edellyttää erilaisten näkökulmien
huomioon ottamista ja arvovalintojen tekemistä.
Kuormittavia ovat sellaiset tilanteet, joissa ei voi toimia mielestään eettisesti oikein
tai havaitsee muiden toimivan epäeettisesti. Ristiriita julki lausuttujen tavoitteiden ja
toteutuneen käytännön välillä on esimerkki
kuormittavasta tilanteesta, jonka työntekijät
kohtaavat aika-ajoin asiakkaidensa kanssa.
Eettistä kuormitusta aiheuttaa myös se, että
työntekijä kokee, ettei voi ajanpuutteen
vuoksi tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisi.
Esimerkkeinä mainittakoon toiminta vaati
vien asiakkaiden ja heidän omaistensa kanssa
tai intiimit tilanteet vanhustyössä. Kuormittavaa voi myös olla voimakas ja toistuva epätietoisuus tai epävarmuus siitä, mikä olisi oikea
toimintatapa kyseisessä tilanteessa.
Tällaista kuormittumista voidaan ennalta
ehkäistä ja vähentää koulutuksella, työnohjauksella ja keskustelemalla sekä sopimalla
toimintatavoista työyhteisössä ja organisaa
tiossa. Eettisesti ja moraalisesti kestävän

työn tekeminen ylläpitää tai vahvistaa sitoutumista ammattiin, työhön ja organisaatioon,
joka tarjoaa kyseiselle työlle riittävät edellytykset. Eettisesti ja moraalisesti kestävä työ
saa aikaan laadukasta työtä ja edistää työntekijän jaksamista. Sosiaalityössä ammatillinen
etiikka ja auttamisen käytännöt on myös sopeutettava toimintaympäristön muutokseen.
Sosiaalialalla myös emotionaalinen eli
tunnekuormittuminen on hyvin yleistä arjen työssä. Asiakastilanteet ovat vaativia ja
työssä kohdattavien yksilöiden ja perheiden
tilanteet usein vaikeita. Ihmiskohtalot ja heidän kärsimyksensä vaikuttavat väistämättä
myös heitä auttavaan henkilöön. Myötätuntostressi on emotionaalinen tila, joka syntyy yhteydestä traagisiin asioihin ja halusta
auttaa ihmisiä, jakaa heidän todellisuuttaan.
Jos myötätuntostressi pitkittyy eikä sille ole
purkukanavia, saattaa kehittyä myötätuntouupuminen.
Myötätuntouupumus voi ilmetä stressioireina, psykofyysisinä jännittyneisyyden
tiloina tai joskus jopa fyysisenä sairautena.
Työntekijän mieli voi täyttyä ihmisten kohtaloista takaumina, tai hän yrittää torjua
mielestään henkisesti kuormittavat asiat.
Omakuva ja koko maailmankuva sekä arvot
saattavat muuttua kielteiseen suuntaan, mikä
puolestaan johtaa erityyppisiin ihmissuhdeongelmiin. Henkilön voi olla vaikea sietää
voimakkaita tunteita, ja itseluottamus ja sietokyky vastoinkäymisiä kohtaan laskevat.
Tuntemukset eivät voi olla vaikuttamatta
työntekoon. Myötätuntouupuneen henkilön
työmoraali voi heiketä ja empatia vähetä,
mutta myös täysin vastakkainen reaktio on
mahdollinen.Tavallista on myös kontrolloimisen tarpeen lisääntyminen.
Keskeisin keino emotionaalisen ylikuormittumisen ennaltaehkäisyyn työpaikalla on
toimiva, avoin ja rehellinen vuorovaikutuskulttuuri, jossa on luottamusta, avoimuutta
ja keskinäistä kunnioitusta. Vuorovaikutuksen kehittämisen ja tunnetilojen käsittelyn
kanavana voi toimia pienryhmä, jossa tutkitaan yhdessä, mistä myötätuntostressissä
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on kysymys.Työyhteisöissä, joissa tiedetään
esiintyvän paljon vahvoja tunnetiloja, on
hyvä tehdä pelisäännöt haastavien tilanteiden purkamista varten.
Myötätuntostressin ehkäisyyn voi
vaikuttaa myös itse kehittämällä omaa
ammatti-identiteettiä. Itsehavainnoinnin,
tiedostamisen ja henkilökohtaisten varoitusmerkkien tunnistamisen lisäksi on tärkeää
olla armollinen itseään kohtaan. Esimiehen
velvollisuus on puuttua haitalliseen stressiin havaittuaan tai tiedon saatuaan siitä, ja
työterveyshuollon puoleen kannattaa myös
tarvittaessa kääntyä.
Työnohjaus on väline johdon ja henkilöstön valmiuksien kehittämiseen, jotta
he voisivat paremmin vastata työelämän
erilaisiin haasteisiin ja varautua muutoksiin.
Se tarjoaa mahdollisuuden tarkastella omaa
työtä ja persoonaa sekä organisaation tai
työyhteisön toimintaa.Työnohjauksen avulla
voidaan edistää ammatillista kasvua, yhteistyötä, työroolien selkiyttämistä sekä yhteisen käsityksen luomista työn tarkoituksesta
ja tavoitteista. Se sopiikin hyvin menetelmäksi eettisen ja emotionaalisen kuormittumisen hallintaan. Sitä voidaan toteuttaa
ryhmässä tai yksilöllisesti.
Työnohjaus on työhön, työyhteisöön
ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten ja tunteiden tutkimista, jäsentämistä
ja tiedostamista yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa.Työnohjaus on kokemuksellista oppimista, jonka keskeisin väline
on vuorovaikutusprosessi.Työnohjauksen
toimivuus perustuu sen autenttisuuteen,
käytännönläheisyyteen ja ratkaisukeskeisyyteen.Työnohjaus lähtee ohjattavan tarpeista, ja tutkimusmenetelmänä se rikastaa
ja uudistaa työtä ja työyhteisöä. Ohjattavien
voimavarat vapautuvat vuorovaikutuksessa
koulutetun ohjaajan ja ryhmän kanssa ratkaisujen löytämiseen ja toteutumiseen.
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Häirintä ja epäasiallinen kohtelu
Moni kokee turvattomuutta työyhteisössä
tai työpaikan asiakastilanteissa.Tiedon panttaus, ikävä juoruilu, epäasiallinen käytös,
häirintä, kiusaaminen, väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet ovat työelämän arkipäivään
liittyviä ongelmia myös sosiaalialalla.
Häirintä ja epäasiallinen kohtelu ovat
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. Myös asiakkaiden taholta tulevaa
loukkaavaa tai uhkaavaa toimintaa tai käyttäytymistä voidaan pitää häirintänä. Häirintä
voi olla luonteeltaan myös seksuaalista.
Kun henkilön käyttäytyminen poikkeaa
työpaikan yleisestä hyvästä käytännöstä ja
normaaleista hyvistä tavoista mutta ei kohdistu tiettyihin henkilöihin, puhutaan epäasiallisesta kohtelusta tai käyttäytymisestä.
Epäasiallisella kohtelulla tarkoitetaan esimerkiksi henkilön työsuorituksen jatkuvaa
ja perusteetonta arvostelua, mustamaalaamista tai esimerkiksi muusta työyhteisöstä
eristämistä.
Epäasiallinen kohtelu on haittaa tai mielipahaa ja loukkaantumista aiheuttava
• omavaltainen käytös
• erivapauksien vaatiminen/ottaminen
• komentelu
• asiaton kielenkäyttö
• laiminlyönnit
• kieltäytyminen tehtävistä
• voimakkaat tunteenpurkaukset, mielenilmaukset
• muiden panettelu/haukkuminen.

Seksuaalinen häirintä
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
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
voivat uhata sen kohteena olevan henkilön
terveyttä. Seksuaalisen häirinnän tilanteissa
terveys voi olla uhattuna jo yhden vakavan
tapahtuman perusteella.

Työpaikkakiusaaminen
Kiusaamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa joku joutuu toistuvasti ja pitkän aikaa
kielteisen, loukkaavan tai alistavan käyttäytymisen kohteeksi. Kiusaaminen on tapahtumaketju, jonka kuluessa kielteisen kohtelun
kohteeksi joutunut ajautuu tilanteeseen,
jossa hän kokee olevansa avuton ja puolustuskyvytön. Kiusaajana ja kiusattuna voi olla
työtoveri, esimies tai alainen. Kiusaajaksi
koettu ja kiusatuksi itsensä kokeva voivat
nähdä tilanteen hyvinkin eri tavoin.
Erilaiset ratkaisemattomat konfliktit voivat muuttua kiusaamisprosessiksi. Loukkaantumisen ja vihaisuuden tai nöyryytyksen ja
häpeän kokemukset ovat oivallista maape-

rää kiusaamisen kokemukselle.Tahattomasti
on voitu sanoa jotain, minkä toinen on saattanut kokea loukkaavana.
Työpaikkakiusaaminen voi ilmetä ilmeiden, eleiden, puheiden ja tekojen kautta
loukkaavana toimintana. Se voi olla hienovaraista ja sinänsä vähäiseltä vaikuttavaa, kuten
olankohautukset, hymähtelyt, puhumattomuus tai eristäminen työyhteisöstä. Sanallisina loukkauksina kiusaaminen voi ilmetä
mustamaalaamisena, selän takana puhumisena ja esimerkiksi mielenterveyden kyseenalaistamisena. Kiusaamista on myös fyysinen
väkivalta tai sillä uhkaaminen.
Jokaisella työyhteisön jäsenellä on vastuu
omasta käyttäytymisestään. Loukkaava ja
henkilöä arvosteleva tai uhkaava käyttäytyminen eivät kuulu asialliseen työkäyttäytymiseen.Työpaikkakiusaamisen kokeminen
on hyvin yksilöllistä.Tämän vuoksi on tärkeää, että jokainen itse ilmaisee, milloin kokee
toisen käyttäytymisen työpaikkakiusaamisena.
Toimintaohje työntekijälle epäasiallisen
kohtelun, häirinnän ja kiusaamisen tilanteisiin työyhteisössä
• Jos koet, että joku käyttäytyy sinua kohtaan työpaikalla epäasiallisesti, häiritsee tai
kiusaa, ota epäonnistunut tilanne puheeksi kyseisen henkilön kanssa. Kerro havainnoistasi ja tuntemuksistasi ja pyydä häntä
lopettamaan.Toimi näin, vaikka kyseessä
olisi esimiehesi tai jos huomaat, että joku
muu on kiusaamisen kohteena. Jos työpaikallasi on valmis toimintamalli kiusaamistilanteisiin, toimi sen mukaan.
• Asiallista, ammatillista, aikuismaista, arvostavaa käytöstä voidaan edellyttää jokaiselta
työyhteisössä. Parasta on, jos ongelma saadaan selvitettyä kahden kesken asiallisesti
ja perustellen.Yhdessä ratkaistu ristiriita
yleensä lujittaa työkaveruutta. Pyri osaltasi edesauttamaan sovintoa.Tiedosta, että
käytöksen taustalla voi olla jokin henkilökohtainen kriisi tai vaikkapa työuupumustilanne. Ne eivät oikeuta epäasiallisuuteen
mutta voivat selittää käytöstä.
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• Jos jostain syystä et uskalla ottaa asiaa

•

•

•
•

yksin puheeksi, pyydä mukaasi työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies tai joku
muu sopiva tukihenkilö työyhteisöstäsi.
Muista kuitenkin, että ongelma yleensä
mutkistuu, kun siihen kytketään useampia
henkilöitä. Alkutilanteessa kahdenvälinen
keskustelu on suositeltava.
Mikäli kyseinen kiusaaja ei muuta käytöstään pyynnöstäsi huolimatta, tee selväksi,
että seuraavaksi otat yhteyttä esimieheen,
jonka velvollisuus on puuttua asiaan. Jos
kiusaaja on esimies, kerro, että olet yhteydessä hänen esimieheensä, ja myös tarvittaessa tee niin.
Jos esimies eikä ylempi johtokaan tartu
ongelmaasi, voit olla yhteydessä työsuojeluviranomaiseen (www.tyosuojelu.fi) tai
omaan ammattiliittoosi ja pyytää ulkopuolista apua.
On mahdollistettava puolueeton selvittely,
jossa kannustetaan ratkaisuun.
Jos sinut nimetään kiusaajaksi, ota asia
vakavasti, vaikka se voi aiheuttaa sinussa
tunnekuohun tai torjuntareaktion. Pyydä
toista kertomaan tai tarkentamaan, mikä
käyttäytymisessäsi on ollut epäasiallista
kohtelua. Voit pyytää tilanteeseen tukihenkilön, esim. työsuojeluvaltuutetun tai työtoverin. Kerro oma näkemyksesi asiasta.
Ole tarvittaessa valmis pyytämään ja myös
antamaan anteeksi. Lopeta epäasiallinen
käyttäytyminen/häirintä/kiusaaminen.

TTL /Sopuisa työyhteisö -hanke

Työsyrjintä
Työpaikalla on edistettävä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.Työnantajan on arvioitava
yhdenvertaisuuden toteutumista ja kehitettävä työoloja ja toimintatapoja.Tavoitteena
on saada yhdenvertaisuuden edistäminen
osaksi muuta kehittämistoimintaa. Velvol-
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lisuus yhdenvertaisuuden edistämiseen
koskee kaikenkokoisia työnantajia.Työsuhde-etuudet, työsuhteisiin liittyvät velvollisuudet, rekrytointi ja koulutus ovat esimerkkejä
tilanteista, joissa noudatettavien menettelytapojen tulee olla aidosti syrjimättömiä.
Vähintään 30 henkilön työpaikalla työnantajan tulee laatia suunnitelma tarvittavista
toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.Yhdenvertaisuuslain mukaisen syrjintäkiellon lisäksi työnantajan tulee noudattaa
tasa-arvolakiin perustuvaa sukupuolisyrjinnän kieltoa.
Työsyrjintään voi syyllistyä vain työnantaja tai työnantajan edustaja. Syrjintä on kielletty työhön otettaessa, työsuhteen aikana ja
työsuhteen päättämistilanteissa.Työnantaja
voi myös syyllistyä syrjintään jo ennen työhönottoa valintakriteerien asettamisessa tai
työpaikkailmoittelussa.
Syrjintä on ihmisten eriarvoista kohtelua
jollakin yhdenvertaisuuslaissa tai tasa-arvolaissa kielletyllä syrjintäperusteella.Yhdenvertaisuuslaissa kiellettyjä syrjintäperusteita
ovat ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet,
terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen
suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä
syy.Tasa-arvolaissa on kielletty sukupuoleen,
sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.
Kaikilla työnantajilla on lain mukaan
velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja
kehittää työoloja ja toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä.
Toimintaohje mahdollisessa työsyrjintätapauksessa:
• Vaadi tapaukseen liittyvät perustelut
• Ellet saa perusteluja tai perustelut eivät
ole mielestäsi oikeat, ota yhteyttä työsuojeluviranomaisiin tai omaan ammattiliittoosi.

Yksintyöskentely
Yksintyöskentelyssä työntekijä työskentelee
fyysisesti tai sosiaalisesti eristettynä ilman välitöntä kontaktia muihin työntekijöihin. Fyysisestä yksintyöskentelystä on kyse silloin, kun
työntekijä ei voi saada yhteyttä työpaikan
muihin työntekijöihin. Sosiaalisesta yksintyöskentelystä taas puhutaan silloin, kun työntekijä jää ilman työyhteisönsä tukea.
Yksintyöskentelyä on myös tilanne, jossa
työntekijä työskentelee ammatillisesti tai
erityisolosuhteiden vuoksi eristettynä, vaikka on muutoin tekemisissä muiden työntekijöiden kanssa.Tämä voi olla esimerkiksi
työskentely toisen työnantajan tiloissa ilman
muita ammattihenkilöitä, jotka voivat avustaa vaaratilanteessa.
Asiakasväkivalta ja sen uhka on yksi vakavimmista riskeistä kotihoitotyötä yksin
tekeville. Hankalan tilanteen saattaa aiheuttaa asiakas itse tai esimerkiksi asiakkaan
omainen.
Työturvallisuuslain 29 § edellyttää, että
työssä, jota työntekijä tekee yksin ja johon
siitä syystä liittyy ilmeinen haitta tai vaara
hänen turvallisuudelleen tai terveydelleen,
työnantajan on huolehdittava siitä, että haitta tai vaara yksin työskenneltäessä vältetään
tai se on mahdollisimman vähäinen.Työnantajalta edellytetään siten erityistoimenpiteitä, kun työntekijä tekee työtään yksin ja
työhön tästä syystä liittyy ilmeinen vaara.
Yksintyöskentelyyn voi liittyä ilmeinen
haitta tai vaara esimerkiksi siksi, että työssä
käytetään vaarallisia koneita tai vaarallista
työmenetelmää sellaisissa olosuhteissa, joissa vakavan tapaturman todennäköisyys on
normaalia suurempi.Yksintyöskentelyn takia
mahdollisuus avun saantiin on rajoitettu.
Yksintyöskentelyyn voi liittyä ilmeinen
haitta tai vaara myös väkivallan uhan takia.
Väkivallan uhka voi joissain tehtävissä jopa
lisääntyä, jos työntekijä tekee työtä yksin. Silloin, kun yksintyöskentelyyn liittyy ilmeinen
väkivallan uhka, on huomioitava työturval-

lisuuslain 27 §, jossa edellytetään työnantajalta toimenpiteitä, jotta väkivallan uhka ja
väkivaltatilanteet ehkäistään ennakolta.
Yksintyöskentely on lisäksi työn kuormitustekijä, joka voi aiheuttaa haitallista psykososiaalista työkuormitusta työntekijöille.
Lyhytaikainenkin yksintyöskentely tai työntekijän sosiaalinen tai fyysinen eristäminen
työyhteisössä voivat aiheuttaa haitallista työkuormitusta, etenkin jos tilanteeseen liittyy
muita kuormitustekijöitä.
Työnantajan on ryhdyttävä erityisiin
toimenpiteisiin silloin, kun työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle voi aiheutua
tavanomaista suurempi haitta tai vaara, joka
johtuu siitä, että työntekijä tekee työtään
yksin.Työnantajan tulee työturvallisuuslain
10 §:n mukaisen vaarojen arvioinnin avulla selvittää, tehdäänkö työpaikalla sellaista
työtä, jossa työntekijä työskentelee yksin,
ja liittyykö siihen ilmeinen haitta tai vaara.
Arvioinnissa kannattaa käyttää hyväksi työpaikan työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa
ulkopuolisten, kuten työterveyshuollon,
asiantuntemusta. Arvioinnin pohjalta työn
antajan on tehtävä ne toimenpiteet, jotka
ovat tarpeellisia yksintyöskentelystä aiheutuvan vaaran vähentämiseksi.

Työväkivallan uhka
Sosiaaliala on työväkivallan esiintymisen
kannalta merkittävä riskiala. Väkivaltatilanteita ja väkivallan uhkaa esiintyy useissa
sosiaalialan palvelutehtävissä. Lähihoitajat,
koulunkäynnin ohjaajat, erityisavustajat
sekä henkilökohtaiset avustajat, jotka ovat
läheisessä fyysisessä kanssakäymisessä asiak
kaiden kanssa, ovat useimmiten kohteena.
Samoin sosiaalialan viranomaisina toimivat
työntekijät, jotka tekevät tai toimeenpanevat asiakkaiden näkökulmasta kielteisinä
koettuja päätöksiä, voivat altistua väkivallan
uhkalle.
Väkivaltariskien ennakoiva hallinta on
otettava alan työpaikoilla osaksi turvallisuusTyöturvallisuuskeskus     67

johtamista. Hyvästä ennakoivasta riskienhallinnasta on monenlaista hyötyä. Sillä
parannetaan henkilöstön kokemaa turvallisuutta, hyvinvointia ja viihtyvyyttä sekä
samalla työnteon sujuvuutta. Väkivallan
ehkäisyä korostetaan myös työturvallisuuslaissa (27. §).

Työväkivaltariskien hallinta

• Organisatoriset toimenpiteet

•

•

•
•
•
•

−− turvallisuusvastuuhenkilön nimeäminen, tiedoksi kaikille
−− riittävät henkilöstöresurssit, riittävän
hyvä työilmapiiri vaikeidenkin asioiden käsittelyyn.
Väkivaltavaarojen ja -riskien arviointi
−− millaisia väkivalta- ja uhkatilanteita
on aiemmin esiintynyt, kuinka usein,
miten varauduttu?
Perusturvallisuuden varmistus, työympäristön tekniset ratkaisut sekä turvaja valvontalaitteet
−− kestävät materiaalit, rakenteet, suojaavat kalusteet, hätäpoistumisen mahdollisuus, hyvä näkyvyys ja valaistus
−− kulun ohjaus ja tarvittaessa rajoittaminen
−− lukitus estää asiattomien pääsyn tiettyihin tiloihin
−− kulunvalvonta,TV- ja videovalvonta,
vartiointi.
Uhka- ja vaaratilanteisiin sopivat toimintatavat, toimintaohjeet.
Kaikki työntekijät koulutetaan toimintatapoihin ja tilanteita harjoitellaan
tietyin väliajoin (vuosittain).
Tuen ja jälkihoidon järjestäminen.
Väkivalta- ja uhkatilanteiden jatkuva
raportointijärjestelmä.
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Keskeinen osa työväkivaltariskien hallintajärjestelmää ovat omalla työpaikalla
laaditut ja noudatettavat työpaikkaväkivallan ehkäisy- ja toimintaohjeet. Ohjeissa
kuvataan, kuinka toimitaan väkivalta- ja
uhkatilanteiden ehkäisyssä ja mahdollisesti
akuuteissa uhka- ja väkivaltatilanteissa sekä
väkivaltatilanteen jälkeisissä vaiheissa. Ohjeita tulee kerrata säännöllisesti, ja toimintamalleja tulee harjoitella käytännössä.
Työn hallinnan kannalta keskeinen lähtökohta on väkivalta- ja uhkatilannevaaran
varhainen, ennakoiva tunnistaminen ja
arviointi.Tätä tukevat tapahtumatiedot kerätään järjestelmällisesti paitsi jokaisesta
väkivaltatilanteesta, myös jokaisesta läheltä
piti-, uhka- ja vaaratilanteesta.Tällöin jokaiselle työpaikalle kertyy tietoa siitä, millaisia
väkivalta- ja uhkatilanteita työpaikalla on
esiintynyt, millaisissa tilanteissa ja tiloissa
sekä milloin ja kuinka usein niitä on sattunut. Lisäksi on selvitettävä työpaikan ja
sen henkilöstön toimenpiteet väkivaltaan
varautumisessa.Tässä yhteydessä huomio
kiinnitetään työpaikan rakenteellisiin, teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin
sekä toimintatapoihin, ohjeisiin ja niiden
harjoittelun jatkuvaan kertauskoulutukseen.
Ehkäisytoimet suunnitellaan työpaikan tarpeista lähtien.
Työpaikan perusturvallisuutta vahvistavat turva- ja valvontalaitteet sekä muut
rakenteelliset ja tekniset ratkaisut. Suuret
rakenteelliset muutokset on hyvä ajoittaa
uusien tilojen suunnitteluvaiheeseen tai
uudistusten yhteyteen. Kehittämiskohteita
voivat olla esimerkiksi kulunvalvonta sekä
ulkopuolisten kulun ohjaus ja rajoittaminen
työtiloissa, henkilökunnan peräytymismahdollisuuden varmistaminen tilaratkaisuissa
ja kalusteiden sijoittelussa sekä lisäavun hälyttämisen järjestelyt. On oleellista selvittää,
miten apu saadaan hätätilanteessa paikalle
mahdollisimman nopeasti ja tarvitaanko
erillistä vartiointia.Turvallisuusjärjestelyjen

ja -laitteiden toimivuus sekä niiden käytön
hallinta on muistettava tarkistaa, ja laitteet
tulee koekäyttää säännöllisesti.
On kiinnitettävä huomiota myös yksintyöskentelyn ennakoivaan turvallisuuteen,
muun muassa kotikäyntien osalta. Liikkuvaan työhön soveltuvat mukana kannettavat
hälyttimet.Toisaalta uhka- ja vaaratilanneraportointia sekä näiden tietojen ennakoivaa
työnjohdollista käyttöä tulee tehostaa erityisesti avopalvelutyössä.
Työpaikalla on kehitettävä käytännöllisiä
toimintatapoja, joita noudattaen väkivaltatilanteet saadaan mahdollisimman hyvin
ehkäistyä ja akuutit tilanteet hallittua. Ensisijainen tavoite on ehkäistä tilanteet – hallita
väkivaltariskiä.Tärkeitä ovat myös riittävät
henkilöresurssit ja hyvä työilmapiiri, joka
auttaa käsittelemään vaikeitakin asioita.
Oleellinen osa työväkivaltariskien hallintaa
on väkivaltatilanteisiin joutuneille järjestettävä tuki ja jälkihoito. Lisäksi tarvitaan
työpaikkakohtainen väkivalta- ja uhkatilanteiden toimiva raportointijärjestelmä lomakkeineen ja niiden jatkokäsittelyohjeineen.
Näillä saadaan tarpeellista oman työpaikan
tietoa ehkäisytoimien suunnitteluun ja samalla niiden välityksellä voidaan seurata
turvallisuuden kehittymistä.
Työpaikalla on syytä keskustella esimiehen ja koko henkilöstön kanssa muun
muassa siitä, miten kaikki todetut läheltä
piti-, uhka- ja vaaratilanteet sekä varsinaiset
väkivaltatapaukset raportoidaan. Samalla
korostetaan sitä, että kaikki raportit käsitellään mahdollisimman pian yhdessä esimiehen ja henkilöstön kanssa, asiallisesti
syitä ja tulevien tapausten ehkäisemiseen
tähtääviä ennakointikeinoja hakien. Kaiken
aikaa korostetaan asiallista suhtautumis- ja
käsittelytapaa, jotta kukaan ei jättäisi raportoimatta esimerkiksi sellaista tapausta, josta
tuntee omaa syyllisyyttä.
Väkivaltatilanteisiin varautumisessa on
tärkeää, että työntekijät keskustelevat toimintatavoista ja -periaatteista työpaikka

kokouksissa.Tällöin voidaan vähentää
pelkoa ja luoda turvallisuuden tunnetta sekä
välttyä leimautumiselta.
Esimerkkejä toimintatavoista mahdollisesti
väkivaltaisen tai jo väkivaltaisesti käyttäytyneen asiakkaan kanssa:
• keskustelu asiakkaan kanssa käyttäytymisestä
• asiakkaan siirto toiseen yksikköön
• parityöskentelyn käyttö
• vahtimestari mukaan asiakastilanteeseen
• asiakas puhutteluun käytöksestään
• työntekijän vaihto
• asiointi kirjallisesti
• moniammatillinen yhteistyö.
Työväkivaltavaarojen tunnistamiseen ja
riskien arviointiin on kehitetty menetelmiä.
Yksi tällainen on alun perin terveydenhuoltoalan työpaikkojen kanssa yhteistyönä
kehitetty TVR-Arvi-menetelmä, joka on ladattavissa Työturvallisuuskeskuksen internetsivulta www.ttk.fi.
Seuraavan listan avulla voit pohtia, kuinka
hyvin uhka- ja väkivaltatilanteet on huomioitu työpaikallasi:
Työpaikan toimintakulttuuri
• Missä menevät rajat hyväksyttävän ja sopimattoman käytöksen välillä?
• Onko uhkaavalle käytökselle nollatoleranssi? Mitä se käytännössä tarkoittaa?
• Kuinka paljon työpaikalla ”kuuluu sietää”
huonoa käytöstä?
Perehdyttäminen, työnopastus (myös
vanhoille työntekijöille)
• Ovatko kaikki tietoisia turvallisuusohjeista?
• Ovatko ohjeet muuttuneet vuosien saatossa? Ovatko muutokset kaikkien tiedossa?
• Osataanko toimia ohjeiden mukaisesti?

Työturvallisuuskeskus     69

Henkilöstön turvallisuuskoulutus
• Onko henkilöstö saanut koulutusta, jonka
avulla pystyy arvioimaan ympäristöään ja
työpaikkaansa uhka- ja väkivaltatilanteiden varalta?
• Onko koulutusta järjestetty niissä tiloissa,
joissa työntekijät normaalistikin toimivat?
Työympäristön rakenteelliset tekijät
• Onko työympäristö suunniteltu siten, että
se on turvallinen?
• Onko pakomahdollisuus aina olemassa?
Istuuko työntekijä seinän ja pöydän välissä
vastapäätä ovea?
• Onko kaikissa tilanteissa mahdollista hälyttää apua, vai sijaitseeko hälytysmahdollisuus jossain tietyssä paikassa?
Turvallisuuden huomioiminen
työkäytännöissä
• Työskennelläänkö työpaikalla yksin?
• Miten toimitaan tilanteissa, jotka arvioidaan mahdollisesti uhkaaviksi? Esim. hyödynnetäänkö parityöskentelyä?
• Onko asiakas (myös epäilyttävästi käyttäytyvä) aina kahdestaan työntekijän kanssa
vastaanottohuoneessa?
Kannustetaan tuomaan julki koetut
uhkatilanteet
• Minkälainen raportointijärjestelmä on
käytössä?
• Millä tavalla suhtaudutaan henkilöön, joka
raportoi uhkatilanteen?
• Miten raportoidut tilanteet käsitellään?
• Mihin toimenpiteisiin ryhdytään?
Työnohjaus
• Onko työntekijöillä mahdollisuus käsitellä
haastavia asiakastilanteita työnohjauksessa?
Uhkatilanteiden seuranta
• Miten uhkatilanteiden määrää seurataan?
• Miten puututaan havaittuihin puutteisiin?
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Jälkikäsittelyn käytäntöjen
kehittäminen
• Millä tavalla huolehditaan, ettei uhka- tai
väkivaltatilanteeseen joutunut jää yksin?
• Millä tavalla tilanteista puhutaan työyhteisössä?
• Millä tavoin ohjataan tarvittaessa jatkotuen
piiriin?
työsuojelu.fi

Toimintaohjeet uhka- ja
väkivaltatilanteisiin
Jokaisella työntekijällä on oikeus turvalliseen työhön ja asialliseen kohteluun. Uhkailua, nimittelyä, lyömistä, potkimista tai
puremista ei pidä hyväksyä osaksi työn kuvaa. Väkivallan riski on käytettävissä olevin
keinoin pyrittävä poistamaan tai saatava
vähintään sellaiselle tasolle, ettei kenenkään
henki ja terveys vaarannu. Henkilökunnalla
tulee olla mahdollisuus ja velvollisuus perehtyä työturvallisuuslain mukaiseen ohjeistukseen ja saada koulutusta ja perehdytystä
tilanteiden hallintaan.
Epäonnistunut työtilanne, joka johtaa työväkivallan kokemukseen kuormittaa työntekijää ja koettelee ammatillisuutta. Mitä tein?
Toiminko oikein? Kuinka tässä näin kävi?
Ihminen on usein itsensä pahin syyllistäjä.
Työssä koetuista tunteista on hyvä puhua
työyhteisössä, ja ilmoituksen tekeminen
koetusta väkivallasta johtaa tilanteen kohtaamiseen sekä arviointiin ja oppimiseen.
Yleensä uhka- tai työväkivaltatilanteet
tapahtuvat odottamatta. Aikuinen asiakas
tai muu ulkopuolinen, lapsi, nuori tai kehitysvammainen ei hallitse epäasiallista
käyttäytymistään esimerkiksi rajoittamis - ja
siirtymistilanteissa. Väkivaltatilanteesta tulee
ilmoittaa välittömästi työnantajalle, jolla on
velvollisuus huolehtia siitä, että työ voidaan
tehdä turvallisesti.

Varaudu väkivallan uhkaan
Turvallisuusjärjestelyt
• Työhuone järjestetään siten, että huoneesta pääsee poistumaan.
• Painavat esineet poistetaan työpöydältä.
• Veitsiä, saksia ym. teräaseita säilytetään
lukituissa kaapeissa.
• Kulunvalvonta- ja hälytyslaitteet ovat kunnossa, ja ne testataan säännöllisesti.
• Työyhteisössä uhkaavaan tilanteeseen on
sovittu yhteinen turvasana, jolloin työtoveri tulee tueksi työtehtävään.
• Henkilökohtaiset osoitetiedot suojataan.
• Sosiaalisen median työhön liittyvät pelisäännöt on hyvä määritellä yhteistoiminnassa.
Työtilanteessa
• Arvioi tilanne ja pyydä tarvittaessa apua
etukäteen.
• Mikäli on kokemuksia epäonnistuneista
vuorovaikutustilanteista ja haastavan asiakkaan tapaamisista, kannattaa toteuttaa
parityöskentelyä. Esimerkiksi sopikaa aika,
jolloin työkaveri koputtaa tai tulee käymään huoneessa.
• Varmistetaan, että työtoveri tai vahtimestari on lähellä. Sovitaan, milloin tilanteeseen
tulee puuttua, esim. äänen kohoaminen.
Väkivaltatilanteessa
• Tilanteet ovat yleensä lyhytkestoisia.
• Jos asiakas ei ole halukas keskustelemaan
ja käyttäytyy epäasiallisesti, hänet voi pyytää poistumaan ja tarjota uutta tapaamisaikaa.
• Pysy itse rauhallisena. Harkitse lisäapua.
Parityöskentely lieventää uhkaavaa tilannetta.
• Kaikissa työtilanteissa toiminta tulee suunnata itsensä ja muiden turvallisuuteen.
• Jos asiakas jatkaa epäasiallista käyttäytymistä, huutaa, uhkailee ja tulee liian lähelle, tilanteesta saa poistua.

• Voimakeinoja käytettäessä saa turvautua

vain sellaisiin tehtävän suorittamiseksi
tarpeellisiin toimenpiteisiin, joita on pidettävä kokonaisuutena arvioiden puolustettavana, kun otetaan huomioon tehtävän
tärkeys ja kiireellisyys, vastarinnan vaarallisuus sekä tilanne muutenkin.

Tilanteen jälkeen
• Ilmoita esimiehelle välittömästi fyysisistä
ja psyykkisistä vammoista ja ole yhteydessä työterveyshuoltoon.
• Dokumentoi tilanne tai käytä työnantajan
ilmoitusjärjestelmää.Työtapaturmailmoitus tehdään, jos tilanne on aiheuttanut
hoitoa vaativia vammoja.
• Omaan henkeen tai perheeseen kohdistuvista uhkailuista kasvokkain, sähköpostilla
tai puhelimitse tulee aina tehdä rikosilmoitus poliisille.
• Jos työtoverisi joutuu fyysisen tai henkisen työväkivaltaan kohteeksi, varmista,
ettei hän jää yksin kokemuksensa kanssa.
Sopikaa, kuka ottaa esimerkiksi illalla tai
viikonloppuna yhteyttä tilanteen jälkeen.
• Esimies järjestää psykologisen jälkihoidon
tai yhteisen keskustelutilaisuuden työyhteisölle.Tapahtuma on käytävä läpi työtovereiden ja esimiesten kanssa.
• Joillakin työpaikoilla on sovittu erityinen tukihenkilöjärjestelmä väkivalta- ja
uhkatilanteiden läpikäyntiä varten.Tukihenkilöinä voivat toimia esimerkiksi
työnohjauskoulutuksen saaneet työntekijät.Tukihenkilöjärjestelmän etu muihin
yllä mainittuihin keinoihin on se, että sitä
voidaan käyttää sekä yksilöllisesti että
ryhmässä.
• Esimiehen vastuulla on varmistaa, että riittävä jälkihoito toteutuu.
• Esimies voi kutsua asiakkaan yhteiseen
keskusteluun. Jos asiakas uhkaa työkaveriasi, kerro tilanteesta välittömästi esimiehelle ja uhatulle.
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• Tee tarvittaessa tapahtuneesta rikosilmoitus. Esimerkiksi lievä pahoinpitely työssä
on virallisen syytteen alainen asia.

Säädökset:Työturvallisuuslaki, Pahoinpitelyrikos
läheissuhteissa ja työpaikalla, Lähestymiskielto,
Vainoamisen kriminalisointi, Rikoslaki 4 luku 6
pykälä (13.6.2003/515)

Mobiili ja etätyö
Tietokoneet, mobiililaitteet ja internet ovat
työpaikoilla arkipäivää lähes kaikilla toimialoilla.Tietointensiivisen työn määrä kasvaa
kaikissa ammateissa.Teknologian kehitys
muuttaa jatkuvasti myös ympäristöä, jossa
sosiaalialan työntekijät toimivat. Monella
työ on ainakin osittain tietotyötä eikä enää
sidottuna aikaan, paikkaan ja paikallaoloon
kuin ennen.
Mobiilisovelluksia käytetään sosiaalialalla
ja niiden käyttö yleistyy jatkuvasti niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Kysyntää on
kasvattanut yksilön omaehtoisen terveyden
edistämisen korostuminen, informaatioteknologian kehittyminen sekä ikääntyneille
suunnattujen palvelujen tarve. Mobiilin
teknologian hyödyntämisessä on myös mahdollisuuksia. Esimerkiksi vaikeiden liikenneyhteyksien päässä asuvien tai vaikeasti
liikkuvien asiakkaiden tapaamisia voidaan
järjestää tiheämmin etäyhteyksinä.
Tieto kulkee yhä useammin koneen välittämänä kasvokkain kohtaamisen sijaan.
Teknologian myötä asiointitavat ovat monipuolistuneet.Teknologia mahdollistaa yhä
kasvottomampia palveluja, jolloin inhimillinen kohtaaminen vähenee. Sosiaalialalla
tämä voi tarkoittaa sitä, että työntekijät
voivat ohjata asiakkaitaan uudella tavalla tai
sosiaalialan asiakkaat tarvitsevat yhä enemmän avustusta tietopalveluiden käytössä ja
ohjauksessa selviytyäkseen arjestaan. Palveluohjausta ja -muotoilua tarvitaan entistä
enemmän niille, jotka tarvitsevat palveluja
paljon tai eivät pysty käyttämään teknologiaa hyväkseen.
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Myös kotihoidon asiakkaiden arkielämä,
asuminen, päivittäinen liikkuminen ja toimiminen kotona muuttuvat teknologian kehittyessä.Teknologia tarjoaa apua ja helpotusta
mutta vaatii niin työntekijöitä kuin asiakkailtakin sopeutumista uudenlaisia osaamisvaatimuksia sisältävään toimintatapaan.
Esimerkkeinä toimivat lääkkeenannostelijarobotin käyttö, etäkonsultaation toteutus tai
sähköisen hakemuksen täyttäminen.
Sosiaalialan työtä toteutetaan osittain
mobiilisti. Mobiililla työllä tarkoitetaan
sähköisten viestintä- ja yhteistyövälineiden
(ICT) tukemaa liikkuvaa työtä. Jos työntekijä
on poissa päätyöpaikaltaan yli kymmenen
tuntia viikossa, hänen katsotaan kuuluvan liikkuvien työntekijöiden ryhmään.
Tällöin työtä tehdään laajentuneessa toimintaympäristössä. Jos työn laajentuneen
toimintaympäristön kuormitustekijät ovat
hallitsemattomia, ne voivat olla työturvallisuusriski.
Mobiilin työn vaativuustekijöitä ja
edellytyksiä sosiaalialalla
• Monipaikkainen työskentely työpäivän
aikana edellyttää suunnitelmallisuutta ja
helposti mukana kulkevia työvälineitä.
• Uudella tavalla rakentuva työaika edellyttää, että käytännöt esim. asiakaskäyntien
kirjaamiseen tai työsähköpostin ja puhelimen vastaamiseen on sovittu.
• Siirtyminen tai liikkuminen paikasta toiseen edellyttää suunnitelmallisuutta ja
järjestelmää, jonka avulla kollegat ovat tietoisia työntekijän menoista.Tämä on oleellista kunkin työturvallisuuden kannalta.
• Välittynyt vuorovaikutus ja yhteistyö edellyttävät, että tekniset laitteet ovat kunnossa ja niiden käyttöönottoa tuetaan esim.
koulutuksin.
Mobiilissa, tietoteknisten välineiden valtaamassa ympäristössä tyypillisiä haasteita
ovat epäjatkuvuudet, keskeytykset sekä
teknologian toimivuuteen ja käytettävyy-

teen liittyvät ongelmat. Jatkuva liikkuminen
saattaa myös kuormittaa haitallisesti. Eri
paikoissa, esimerkiksi asiakkaiden kodeissa, fyysisten työympäristöjen ergonomia ei
myöskään aina ole paras mahdollinen.
Mobiilissa työssä työaika leviää ja rakentuu uudella tavalla. Monipaikkaisuuden
vaatima siirtyminen eri paikkojen välillä ja
työpisteiden perustaminen sekä purkaminen useita kertoja päivän aikana, matkustamiseen vaadittu aika, työntekijän tapa hoitaa
tehtäviään sekä sähköisen tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet ovat tekijöitä,
jotka voivat pidentää työpäivää.Yksilöiden
väliset erot ovat suuria.
Esimiehen vastuulla on, että mobiilisti
toimivan työntekijän työolosuhteet ovat
turvalliset ja terveelliset, sekä seurata työssä
kuormittumista ja työaikaa.Tähän kuuluu
todellisten työtuntien raportointi ja käytännöistä sopiminen. Esimiehen roolissa
korostuvat luottamuksen synnyttäminen
ja ylläpitäminen, pelisääntöjen luominen,
tavoitteiden asettaminen sekä tulosten seuraaminen.Työn vaarojen ja haittojen selvittäminen ja tarpeelliset korjaustoimenpiteet
on ulotettava myös mobiiliin työhön.
Etätyö on tapa organisoida työtä. Se
on työtä, jota voitaisiin tehdä työnantajan
tiloissa, mutta sitä tehdään säännöllisesti
varsinaisen työpaikan ulkopuolella käyttäen apuna tietotekniikkaa. Etätyötä voidaan
tehdä työ- tai virkasuhteessa.Tyypillisesti
etätyö tapahtuu kotona, kakkosasunnolla tai
etätyökeskuksessa. Etätyö voi olla tilapäistä,
säännöllistä tai kokoaikaista.Työlainsäädäntöä sovelletaan myös etätyöhön.
Etätyö on yleistymässä myös sosiaalialan
toimistotyötä tekevien keskuudessa. Etätyön
suurimmat hyödyt ovat työn ja ajankäytön
tehostuminen sekä yksityiselämän tarpeiden
huomioon ottaminen. Muutama etätyöpäivä viikossa tai kuukaudessa tuo joustoa ja
tehokkuutta työhön. Erityisesti avokonttorissa työskentelevät usein arvostavat sitä,
että keskittymistä vaativat tehtävät voi tehdä
etänä. Etätyön tekeminen vaatii suunnittelua

ja yhteisiä sääntöjä. Mahdolliset ongelmat
ovat vältettävissä, kun asioihin varaudutaan
etukäteen.
Etätyössä tärkeää:
• etätyösopimuksen laatiminen
• tasapuolisuuden huomioon ottaminen
• perehdytyksen kehittäminen: turvallisuus,
ergonomia, vakuutusturva
• säännölliset toimistopäivät ja etäpäivät
• hyvät kokouskäytännöt
• säännölliset keskustelut esimiehen kanssa
• sosiaalisen median mahdollisuudet käyttöön
• ajankäytön suunnittelu ja seuranta
• tavoitettavuudesta sopiminen
• suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen
Etätyösopimuksessa määritellään
• Minkälaista työtä voidaan tehdä etätyönä?
• Missä etätyötä voidaan tehdä?
• Minkälainen on työntekijän raportointi
velvoite?
• Miten työaikakirjaukset suoritetaan?
• Mitä kustannuksia etätyön tekemisestä
aiheutuu ja miten ne korvataan (verkko
yhteys, tietoturva)?
• Mikä on vasteaika työpaikalta tuleviin
yhteydenottoihin?
• Miten etätyöjärjestely voidaan aloittaa tai
lopettaa?
• Miten työturvallisuus ja tietosuoja huo
mioidaan?
• Miten yksityiselämä ja etätyö erotetaan
toisistaan?
• Mikä on etätyön enimmäismäärä?
• Mikä on prioriteettijärjestys? Milloin
etätyötä ei voida tehdä?
• Mikä on etätyöpäivien ilmoittamis
menettely?
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Työnantajalla on vastuu kaikkien työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä, mukaan lukien etätyötä tekevät.
Työnantajalla on rajallinen mahdollisuus
valvoa työolosuhteita tai seurata työaikaa ja
kuormittumista etätyössä, joten työturvallisuuden hallintaan on syytä kehittää hyviä
yhteistyökäytäntöjä työpaikalla.
Etätyön luonne ja erityispiirteet on hallittava, jotta mahdollisiin vaaroihin ja ongelmiin voidaan varautua ja luoda terveelliset,
turvalliset työtä tukevat olosuhteet myös
etätyöläiselle.Työturvallisuuslaki edellyttää
työn vaarojen ja haittojen tunnistamista
ja arviointia. Arvioinnin suunnittelussa on
syytä miettiä, miten etätyön vaarojen arvioinnissa toimitaan.Työturvallisuuskeskus
on tuottanut lomakkeen etätyön vaarojen
arvioinnin tueksi. Lomaketta voi käyttää
esimerkiksi esimiehen kanssa käytävän
keskustelun tukena.Tarvittaessa voi turvautua työterveys- tai työsuojeluhenkilöstön
asiantuntija-apuun. Arvioinnin perusteella
voidaan sopia toimenpiteistä, joita etätyön
turvallisuuden varmistamiseen tarvitaan.
Lakisääteinen tapaturmavakuutus
koskee kaikkea työsuhteessa tehtävää työtä, myös etätyötä. Kotona tehtävän etätyön
vakuutusturva on kuitenkin työtilaan sidotumpaa kuin työpaikalla. Etätyössä työtapaturmana korvataan vain työntekijän
etätyöksi sovittuun työhön välittömästi
liittyvän toiminnan yhteydessä sattuneet
tapaturmat.Toiminnalla tulee olla pääasiallinen ja olennainen yhteys työhön.Työtilan
ulkopuolella sattuneet tapaturmat korvataan
vain, jos toiminnalla on syy-yhteys työhön.
Etätyössä kotona saatetaan töiden lomassa tehdä kotiaskareita ja aterioida.
Ruokailuun tai muihin taukoihin liittyvässä toiminnassa sattuneet tapaturmat eivät
kuitenkaan kuulu vakuutusturvan piiriin
etätöissä. Mikäli työntekijä tekee töiden
lomassa välillä kotitöitä, niiden yhteydessä
sattuvia tapaturmia ei korvata työtapaturmina.Tällöin ei ole kyse työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa sattuneesta tapaturmasta.
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Vakuutusturva ei ole voimassa niin sanotuilla tavanomaisen työmatkan hyväksyttävillä poikkeamillakaan. Jos kotona
etätyöpäivänä liukastuu esimerkiksi hakiessaan lasta päivähoidosta, tätä ei korvata
työtapaturmavakuutuksesta. Vastaava liukastuminen korvattaisiin työmatkatapaturmana
tietyin edellytyksin, jos työntekijä olisi ollut
tavanomaisella matkalla töistä kotiin päiväkodin kautta.
Halutessaan työnantaja voi vahvistaa
työntekijöiden vakuutusturvaa vapaaehtoisella vakuutuksella, esimerkiksi tapaturmavakuutuslain mukaisella vapaa-ajan
ryhmävakuutuksella, joka kattaa henkilöstön
tapaturmariskit vapaa-aikana mukaan lukien
lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen sisältymättömät etätyön tapaturmariskit. Myös
omalla henkilökohtaisella vakuutuksella voi
vahvistaa omaa vakuutusturvaansa.
Lisätietoa mobiilin ja etätyön työn vaativuustekijöistä sekä työhyvinvointikartoitus
etätyön sekä mobiilin työn vaarojen arvioinnin tueksi: www.ttk.fi

Sosiaalinen media (some),
työsuojelunäkökulma
Sosiaaliseen mediaan liittyy sosiaalialalla uhkia. Se tekee niin aiheellisesta kuin aiheettomastakin kritiikistä entistä julkisempaa ja on
siksi psykososiaalinen kuormitustekijä, joka
tulee työsuojelussa ottaa huomioon.
Työnantajan tulee tarjota työntekijälle
tukea ja apua myös silloin, jos asiakas häiritsee, uhkailee tai herjaa työntekijää somessa.
Työntekijää ei saisi jättää selvittämään tilannetta yksin.Työnantajan tulee puuttua tilanteeseen ja pyrkiä huolehtimaan siitä, ettei
tilanne jatku eikä toistu, tarjota työterveyshuollon palveluita sekä tarvittaessa mahdollisuutta keskustella asiasta työyhteisössä.
Somen käytöstä on hyvä sopia työpaikalla. Useiden organisaatioiden viestintäohjeistuksessa suhtaudutaan myönteisesti
työntekijöiden osallistumiseen julkiseen

keskusteluun – myös sosiaalisessa mediassa.Työntekijän on kuitenkin oltava selvillä,
milloin hän edustaa organisaatiota ja milloin
hän antaa lausuntoja yksityishenkilönä. Ammatillisen roolin tiedostaminen on tärkeää;
asiakkaisiin liittyviä asioita ei jaeta eikä niistä keskustella somessa.
Sosiaalinen media on suositeltavaa ottaa
huomioon työyhteisön suunnitelmissa, ohjeistuksissa ja koulutuksissa.Työpaikoilla
tulisi olla yhteisesti laaditut linjaukset sosiaalisen median käytöstä ja toimintaohjeet
sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan työpaikkaa tai sen henkilöstöä koskevaan loukkaavaan kirjoitteluun. Sellaisilla työpaikoilla,
joilla epäasiallista käyttäytymistä, häirintää,
väkivaltaa tai sen uhkaa esiintyy missään
muodossa, on oltava sovitut toimintaohjeet
ja tarvittavat tukitoimet.
Esimerkkejä epäasiallisesta käyttäytymisestä
somessa:
• henkilöön kohdistuva uhkailu, pelottelu,
ilkeät, väheksyvät, pilkkaavat, loukkaavat,
nöyryyttävät tai vihjailevat kommentit
• työsuorituksen jatkuva ja perusteeton arvostelu, mustamaalaaminen
• perättömien tietojen tai juorujen levittäminen
• aiheeton arvostelu ja väärien syytösten
esittäminen, mitätöinti
• aiheettomat kiusaamissyytökset
• sukupuolinen tai rasistinen häirintä
Yhteiset linjaukset sosiaalisen median
käytöstä voidaan tehdä osana muuta työpaikan yhteistoimintaa.Yhteistoimintalain
4 luvun 19 §:n mukaan yhteistoimintamenettelyssä tulee käsitellä sähköpostin ja
tietoverkon käytön periaatteet eli se, miten
työntekijät saavat työpaikalla käyttää sähköpostia ja tietoverkkoa. Linjauksessa voidaan
määritellä, saako työnantajan laitteita käyttää vain työtehtävien hoitamiseen vai onko
myös henkilökohtainen käyttö sallittua ja

missä medioissa. Ohjeistuksessa voidaan
ottaa kantaa myös siihen, miten suhtaudutaan sosiaalisen median yksityiskäyttöön
työaikana.
Esimerkki työpaikan some-ohjeistuksesta
Nämä ohjeet on tehty lisäämään ymmärrystä sosiaalisesta mediasta ja antamaan
käytännöllisiä vinkkejä siellä toimimiseen.
Noudatathan ohjeita huolella. Jos olet jostain epävarma, kysy neuvoja lähimmältä
esimieheltäsi.
• Jos ilmaiset työnantajaasi tai työpaikkaasi
liittyviä mielipiteitä sosiaalisessa mediassa, muista tehdä selväksi, että ne ovat vain
sinun omiasi.
• Älä julkaise työhön liittyvää luottamuksellista tietoa; se on kiellettyä myös työsopimuksesi nojalla.
• Käytä harkintaa, kun teet päivityksen sosiaaliseen mediaan. Voit aina kysyä neuvoa
esimieheltäsi.
• Viesti verkossa samalla tahdikkuudella
kuin puhuessasi tai lähettäessäsi sähköpostia sinulle ennestään tuntemattomalle
henkilölle.
• Muista, että esimiehesi, työtoverisi ja asiakkaasi kykenevät lukemaan kaiken sen,
minkä julkisiin verkkopalveluihin kirjoitat.
• Sosiaalisen median käyttö kuuluu työajan
ulkopuolelle, ellei asiasta ole erikseen sovittu osana työtehtäviäsi.
• Älä koskaan käytä laittomia tai muuten
kyseenalaisilta vaikuttavia verkkopalveluja
työnantajasi päätelaitteella.
• Muista, että kaikki tieto säilyy verkossa
pitkään.
• Kunnioita asiakkaitasi ja työkavereitasi.
Älä julkaise omia tai muiden yksityisasioita tai käsittele kirjoituksissa arkaluontoisia
ja tunteita herättäviä aiheita, kuten uskontoa tai politiikkaa ja asiakkaisiin liittyviä
asioita.
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• Kunnioita tuotemerkkejä ja tekijänoikeuk-

•

•

•
•

sia. Älä koskaan lainaa muiden tekstejä ja
esitä niitä ominasi. Myös valokuvien käyttöä säätelee tekijänoikeuslaki. Kerro avoimesti käyttämäsi lähteet.
Vastaat itse omista virheistäsi. Jos huomaat
julkaisseesi virheellistä tietoa, korjaa se
välittömästi. Jos päätät muokata aiemmin
tekemääsi kirjoitusta, kerrothan avoimesti,
että olet tehnyt niin.
Sosiaalinen media ei ole oikea foorumi
käsitellä työpaikan sisäisiä eikä asiakkaiden asioita. Keskustelethan näistä asioista
työkavereittesi tai lähimmän esimiehesi
kanssa kasvotusten.
Älä ota kantaa huhuihin. Älä koskaan kommentoi työpaikkasi toimintaan liittyviä
huhuja.
Työntekijällä ei ole velvoitetta vastata yksityisesti saamiinsa asiakkaiden viesteihin.

Rikollinen toiminta somessa
Ihmisoikeussopimuksen 10. artiklan mukaan
jokaiselle kuuluu sananvapaus eli vapaus
ilmaista mielipiteitään julkisesti, kuitenkin niin, että mielipiteiden ilmaiseminen
ei loukkaa toisen ihmisen kunniaa ja yksityisyyttä tai riko hänen ihmisoikeuksiaan.
Sananvapaus ei siis ole rajoittamaton. Kohtuutonta arvostelua ei tarvitse sietää. Rikoslain mukaan rangaistavaa on myös sellainen
toiminta, jossa aiheutetaan huomattavaa
häiriötä lähettämällä viestejä tai soittamalla
puheluita virastoon, toimistoon, liikkeeseen
taikka muuhun vastaavaan paikkaan.
Rikosilmoitus on syytä tehdä aina, kun
toiminta sosiaalisessa mediassa täyttää
selkeästi rikoksen tunnusmerkit, teko on
tahallista ja toistuvaa. Rikosilmoituksen
tekemättä jättäminen on luovutusvoitto häiritsijälle. Epävarmoissa tilanteissa voi kääntyä nettipoliisin puoleen, joka arvioi, onko
rikosilmoituksen tekeminen aiheellista.
Rikosilmoituksen tekemistä on harkittava,
kun työntekijä kokee tilanteen loukkaavaksi
ja uhkaavaksi. Joskus yksikin kerta on liikaa.
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Asiakkaiden epäasiallista käytöstä ei tarvitse
sietää missään ammatissa, eikä se, että asiakas itse tarvitsee apua, tee herjaamista ja
kiusaamista oikeutetuksi.
Nettipoliisin keinoja puuttua asiattomaan käytökseen sosiaalisessa mediassa
on huomauttaminen. Mikäli henkilö on
tunnistettavissa, poliisi voi ottaa yhteyttä ja
huomauttaa asiattomasta käyttäytymisestä.
Useimmissa tapauksissa huomautus riittää ja
häirintä loppuu.

Kunnianloukkaus
Kunnianloukkaukseen syyllistyy, jos esittää
toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen
siten, että teko aiheuttamaa vahinkoa tai kärsimystä loukatulle tai häneen kohdistuu sen
takia halveksuntaa. Lisäksi syyllistyy kunnianloukkaukseen, jos puheillaan halventaa
toista.
Kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa
tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa tai niihin
rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja
joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää
hyväksyttävänä.
Normaalia kritiikkiä on siis kestettävä. Mutta jos levitetään valheellista tietoa,
josta aiheutuu haittaa, kuten syytetään
perättömästi rikoksesta, on kyseessä kunnianloukkaus. Samoin halventavan puheen,
kirjoittelun tai käytöksen katsotaan olevan
kunnianloukkaus.

Haastavat työtilanteet kotihoidossa
Sosiaalialan kotihoidossa saattaa muodostua
hankalia tilanteita työntekijän ja asiakkaan
tai työntekijän ja muiden tilanteessa olevien
kesken. Joskus työntekijä voi myös joutua
hankalaan tilanteeseen ns. ulkopuolisena, kun
asiakas ja joku muu tilanteessa oleva selvittelee keskinäisiä välejään.Tällaisissa tilanteissa sosiaalialalla työskentelevän tulisi toimia
ammattimaisesti ja jämäkästi.Vaikka tilanne

Varaudu ja valmistaudu haastavissa työtilanteissa toimimiseen.
Ennen kotikäyntiä
1. Tutustu asiakastietoihin.

Katso asiakaspaperit ja viestivihot.
Selvitä työkavereiden hiljainen tieto.

2. Selvitä turvallisuusohjeet ja toimi
niiden mukaisesti.

Mielikuvaharjoittele kohtaaminen ja
toimintamallisi riskitilanteissa.

3. Varaudu asianmukaisin työvälinein.

Ota kännykkä ja henkilökortti mukaasi. Tarkista
vaatetuksesi: ei kyniä / saksia taskuissa, ei huiveja /
nauhoja kaulalla. Pidä pitkät hiukset kiinni.

4. Keskity asiakkaaseen ja hänen
tilanteeseensa.
Kotikäynnillä / kohdatessasi asiakkaan
1. Lähesty asiakasta kunnioittavasti ja
rauhallisesti.

Käyttäydy asiallisesti: tervehdi, esittele itsesi,
pidä katsekontaktia.

2. Havainnoi ympäristöä ja vaaratekijöitä. Tarkista poistumistiet esteettömiksi. Turvaa selustasi.
Poista teräaseet tms. asiakkaan lähettyviltä.
3. Pyri neutraaliin ja luottamukselliseen
toimintaan.

Kerro asiakkaalle, mitä teet.

4. Pidä turvavälineet lähellä ja
vaaratekijät etäällä.

Pidä esim. kännykkä ja autonavaimet itselläsi.
Muista turvallinen työasu.

Aggressiivinen asiakas

Päihtynyt asiakas (varo aggressiivisuutta,
ks. viereinen kohta)

1. Ennakoi tilanteet työparin /
vartijan kanssa.

1. Älä moralisoi vaan suhtaudu kunnioittavasti ja
rauhallisesti.

2. Pidä turvaväliä mahdollisuuksien
mukaan.

2. Tee vain välttämättömimmät työtehtävät.

3. Valmistaudu poistumaan.

3. Varmista tiedonkulku omaisille / muille tahoille.

4. Pysy rauhallisena ja asiakasta
kunnioittavana.

4. Arvioi asiakkaan itsenäinen selviytyminen
kotona.

Fagerström & Hanhela. 2015. Asiakasväkivallan torjuntaan tarvitaan konkreettisia keinoja. Super 10/2015.

voi olla uhkaava, pitäisi työntekijän pysyä
rauhallisena ja toimintakykyisenä. Samalla
työntekijän valppauden ja pakenemismahdollisuuksien tiedostamisen tulisi lisääntyä.
Työturvallisuuslain mukaan työntekijällä
on oikeus poistua työtehtävästä, kun tilan-

ne aiheuttaa hänelle terveydellistä haittaa
tai vaaraa. Hankalissa tilanteissa, kuten aggressiivisten asiakkaiden kotikäynneillä,
työntekijän tulisi toimia ennakoivasti ja työturvallisuusriskejä koko ajan kartoittaen.Vuorovaikutukseen ja asiakkaan kunnioittamiseen
Työturvallisuuskeskus     77

tulisi kiinnittää erityistä huomiota, jottei asiakas provosoituisi saamastaan kohtelusta.
Haastaviin kotihoitotilanteisiin tulisi mennä työparin kanssa, jos tilanne sen vaatii.
Ennen kotikäyntiä tulisi perehtyä asiakkaan
tilanteeseen ja sopia parin kanssa työn jaosta.
Asiakkaan luona ollessa toinen voisi toimia
tilanteen edistäjänä ja toinen varmistajana.
Vuorovaikutustilanteissa on hyvä pitää turvaväliä ja etäisyyttä. Lisäksi poistumistiet
tulisi pitää avoinna ja työntekijöiden selän
takana. Haastavissa tilanteissa tulisi myös
muistaa turvallisuus +1-sääntö, joka tarkoittaa, että vaaratilanteissa on aina yksi ylimääräinen muuttuja, kuten yllättävä lisähenkilö
tai vaarallinen väline.
On kuitenkin hyvä muistaa, että yleensä
hankalat vuorovaikutustilanteet etenevät
vaiheittain. Ensin on arvovalta- tai jokin muu
kiistanalainen kysymys, ja sen jälkeen on sanallista uhkaa.Vasta sen jälkeen on fyysistä
uhkaa, mikä saattaa lopulta kulminoitua väkivaltatilanteeksi. Jos asiakas on päihteiden vaikutuksen alainen tai hän kokee arvostuksensa
vähäiseksi, tulee työntekijöiden olla kotihoitotilanteissa varuillaan, jotta he eivät provosoi
käytöksellään haasteellista asiakasta taisteluun.
Haasteellisissa tilanteissa asiakkaan tunnetilaa kannattaa sanoittaa, jotta luottamus
asiakkaan ja työntekijän välillä vahvistuu.
Esim. kotikäynnillä kohdatessa asiakkaan
kannattaa sanoa: ”Huomaankin, että olet hieman tuohtunut. Etsitään yhdessä tähän ratkaisua.” Edellisellä sivulla olevassa taulukossa
on koottu vinkkejä, joiden avulla haastaviin
kotihoitotilanteisiin voidaan valmistautua tai
niitä voidaan ennalta ehkäistä.Työntekijän
tulee tutustua oman työpaikan ohjeistuksiin
ja noudattaa ensisijaisesti niitä.
Sosiaalialan työyksiköissä tulisi yhteisesti
sopia, kuinka uhkaavissa tilanteissa toimitaan. Ohjeita tulee myös päivittää ja niiden
toimivuutta tulee seurata. Oleellista on, että
kukin noudattaa yhteisesti sovittuja toimintaohjeita ja perehdytyksellä sekä tiedotuksella varmistetaan, että kaikki yksikössä
työskentelevät ovat niistä tietoisia.
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Tilannekohtainen riskin arviointi on toiminnan lähtökohta.Työntekijän ei kannata
esimerkiksi mennä kotikäynnille, jos siellä
on ylimääräisiä ja ulkopuolisia päihtyneitä
henkilöitä.Tällöin asiakkaan kanssa tulee
sopia uusi aika ja kirjata kotikäynnin peruuntumisen syy asiakaspapereihin. Lisäksi
asiakkaan kanssa on hyvä sopia toimintatavoista, jotta ylimääräisiä henkilöitä ei olisin
silloin, kun kotipalvelun on määrä saapua.
Lähteet ja lisätietoa:
Työaikojen kuormittavuuden arviointi,TIKKA
Työterveyslaitos
Työvuorosuunnittelu hoitoalalla, Ergonomiaa,
autonomiaa, hyvinvointia,Työterveyslaitos
Epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisy ja käsittely
työpaikalla,Työturvallisuuskeskus TTK
Työsuojelu ja työhyvinvointi asiantuntija- ja toimistotyössä,Työturvallisuuskeskus TTK
Mobiili työ, työhyvinvointi liikkuvassa ja monipaikkaisessa tietotyössä,Työturvallisuuskeskus
TTK
Sosiaalisen median työkäyttö, työsuojelunäkökulma,Työturvallisuuskeskus TTK
Väkivalta pois palvelutyöstä,Työturvallisuuskeskus TTK
Työturvallisuuskeskus www.ttk.fi
Työsuojeluhallinto www.tyosuojelu.fi
Työterveyslaitos www.ttl.fi
Asukkaan ergonomisen avustamisen kehittäminen hoitotyössä,Turun yliopisto
Asiakasväkivallan torjuntaan tarvitaan konkreettisia keinoja. Super 10/2015
Ergonomia.Työterveyslaitos TTL
Suomalaisen lainsäädännön tietopankki, www.
finlex.fi
Terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu- ja kehittämisopas.Työturvallisuuskeskus TTK
Tietokonetyö.Tietokortti 9.Työterveyslaitos TTL,
www.ttl.fi
Työ ja terveys Suomessa 2012.Työterveyslaitos
TTL
Työolot Suomessa tietojärjestelmä. Sairauslomapäivärahat ammateittain, vuosi 2013.
Suomalaisen lainsäädännön tietopankki, www.
finlex.fi
Työväkivalta.Työterveyslaitos TTL, www.ttl.fi

Työsuojelun keskeisiä säännöksiä
Työsuhdeasiat

Työaika

Työsopimuslaki (55/2001)
Työehtosopimuslaki (436/1946)
Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)
Yhdenvertaisuuslaki 1347/2014
Tasa-arvolaki (609/1986) (1329/2014)

Työaikalaki (605/1996)
Vuosilomalaki (162/2005)

Työturvallisuus
Työturvallisuuslaki (738/2002)
Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003)
Melu-, tärinä- ja kemikaalisäännökset
Valtioneuvoston päätös käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä (1409/1993)
Valtioneuvoston päätös näyttöpäätetyöstä
(1405/1993)
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta
(85/2006)
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta tärinästä aiheutuvilta vaaroilta
(48/2005)
Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001)
Kemikaalilaki (599/2013), REACH-asetus
(1907/2006/EY), CLP-asetus (1272/2008/EY)
Valtioneuvoston asetus työvälineiden
turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta
(403/2008) (1091/2012)
Valtioneuvoston päätös henkilönsuojaimista
1406/1993 (1209/1996)
Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten
valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993)

Työsuojelun valvonta ja hallinto
Laki (16/1993) työsuojeluhallinnosta
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan
työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)

Työterveyshuolto
Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista,
työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (1484/2001); voimassa 31.12.2013 asti
Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista,
työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (708/2013); voimaan 1.1.2014
Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista
erityisen sairastumisen vaaraa aiheuttavissa
töissä (1485/2001)
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
(19/2012)
Laki työterveyshuoltolain muuttamisesta
(20/2012)

Työtapaturmat ja ammattitaudit
Ammattitautilaki (1343/1988) ja asetus
(1347/1988)
Tapaturmavakuutuslaki (608/1948)
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Nuoret työntekijät
Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)
Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä
(475/2006)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta (188/2012)
Nämä lait sekä niitä täydentävät määräykset tulee pitää työntekijöiden nähtävillä
kaikilla työpaikoilla. Lait löytyvät Internetistä osoitteesta www.finlex.fi.
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Turvallisuuden edistämistä ohjaavia lakeja
ovat myös:
Suomen perustuslaki (731/1999),Tartuntatautilaki (583/1986), Lääkelaki (395/1987),
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
(795/1992), Potilasvahinkolaki (585/1986),
Henkilötietolaki (523/1999) sekä Laki
terveydenhuollon ammattihenkilöistä
(559/1994).
Lähteet ja lisätietoa:
Suomalaisen lainsäädännön tietopankki
www.finlex.fi

Liite 1.

Veriteitse tarttuvat taudit
Hepatiitti B

HIV-infektio

Hepatiitti B-viruksen aiheuttama maksatulehdus on merkittävä terveysongelma
maailmanlaajuisesti. Virus tarttuu veren
(huumeruiskujen ja neulanpistotapaturmien), verituotteiden ja elimistön nesteiden
välityksellä, sukupuoliyhdynnässä sekä synnytyksessä äidistä lapseen.
B-hepatiitti on THL:lle ilmoitettava tartuntatauti. Riskien arvioinnin perusteella
työnantaja voi tarjota rokotussarjan työterveyshuollon ehkäisevänä toimenpiteenä.

Työperäisen HIV-tartunnan voi aiheuttaa
neulanpistotapaturma, limakalvoaltistus tai
infektoituneen veren joutuminen vaurioituneelle iholle.Työntekijöiden oikeusturvan
kannalta on tärkeää, että kaikista tämän laatuisista tapaturmista tehdään ilmoitus työnantajalle työpaikan ohjeiden mukaan.

Hepatiitti C
Hepatiitti C (HCV) on viruksen aiheuttama maksatulehdus. Infektion itämisaika on
2–20 viikkoa, ja 75 prosentilla tartunta on
oireeton tai vähäoireinen.THL:n mukaan
ilmeisesti kaikki tartunnan saaneet jäävät
kantajiksi. Näistä noin puolelle kehittyy
krooninen hepatiitti, joka puolestaan etenee
joka toisella kirroosiksi.
Hepatiitti C kuuluu lääkärin ilmoitettaviin
tauteihin. Se tarttuu veressä olevan viruksen
ja verituotteiden välityksellä. Suurin tartuntavaaran aiheuttaja on neulanpistotapaturmat.

Hepatiitti A
Hepatiitti A on viruksen (HAV) aiheuttama
maksatulehdus, aikaisemmin kutsuttu tarttuva keltatauti. Virus tarttuu tavallisimmin
ulosteella saastuneiden elintarvikkeiden tai
veden välityksellä. Virus voi tarttua henkilöstä toiseen, jos henkilöt ovat olleet lähikontaktissa. Puutteellinen käsihygienia lisää
tartuntariskiä. Infektiosta seuraa elinikäinen
immuniteetti. Virusta vastaan on olemassa
rokote.
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Työterveyshuollosta saa apua, kun työntekijä epäilee sairastuneensa työstä johtuvasta syystä tai
loukkaantuu työtapaturmassa. Työterveyshuolto antaa myös ohjausta mm. nostoergonomiassa.
Työnantajan tulee järjestää työterveyshuolto. Työnantajan ilmoitettava työntekijän sairauspoissaoloista
työterveyshuoltoon, jos sairauspäiviä kertyy vuoden aikana 30.
Vähintään kuuden tunnin työpäivään pitää sisällyttää ruokatauko. Työviikko on enintään 40 tunnin
mittainen, ja siihen sisältyy yksi vähintään 35 tunnin yhdenjaksoinen lepoaika. Työvuorojen välillä on
riittävä lepoaika. Työvuorot pitää suunnitella etukäteen vähintään viikon jakso kerrallaan. Ylityötä saa
teettää enintään 250 tuntia vuodessa, ja niistä maksetaan erillinen ylityökorvaus. Tarkemmat tiedot
löytyvät työaikalaista ja työehtosopimuksesta.
Tieto ensiapuvälineistä ja toimintaohjeista kuuluu perehdytykseen.

Lakisääteinen työterveyshuolto on järjestetty

Työn tauotus ja lepoajat toteutuvat

Ensiapuvälineet ja toimintaohjeet ovat kunnossa

Apuvälineitä potilassiirtoihin saa terveydenhuollon apuvälinekeskuksesta. Muihin taakkojen siirtämiseen työnantaja hankkii itse tarvittavat apuvälineet. Työnantaja voi hakea kunnasta korvausta asunnon muutostöihin.
Sopimusta tehtäessä on varmistettava avustettavan kuljettamiseen liittyvät seikat kuten vakuutusturva,
käyttöoikeudet ja mahdollisen liikenneluvan tarve.
Työssä tarvittavia suojaimia ovat mm. kertakäyttöiset käsineet. Työnantaja huolehtii niiden hankkimisesta.
Vaikka asukas ei itse käyttäisi suojaimia, työturvallisuuslaki edellyttää, että työntekijällä on kyseiseen työhön ja työntekijälle sopivat suojaimet. Työntekijän tulee käyttää suojaimia, kun työtehtävä sitä vaatii.

Apuvälineitä on käytettävissä ja niitä käytetään

Auton käytöstä kuljetuksissa on sovittu

Työssä käytetään tarvittavia suojaimia

IHMISET JA KÄYTTÄYTYMINEN

Nostot ja siirrot vaativat riittävästi vapaata tilaa kalusteiden ympärille ja asianmukaiset apuvälineet. Työn
tekijä on saanut tarvittavaa opastusta turvalliseen nostamiseen sekä laitteiden ja apuvälineiden käyttöön.

Raskaat nostot tai siirtämiset sujuvat turvallisesti

APUVÄLINEET JA NIIDEN KÄYTTÖ

Vakuuttamisvelvollisuus koskee työnantajaa, joka maksaa vuodessa palkkoja yhteensä yli 1 200 euroa.

HYVÄ KÄYTÄNTÖ

Työntekijä on tapaturmavakuutettu

EI KUNNOSSA

Turvallinen työskentely edellyttää, että työntekijä tietää työtehtävänsä ja hänelle opastetaan, milloin ja
miten työtehtävät tehdään turvallisesti. Työntekijän ei pidä tehdä työtä, jota hän ei hallitse ja jonka
epäonnistuminen voi aiheuttaa vakavaa vaaraa itselle tai muille.

KUNNOSSA

Työntekijä on perehdytetty työtehtäviin

TYÖSUHTEESEEN LIITTYVÄT ASIAT

Työkohteen nimi ja osoite:

Toisen kotona tehtävän työn vaarojen tunnistaminen

Liite 2.
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Lemmikkieläimistä on syytä kertoa jo sopimusta tehtäessä, jolloin työntekijä voi kertoa, jos siitä aiheutuu
ongelmia. Lemmikit eivät saa aiheuttaa vaaraa tai terveydellistä haittaa.
Kaatuminen, kompastuminen ja esineisiin satuttaminen ovat yleisimmät tapaturman aiheuttajat. Niiden
välttämiseksi sisätiloissa auttaa usein ylimääräisten kalusteiden ja tavaroiden pois siivoaminen, ulkona
luistamattomista jalkineista ja kylminä vuodenaikoina piha-alueiden hiekoituksesta huolehtiminen.
Kaikki työpaikan erityiskysymykset ja epäselvyyksiä aiheuttaviksi tiedetyt asiat tulee käsitellä ja kirjata
tähän.

Lemmikkieläimet eivät aiheuta haittaa

Tapaturmavaarat on minimoitu

Työpaikan omat erityiskysymykset ovat tiedossa ja
käsitelty yhdessä

___________________________________________________________________________
Työntekijän allekirjoitus

________________________________________________________________________

Työnantajan allekirjoitus		

Päivämäärä ja paikka _______ /_______20_____ _______________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Ennen tehtävän tekemistä tulee tarkastaa silmämääräisesti, että laitteet ja pistorasiat ovat ehjiä.
Työntekijä tulee perehdyttää työvälineiden käyttöön.

Käytettävät koneet, laitteet ja pistorasiat ovat
kunnossa

TYÖYMPÄRISTÖ

Kaikki toiseen kohdistuva epäasiallinen puhe ja käyttäytyminen on kiellettyä. Ongelma tulee ottaa
puheeksi ennen kuin asian käsittelemättä jättämisestä aiheutuu haittaa terveydelle.
Jos tilanne on välittömästi henkeä tai terveyttä uhkaava, asunnosta tulee poistua. Tästä tulee ilmoittaa
työnantajalle sekä poliisille. Tupakointi on syytä ottaa puheeksi jo sopimusta tehtäessä. Työntekijän
tahaton altistuminen tupakansavulle pyritään estämään.

Työpaikan ongelmatilanteita ratkotaan parhaiten sopimalla työnantajan ja työntekijän kesken pelisäännöt.

HYVÄ KÄYTÄNTÖ

Pulmatilanteisiin on ratkaisuja, jos työpaikalla
ilmenee
−− huonoa käytöstä
−− epäasiallista kielenkäyttöä / uhkailua
−− seksuaalista häirintää
−− ulkopuolisten henkilöiden aiheuttamia ongelmia
−− päihteiden käytöstä johtuvia ongelmia
−− tupakoinnista johtuvia haittoja.

EI KUNNOSSA
Työnantaja huolehtii, että työntekijällä on riittävä tieto ja tarpeellinen suojautuminen kemikaaleilta ja
tarttuvilta sairauksilta. Jos työntekijältä edellytetään rokotusta, kustannuksista vastaa työnantaja.

KUNNOSSA

Kemikaalien ja tartuntojen varalta on suojauduttu

TYÖSUHTEESEEN LIITTYVÄT ASIAT

Liite 3.

Työtapaturmalomake
ILMOITUS TYÖTAPATURMASTA

1.
TYÖNANTAJAA
KOSKEVAT
TIEDOT

2.
VAHINGOITTU‐
NUTTA
KOSKEVAT
TIEDOT

Perustuu tammikuun 1. päivänä 2016 voimaan tulleeseen työtapaturma‐ ja ammattitautilakiin

Työnantajan nimi (Yrityksen virallinen nimi)
Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Y‐tunnus tai henkilötunnus

Toimiala

Vakuutusnumero

Pankkiyhteys: tilinumero IBAN‐muodossa

Yrityksen yksikkö tai osastokoodi

Sukunimi ja etunimi

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Kieli

☐Su
Puhelin

Sähköpostiosoite

Ammatti

Pankkiyhteys: tilinumero IBAN‐muodossa

Omistaako vahingoittunut yritystä?

☐ei

☐Ru

☐kyllä

Asema yrityksessä
Omistusosuus ja äänimäärä yksin ja perheenjäsenten kanssa %
Vakituinen työpaikka: kunta tai osoite
3.
TAPATURMAA
KOSKEVAT
TIEDOT
4.
TAPATURMAN
SATTUMIS‐
OLOSUHTEET

5.
MITEN
TAPATURMA
SATTUI

Tapaturman sattumispäivä (pvm):
Tapaturman sattumispaikka (kunta ja osoite):

Viikonpäivä:

Kansalaisuus
Kellonaika:
Tapaturmapäivänä työn piti

alkaa klo
päättyä klo
Sattuiko tapaturma: (valitkaa yksi vaihtoehto kohdista 1‐6 ja vastatkaa mahdolliseen alakysymykseen)

☐1. Työssä, työnteon yhteydessä
☐2. Työssä, työtehtävän vuoksi matkustettaessa
☐3. Työntekopaikalla, ei työtehtävissä. Kertokaa myös työntekopaikka:
☐3a. Työtehtävän edellyttämä työntekopaikka (esim. vakituinen työpaikka, asiakkaan tila, kokouspaikka)
☐3b. Työntekijän asunto
☐3c. Muu kuin työnantajan järjestämä tila (esim. kahvila)
☐4. Asunnon ja työpaikan välisellä matkalla
☐5. Ruokailu‐ tai virkistystauolla työntekopaikan ulkopuolella. Kertokaa myös työntekopaikka
☐5a. Työtehtävän edellyttämä työntekopaikka (esim. vakituinen työpaikka, asiakkaan tila, kokouspaikka)
☐5b. Työntekijän asunto
☐5c. Muu kuin työnantajan järjestämä tila (esim. kahvila)
☐6. Muussa kuin edellä mainitussa toiminnassa. Kertokaa missä:
☐6a. Koulutustilaisuudessa
☐6b. Työnantajan järjestämässä työkykyä ylläpitävässä toiminnassa
☐6c. Virkistystilaisuudessa
☐6d. Edellä mainittuihin toimintoihin liittyvällä matkalla
☐6e. Terveydenhuoltokäynnillä ☐6f. Muussa toiminnassa, missä:
Mitä työtä työntekijä oli tekemässä, miten vahinkotilanne kehittyi ja miten tapaturma sattui?
Mikäli tapaturma sattui matkalla, kertokaa:
‐ mikä oli matkan kohde, matkareitti ja liikkumistapa (esim. jalkaisin, autolla)?
‐ miten tapaturma sattui?

TAPATURMIEN TORJUNTAA VARTEN KERÄTTÄVÄT TIEDOT
Työpaikkatapaturman luokittelukoodit merkitään alla oleviin ruutuihin
Työympäristö (A):
Työtehtävä (B)
Työsuoritus (C):
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Täytetään, kun tapaturma sattunut työssä tai työntekopaikalla, ei työtehtävissä
Lisäohjeet tapaturmailmoituksen täyttöohjeesta
Poikkeama (D):
Vahingoittumistapa (E):
Aiheuttaja (F):

6.
TAPATURMAA
KOSKEVIA
LISÄTIETOJA

Lopettiko vahingoittunut työnsä tapaturman satuttua

☐ei

☐kyllä

Sairaanhoito alkoi (pvm):

☐myöhemmin (pvm ja klo):

Ensimmäisen hoitopaikan nimi‐ ja osoite / paikkakunta
Aiheutuuko tapaturmasta työkyvyttömyyttä (täyttäjän arvio)

☐ei

Milloin tapaturmasta ilmoitettiin työnantajalle, (pvm)?

☐kyllä; kesto: ☐sattumispäivä ☐1‐2pv ☐ vähintään 3pv

Missä yrityksen työterveyshuolto on järjestetty (nimi ja osoitetiedot)?
Vamman laatu (esim. luunmurtuma, ruhje‐ tai palovamma, venähdys) lomakkeen täyttäjän näkemys riittää
Vahingoittunut ruumiinosa (esim. silmä, selkä, sormet, alaraajat)

☐oikea

☐vasen

☐ei ☐kyllä
☐ei ☐kyllä, poliisilaitoksen nimi:

Onko kyseessä liikennevahinko?

Onko tapaturmasta ilmoitettu poliisille?
Vaikuttiko tapaturman sattumiseen jokin seuraavista tekijöistä (merkitkää tekijä ja kertokaa miten vaikutti)?

☐alkoholi tai huumausaine
☐lääkeaineen väärinkäyttö
☐työturvallisuusmääräysten vastainen menettely

Miten tekijä vaikutti tapaturman sattumiseen?

☐törkeä huolimattomuus / rikos
7.
TYÖSUHDETTA
KOSKEVAT
TIEDOT

☐Toistaiseksi jatkuva työsuhde

Täytetään jos
työkyvyttömyyttä
vähintään
3 päivää

Jos työ on osa‐aikaista, työpäivän kesto, työpäivien lukumäärä/viikko ja syy osa‐aikaisuuteen

☐Määräaikainen työsuhde

Työsuhteen alkamispvm:

☐päätoimi

☐sivutoimi

Mille ajalle työsuhde oli tehty:
Viikoittainen työaika

Työsuhteesta ja palkasta antaa lisätietoja (esim. palkanlaskija; nimi, puhelin, sähköpostiosoite)
Onko samanaikaisesti muita työnantajia?

☐ei

☐kyllä, työnantajan nimi ja yhteystiedot:
Onko vahingoittunut toiminut samanaikaisesti yrittäjänä?
☐ei

☐kyllä; ☐maatalousyrittäjänä
Onko vahingoittunut
☐opiskelija;

☐muuna yrittäjänä

Ilmoittakaa oppilaitos:

☐eläkeläinen;
8.
ANSIOTIEDOT
Täytetään, jos
työkyvyttömyyttä
vähintään
3 päivää
PALKKATIEDOT:
rahapalkka 4
viikon ajalta
ennen tapatur‐
maa tai sitä
lyhemmältä
ajalta, jonka
työsuhde on
kestänyt
(vahinkopäivältä
ei ilmoiteta
palkkatietoja).
Ilmoitetaan
kertynyt
rahapalkka,
mutta ei
luontoisetuja eikä
lomarahaa
9.
ALLEKIRJOITUS

Millä eläkkeellä ja mistä alkaen:
Ennakonpidätystiedot (tiedot verokortilta)
Perusprosentti
Lisäprosentti
Maksetaanko sairausajan palkkaa

☐1. Kyllä (täyttäkää kohdat 1a‐1d)

Perusprosentin rajatulo (vuosimäärä)

☐2. Ei (täyttäkää kohdat 2a‐2d)

1a. Maksettu sairausajan palkkaa ajalta

☐sairausajan palkan määrä ilmoitetaan myöhemmin
euroa

1b. Sairausajan palkanmaksuvelvollisuuden päättymispäivä
1c. Onko sairausajan palkkaa maksettu koko työkyvyttömyysajalta vai vain osalta esim. lomautuksen tai osa‐aikaeläkkeen vuoksi?

☐koko työkyvyttömyysajalta

☐ vain osalta; täytettävä palkkatiedot, kohta 2a‐2d
1d. Onko sairausajan palkkana maksettu vain osa palkasta (esim. 50 % työsuhteen kestettyä alle kuukauden)?
☐kyllä; täytettävä palkkatiedot, kohta 2a‐2d

☐ei

Täyttäkää palkkatiedot, jos sairausajan palkkaa ei ole maksettu lainkaan tai on valittu kohta 1c. tai 1d.
2a. Palkka ajalta
euroa
2b. Palkan määräytymisperuste euroa / tunti
2c. Palkattomat poissaolot em. aikana, aika ja syy
2d. Kuukausi‐
palkka

Palkka tapaturman sattuessa euroa / kk

mahdolliset lisät, lisän laatu ja keskimäärin euroa / kk

Tapaturman sattumista koskevia lisätietoja antaa (nimi, puhelin, sähköpostiosoite)
Paikka ja päiväys

Työnantajan/työnantajan edustajan allekirjoitus, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Tyhjennä lomake
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Sosiaalialan työsuojelu
ja -hyvinvointi

Kuvat: Annika Rauhala ja Pasi Leino

Tämä julkaisu on tarkoitettu sosiaalialan
työpaikkojen turvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittämisen tueksi.
Työturvallisuuden ja terveyden näkökulmasta sosiaalialalla korostuu kokonaisvaltainen riskien hallinta, joka käsittää
työssä esiintyvien vaarojen, haittojen ja
kuormitustekijöiden tunnistamisen sekä
tiedonkulun ja yhteistyön rakenteiden varmistamisen. Yhteinen työpaikka monine
toimijoineen ja sen tuomat haasteet ovat
todellisuutta yhä useammalla työpaikalla.

