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Tässä diplomityössä selvitetään Meconet Oy:n Vantaan tehtaan työterveys- ja 

työturvallisuustoiminnan nykytila. Työterveys- ja työturvallisuustoiminnan nykytilaa 

verrataan lainsäädännön sekä OHSAS 18001 -standardin asettamiin vaatimuksiin. Lisäksi 

diplomityössä kehitetään OHSAS 18001 -standardin mukainen johtamisjärjestelmä 

työterveys- ja työturvallisuusasioiden hallintaan. Tavoitteena on luoda järjestelmästä 

Meconetin toiminnalle mahdollisimman hyvin soveltuva, huomioiden yrityksen koko sekä 

muut ominaisuudet. 

 

Työterveys ja -turvallisuus vaikuttaa usealla tavalla yrityksen eri toimintoihin. Vaikutukset 

ovat suoria tai välillisiä. Työterveys- ja työturvallisuustoiminta vaatii oikeanlaista johtamista 

muiden yrityksen toimintojen tapaan. Johtamisen työkaluna voidaan käyttää 

johtamisjärjestelmiä. Hyvällä johtamisella voidaan vaikuttaa työterveys- ja 

työturvallisuuskulttuurin kehitykseen. Toimivan työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän 

pohjalla on organisaation jokaisen tason sitoutuminen järjestelmän kehittämiseen ja 

ylläpitoon. Erityisesti yrityksen ylimmän johdon sitoutuminen on tärkeää. 

 

Diplomityöstä selviää, että Vantaan tehtaan työterveys- ja työturvallisuustoiminnassa on 

lieviä puutteita verraten lainsäädännön vaatimuksiin. OHSAS 18001 -standardin mukaisen 

työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän mahdollista käyttöönottoa varten luotiin 

työterveys- ja työturvallisuuskäsikirja. Käsikirjan lisäksi luotiin myös muuta 

dokumentaatioita työterveys- ja työturvallisuusasioiden hallinnan parantamiseksi. 

Diplomityön yhtenä tuloksena luodulla Vantaan tehtaan turvallisuusoppaalla parannetaan 

uuden työntekijän sekä urakoitsijoiden ja muiden yrityksen valvonnassa toimivien 

ulkopuolisten tahojen perehdytystä tehtaan työterveys- ja työturvallisuustoimintaan. 

  



 

ABSTRACT 

 

Lappeenranta University of Technology 

LUT School of Energy Systems  

LUT Mechanical Engineering 

 

Juho Niemelä 

 

Creating the Occupational Health and Safety Management System for Engineering 

Company 

 

Master’s Thesis 

 

2015 

 

131 pages, 35 figures, 11 tables and 8 appendices 

 

Examiners: Professor Juha Varis 

 Ph.D. Mikael Ollikainen 

Instructors: M.Sc. Anne Tillgren 

 

Keywords: safety management, safety culture, occupational safety, occupational health, 

OHSAS 18001, OH&S system, occupational health and safety act 

 

 

This thesis clarifies the present state of occupational health and safety in Meconet’s Vantaa 

factory.  The present state is compared to requirements given in OHSAS 18001 standard and 

the Finnish legislation. Furthermore, the occupational health and safety management system 

is created which is compatible with OHSAS 18001. The goal is to create a system that serves 

Meconet the best way possible taking account of company’s size and other unique features. 

 

Occupational health and safety affects many ways to company’s processes. The effects can 

be straight or indirect. The Occupational health and safety needs the right leading same way 

as company’s other processes. The management systems can be used as a tool for leading. 

A good leading affects to development of occupational health and safety culture. The 

occupational health and safety management system needs commitment in every level of 

organization for developing and maintaining it. Especially the commitment of the top 

management is important.  

 

This thesis states that there are mild defects in Meconet’s occupational health and safety 

compared to the requirements in legislation. As a one of the results of this thesis the 

occupational health and safety manual was created for the possible implementation of 

OHSAS 18001. As another result Vantaa factory’s health and safety guide was created for 

making the factory’s health and safety orientation better for workers, contractors and other 

personnel who are working under the surveillance of the firm. There were also other 

documents created for better control of occupational health and safety issues. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Työturvallisuus ei kehity itsestään, vaan se vaatii järjestelmällistä ja osaavaa toimintaa. 

Toimintaa, joka muodostuu organisaation jokaisen portaan pätevyydestä ja valmiuksista. 

Työturvallisuutta ja -terveyttä kehittämällä pystytään vähentämään työtapaturmia, 

ammattitauteja, työperäisiä sairauksia, masennusta ja väsymystä. Lisäksi voidaan parantaa 

henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista. Oikeanlainen johtaminen vaikuttaa positiivisesti 

työn mielekkyyteen ja vaikuttaa tätä kautta työhyvinvointiin. (Tappura et al., 2010, s. 10) 

 

Tuottavuus sekä työterveys ja -turvallisuus (TTT)-asioiden kehittyminen ovat yleensä 

toisistaan riippuvaisia. (Laitinen et al., 2009, s. 54; Tappura et al., 2010, s. 7). Molempia 

voidaan parantaa joko kehittämällä tekniikkaa, prosesseja tai kouluttamalla henkilöstöä. 

Parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi tulee sekä tuottavuus, että turvallisuus ottaa 

huomioon kaikissa yrityksen kehittämistoimissa. Tällä tavoin meneteltäessä henkilöstön 

sitouttaminen helpottuu ja heidän osallistumisensa yrityksen kehitystyöhön lisääntyy. 

(Laitinen et al., 2009, s. 54) 

 

Laitinen et al. (2009, s. 227) mukaan hyvälle työturvallisuudelle voidaan asettaa kolme 

edellytystä (kuva 1). Mistään näistä kolmesta ei kuitenkaan ole mahdollisuutta saavuttaa 

täydellisyyttä, vaan aina löytyy parantamisen varaa. Lähtökohtana tuleekin olla virheiden 

hallinta ja tarkoituksenmukaisen turvallisuustason ylläpitäminen. (Laitinen et al., 2009, s. 

227-228) Terveellisen ja turvallisen työympäristön lähtökohtana toimii siisteys ja 

järjestelmällisyys. Epäjärjestys aiheuttaa ajan ja energian hukkaa, työviihtyvyyden 

heikentymistä, tapaturmia sekä työssä viihtymisen vähenemistä. (Tappura et al., 2010, s. 12) 

 

 

Kuva 1. Hyvän työturvallisuuden keinot (mukaillen Laitinen et al., 2009, s. 227) 

 

1) Teknisesti turvallisen välineistön ja työympäristön ylläpito

2) Henkilöstön ammattitaito ja turvalliset työtavat

3) Yllä mainitut asiat koko organisaation vastuulla
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1.1 Työn taustaa 

Tämän diplomityön aihe on saatu Meconet Oy:ltä. Meconet Oy toimii mekaniikan 

sopimusvalmistajana. Yritys suunnittelee ja valmistaa jousia, lanka-, meisto- ja syväveto-

tuotteita. Suomen tehtaat sijaitsevat Pihtiputaalla, Äänekoskella ja Vantaalla. Lisäksi 

yrityksellä on tehtaat Tallinnassa, Virossa, Huddingessa, Ruotsissa ja myyntikonttori 

Pietarissa, Venäjällä. Yrityksellä on yli kaksituhatta asiakasta ja se työllistää yli 230 

henkilöä. Liikevaihto oli vuonna 2014 noin 35 miljoonaa euroa. (Meconet, 2015) 

 

Työn aihe muodostui syksyllä 2014 yrityksen halusta kehittää työturvallisuutta ja siihen 

liittyvien asioiden hallintaa. TTT-asioiden käsittely on ollut aikaisemmin vähäistä, eikä 

niihin ole juuri kiinnitetty huomiota pakollisia velvoitteita enempää. Lisäksi asioiden 

käsittelyyn ei ole ollut johdonmukaista järjestelmää. Syynä työterveyden ja -turvallisuuden 

vähäiseen painottamiseen on ollut vähäisenä pidetty työtapaturmien määrä. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää Meconetin TTT-asioiden nykytila sekä 

velvoittavan työterveys ja -turvallisuus -lainsäädännön asettamat vaatimukset toiminnalle. 

Lisäksi tavoitteena on tutustua OHSAS 18001 -järjestelmän vaatimuksiin ja valmistella 

yritys mahdolliseen järjestelmän implementointiin. Tärkeää on, että 

turvallisuusjohtamisjärjestelmästä saadaan mahdollisimman hyvin yritykselle soveltuva. 

 

Nykytilan kartoituksella pystytään selvittämään kuinka hyvin yrityksen toiminta vastaa niin 

lainsäädännön, kuin OHSAS 18001 -järjestelmän vaatimuksia. Työn avulla laaditaan TTT-

järjestelmän johtamiseen liittyviä dokumentteja, sekä lisätään yrityksen sisäistä tietoisuutta 

työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvistä seikoista. TTT-johtamisjärjestelmän luomista 

varten laaditaan TTT-johtamiskäsikirja, TTT-toimintaa liittyviä toimintaohjeita sekä 

Meconet Vantaan turvallisuusopas. 

 

Työ toteutetaan Vantaan tehtaalle, jonka jälkeen toimintamalli on tarkoitus käyttöönottaa 

Meconetin muissa yksiköissä. Järjestelmän toimintaohjeista ja -malleista tehdään koko 

konsernille soveltuva. Lisäksi yksityiskohtaisempia toimintaohjeita laaditaan Vantaan 

tehtaalle. 

 



11 

 

1.3 Toteutus 

Tutkimus alkaa kirjallisuustutkimuksella tutustuen Suomen työterveys ja -turvallisuus -

lainsäädäntöön, turvallisuusjohtamiseen sekä turvallisuusjohtamisjärjestelmiin. Tutkimusta 

laajennetaan työturvallisuutta käsittelevällä kirjallisuudella ja tilastotiedolla. 

Yritysvierailulla yhteistyöyritykseen pyritään luomaan parempaa kuvaa 

turvallisuusjohtamisesta. Yrityksen sisäisillä haastatteluilla selvitetään Meconetin, ja 

erityisesti Vantaan tehtaan, TTT-toiminnan tasoa. Lisäksi työssä hyödynnetään 

diplomityöntekijän itse keräämää tietoa yrityksestä. 

 

TTT-lainsäädäntöön tutustumalla, haastatteluilla, sekä diplomityöntekijän itse keräämällä 

tiedolla muodostetaan kuva yrityksen nykytilasta ja sen kehityskohteista verrattuna 

lainsäädäntöön ja OHSAS 18001 -järjestelmään. Kirjallisuustutkimuksen pohjalta luodaan 

turvallisuusjohtamiskäsikirja, sekä muita tarkentavia dokumentteja TTT-asioiden 

käsittelemisen selkeyttämiseksi ja OHSAS 18001 -standardin mukaisen järjestelmän 

pohjaksi. 

 

1.4 Työn rakenne 

Tämä tutkimus raportoidaan diplomityönä, joka on jaettu yhdeksään lukuun. Ensimmäinen 

toimii johdantona diplomityöhön. Kirjallisuusselvitys alkaa luvusta kaksi suomen 

työturvallisuuslain käsittelyllä. Siinä käsitellään työntekijän ja työnantajan vastuita sekä 

muita lain säännöksiä. Kolmannessa luvussa selvitetään Suomen kemikaalilainsäädäntöä ja 

sen vaatimuksia. Neljännessä luvussa käsitellään muuta työterveyttä ja -turvallisuutta 

koskevaa lainsäädäntöä. Lainsäädännön selvittämisen tavoitteena on löytää sen esittämät 

vaatimukset Meconetin työterveys- ja työturvallisuustoiminnalle. 

 

Luvussa viisi käsitellään työterveys ja -turvallisuusjohtamisjärjestelmä -standardeja ja 

ohjeistuksia. Tavoitteena on tunnistaa niiden asettamia vaatimuksia ja tunnistaa hyviä 

käytäntöjä. OHSAS 18001 -standardin vaatimukset esitetään tarkemmin, jotta niiden 

toteutumista voidaan tunnistaa Meconetin TTT-toiminnasta. Kuudennessa luvussa 

käsitellään työterveyttä ja -turvallisuutta laajemmalla tasolla, jotta saadaan kattavampi kuva 

aiheesta. Luvussa esitetään tilastojen avulla TTT-tasoa Suomessa ja EU:n alueella. 

Turvallisuusjohtamisen käsite selvitetään sekä sen merkitys turvallisuuskulttuuriin. Riskien 

arviointia ja hallintaa sekä vaaratilanneraportointia käsitellään erikseen niiden keskeisen 
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aseman vuoksi niin lainsäädännöllisestikin kuin OHSAS 18001 -standardin pohjalta. TTT-

toiminnan seurantaan käytettävät mittarit ja havainnointimenetelmät selvitetään. Lisäksi 

pureudutaan työterveyden ja -turvallisuuden taloudellisiin vaikutuksiin ja tapoihin arvioida 

työtapaturmien aiheuttamia kustannuksia sekä TTT-investointien kannattavuutta. 

 

Luvussa seitsemän selvitetään Meconetin Vantaan tehtaan työterveys- ja 

turvallisuustoiminnan nykytilaa. Tehtaan toimintaa verrataan lainsäädännön esittämiin 

vaatimuksiin sekä OHSAS 18001 -standardin esittämiin vaatimuksiin. Lisäksi esitetään 

diplomityön tuloksina luotujen työterveys- ja työturvallisuuskäsikirjan sekä Vantaan 

tehtaalle luodun turvallisuusoppaan sisältö ja tarkoitus.  

 

Luvun kahdeksan johtopäätöksissä arvioidaan diplomityön tuloksia, esitetään 

parannusehdotuksia yritykselle sekä selvitetään jatkotutkimuskohteita. Luvussa yhdeksän 

esitetään yhteenveto diplomityöstä.   
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2 TYÖTURVALLISUUSLAKI 

 

 

Työturvallisuuslain tarkoituksena on turvata työntekijöiden työkyky parantamalla 

työympäristöä ja työolosuhteita. Lisäksi sen tarkoitus on estää ja ennaltaehkäistä 

työtapaturmia, ammattiin liitettäviä sairauksia sekä muita työstä tai työympäristöstä 

aiheutuvia terveyshaittoja. Laissa määrätään muun muassa työntekijöiden ja työnantajan 

velvollisuudet sekä tarkempia säännöksiä työntekemiseen ja työolosuhteisiin. Lain 

noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset. (23.8.2002/738) Tähän kappaleeseen on 

kerätty lain esittämiä vaatimuksia, jotka liittyvät Meconetin toimintaan. 

 

2.1 Työnantajan velvollisuudet 

Laki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijän terveydestä ja turvallisuudesta. 

Huomioitavia asioita ovat itse työn lisäksi työolosuhteet, työympäristö sekä työntekijän 

henkilökohtaiset edellytykset. Huolehtimisvelvollisuus ei koske tavallisesta poikkeavia 

tilanteita ja ennalta arvaamattomia olosuhteita, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa. Lisäksi 

velvollisuus ei kata epätavallisia tilanteita, joiden seurauksia ei edes aiheellisilla varatoimilla 

olisi pystytty estämään. (23.8.2002/738) 

 

Laki velvoittaa työnantajaa toimenpiteisiin myös työolosuhteiden parantamiseksi ja antaa 

tähän periaatteet, joiden mukaan on mahdollisuuksien mukaan toimittava. Ensisijaisesti on 

pyrittävä estämään vaara- tai haittatekijän syntyminen. Jos tämä ei ole mahdollista, tulee 

tekijät poistaa. Vaaratekijät, joita ei voida poistaa, pyritään korvaamaan lievemmillä tai 

vähemmän haitallisilla tekijöillä. Toteutettaessa työsuojelutoimenpiteitä on yleisellä tasolla 

vaikuttavat toimenpiteet toteutettava ennen yksilöllisesti vaikuttavia toimenpiteitä. Lisäksi 

työsuojelutoimenpiteiden toteutuksessa tulee keinojen ja tekniikoiden kehitys ottaa 

huomioon. Tehtyjen toimenpiteiden toimivuutta pitää seurata ja niiden vaikutukset on 

otettava huomioon organisaation kaikissa osissa. Työympäristön, työtilan ja toimintatapojen 

turvallisuutta on seurattava jatkuvasti. (23.8.2002/738) 

 

Työnantajalta tulee olla toimintaohjelma, jonka avulla pyritään edistämään työturvallisuutta 

ja -terveyttä, sekä työntekijän työkykyä. Ohjelmassa tulee huomioida työolojen 

kehittämiseen kohdistuvat tarpeet, sekä työympäristöön vaikuttavat tekijät. (23.8.2002/738) 
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Haitta- ja vaaratekijöiden tunnistamisen pitää olla järjestelmällistä. Jos vaaraa aiheuttavia 

tekijöitä ei voida poistaa, niiden vaikutusta työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle tulee 

arvioida. Tehdyn selvityksen ja arvioinnin ei tarvitse olla kirjallinen, mutta sen täytyy olla 

todennettavissa. Työnantajalla pitää olla tarpeeksi vahva asiantuntemus arvioinnista ja 

arvioitavasta kohteesta ja tarvittaessa turvauduttava ulkopuolisten asiantuntijoiden apuun. 

Arvioinnissa huomioitavia asioita ovat (23.8.2002/738): 

1) Tapaturman ja terveyden menettämisen vaara 

2) Aikaisemmin esille tulleet tapaturmat ja vaaratilanteet, ammattitaudit sekä työhön 

liittyvät sairaudet 

3) Työntekijöiden ominaisuudet 

4) Työn kuormittavuus 

5) Lisääntymisterveydelle aiheutuva vaara 

6) Muut vastaavat seikat 

 

Erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä saa suorittaa vain henkilö, joka on pätevä tekemään työtä 

tai toimii tällaisen henkilön valvonnan alaisena. Vaara-alueelle pääsy estetään henkilöiltä, 

joilla ei ole tarvittavaa asiantuntemusta ja valmiuksia. Raskauden aikana henkilö on 

pyrittävä siirtämään erityistä vaaraa aiheuttavan työn parista sopivampiin tehtäviin. 

(23.8.2002/738) 

 

Työympäristöä suunniteltaessa on huomioitava sen TTT-vaikutukset ja että se täyttää kaikki 

siltä vaaditut lainsäädännölliset vaatimukset. Järjestelyissä tulee ottaa huomioon niin 

vammaiset henkilöt kuin muutkin erityistä toimenpiteitä vaativat työntekijät. Työtehtävät 

tulee olla suunniteltu siten, että ne eivät aiheuta vaaraa työntekijän terveydelle ja ovat 

työntekijän edellytyksien sekä ominaisuuksien mukaiset. (23.8.2002/738) 

 

Työntekijöille pitää antaa tarvittavat tiedot työpaikan vaaratekijöistä. Perehdytyksen tulee 

olla riittävä sekä uusille työntekijöille että vanhojen työntekijöiden työtehtävien muuttuessa. 

Työnantajan pitää selvittää ja ohjeistaa työntekijälle, kuinka työssä ilmenevät haitat ja vaarat 

voitaisiin välttää. Työntekijän perehdytyksessä on syytä huomioida myös normaalista 

poikkeavat tilanteet, kuten esimerkiksi hätätilanteet. (23.8.2002/738) 
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Työnantajan tulee tarjota työntekijöille tarvittavat henkilösuojaimet silloin kun vaaraa ei 

voida välttää tai pienentää riittävästi muilla toimenpiteillä. Henkilösuojaimien pitää olla 

tarkoitukseensa soveltuvia ja vaatimukset täyttäviä. Lisäksi työnantajan tulee tarjota 

apuvälineitä työn tekoon työn sitä vaatiessa. Kuvassa 2 esitetään kootusti edellä mainituissa 

kappaleissa mainittuja, työturvallisuuslakiin sisältyviä työnantajan velvollisuuksia. 

(23.8.2002/738) 

 

 

Kuva 2. Työnantajan turvallisuusvelvoitteet (mukaillen 23.8.2002/738). 

 

Työturvallisuuslaki velvoittaa myös työnantajaa ja työntekijöitä yhteistoiminnallaan 

edistämään työturvallisuutta. Työnantajan pitää tarjota työntekijöilleen riittävästi tietoa 

työturvallisuuteen liittyen mukaan lukien TTT-asioihin liittyvät arvioinnit, selvitykset ja 

suunnitelmat. Näitä asioita tulee käsitellä tarpeeksi ajoissa, yhdessä työnantajan ja 

työntekijöiden, sekä heitä edustavien henkilöiden kesken. Lisäksi työnantajan on annettava 

palautetta työntekijöiden esittämiin työturvallisuutta koskeviin ehdotuksiin. (23.8.2002/738) 
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2.2 Työntekijän velvollisuudet 

Työntekijä on velvollinen noudattamaan annettuja määräyksiä ja ohjeita sekä toimimaan 

työtehtävän vaatimalla huolellisuudella ja siisteydellä turvallisuuden ylläpitämiseksi 

työpaikalla. Lisäksi hänen tulee huolehtia niin omasta, kuin muidenkin turvallisuudesta 

tarjolla olevien keinojen ja oman tiedon sekä taidon puitteissa. Epäasiallista kohtelua 

työpaikalla tulee välttää. (23.8.2002/738) 

 

Ilmenevistä työturvallisuusuhista on ilmoitettava työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle 

välittömästi niiden havaitsemisen jälkeen. Lisäksi työntekijän on poistettava TTT-uhka, jos 

vain on kykenevä siihen. Riippumatta siitä, poistaako vaaratekijän itse vai ei, on siitä 

ilmoitettava. Työnantajan vastuulle jää kertoa ilmoituksen tekijälle ja 

työsuojeluvaltuutetulle, kuinka esille tulleeseen asiaan on reagoitu tai tullaan reagoimaan.  

(23.8.2002/738) 

 

Työntekijän on velvollinen pitämään huolta ja käyttämään henkilönsuojaimia ja muita 

varusteita ohjeiden mukaan. Käytettävästä vaatetuksesta ei saa aiheutua tapaturmariskiä. 

Turvallisuus- ja suojalaitteita ei saa kytkeä ilman syytä pois päältä. Työntekijällä on lisäksi 

oikeus kieltäytyä työstä, jos siitä aiheutuu vakavia työturvallisuus riskejä työntekijälle 

itselleen taikka muulle henkilökunnalle. Kuvassa 3 esitetään työntekijöiden oikeuksia ja 

velvollisuuksia. (23.8.2002/738) 

 

Kuva 3. Työnantajan velvollisuudet (mukaillen 23.8.2002/738). 
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2.3 Muita työturvallisuuslain säännöksiä 

Työturvallisuuslain mukaan myös ergonomia on otettava huomioon käytettäviä välineitä ja 

työpistettä määritettäessä. Lisäksi työntekijällä tulee olla tarpeeksi tilaa ja mahdollisuus 

työasennon vaihteluun. Työ tulee tehdä helpommaksi erilaisin soveltuvin apuvälinein, jotta 

voidaan vähentää sen rasittavuutta. Jos apuvälineitä ei voida käyttää, pitää nostamiset ja 

siirtelyt suorittaa mahdollisimman turvallisesti. Myös toistorasituksen haitat tulee poistaa tai 

minimoida. (23.8.2002/738) 

 

Jos työn todetaan aiheuttavan työntekijälle liian suurta kuormitusta ja tällä tavoin uhkaavan 

hänen terveyttään, on työnantajan pyrittävä mahdollisuuksien mukaan selvittämään 

kuormittavat tekijät ja poistamaan tai vähentämään niitä. Työnantajalla on lisäksi 

velvollisuus puuttua työssä ilmenevään häirintään tai sopimattomaan kohteluun. 

(23.8.2002/738) 

 

Yksintyöskentelystä johtuva haitta tai vaara pitää työnantajan toimesta poistaa tai vähentää 

mahdollisimman pieneksi. Yksin työskentelevällä pitää olla mahdollisuus, työnkuvan 

puitteissa, yhteydenpitoon sekä avun hälyttämiseen. (23.8.2002/738) 

 

Jos yötyöstä aiheutuu vaaraa työntekijän terveydelle, pitää hänellä olla mahdollisuus 

työtehtävän vaihtamiseen tai siirtymään pois yötyöstä. Tilanteen tulee kuitenkin olla 

sellainen, että päivävuoroon vaihtaminen on ylipäätänsä mahdollista. (23.8.2002/738) 

 

Työtehtävien vaatiessa yhtäjaksoista paikallaoloa tai aiheuttaessa jatkuvaa kuormitusta, 

pitää työntekijällä olla mahdollisuus taukoihin, joiden aikana hän pystyy poistumaan 

työpisteestään. Kuvassa 4 esitetään työturvallisuuslaissa käsiteltävät ergonomia ja 

kuormittavuus tekijät. (23.8.2002/738) 
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Kuva 4. Ergonomia ja kuormittavuus (mukaillen 23.8.2002/738) 

 

Työpaikalla käytettävien rakenteiden, varusteiden ja materiaalien tulee olla sellaisia, että 

niitä pystytään käsittelemään ja huoltamaan turvallisesti, eivätkä ne saa olla vaarallisia 

työntekijöille. Työpaikalla pitää olla tarpeeksi pelastusteitä sekä uloskäytäviä ja ne on 

pidettävä kunnossa. Lisäksi ne on pidettävä vapaina. Myös turvamerkinnät tulee olla 

asianmukaiset. (23.8.2002/738) 

 

Työpaikan ilmanvaihdon, työhuoneen tilavuuden ja valaistuksen tulee olla vaatimusten 

mukaisia. Mahdollisuuksien mukaan työtiloihin pitää saada luonnonvaloa. Ilmassa olevien 

epäpuhtauksien leviäminen on pyrittävä estämään eristämällä epäpuhtauksien lähteet ja 

epäpuhtaudet on poistettava tarkoituksenmukaisella tehokkuudella. (23.8.2002/738)  

 

Myös liikennejärjestelyiden pitää olla riittävät. Tavarankäsittelyn täytyy tapahtua siten, että 

se ei aiheuta vaaraa työntekijöille. Osana työturvallisuusvaatimuksia työpaikalta vaaditaan 

siisteyttä ja järjestystä eikä siivous saa aiheuttaa työturvallisuusriskejä. Kuvassa 5 esitetään 

lakiin sisältyviä säännöksiä, jotka koskevat rakenteita. (23.8.2002/738) 
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Kuva 5. Työympäristön rakenteisiin liittyvät aihealueet (mukaillen 23.8.2002/738). 

 

Kemikaaleista aiheutuvat haitat pitää rajoittaa niin pieniksi, että niistä ei koidu vaaraa 

työntekijälle. Vaarallisista aineista tulee tarjota tarpeelliset tiedot työntekijälle. Lisäksi tulee 

huomioida suojelutoimenpiteet vakavan vaaran esimerkiksi myrkytyksen tai hapen puutteen 

ehkäisemiseksi. (23.8.2002/738) 

 

Fysikaalisten tekijöiden, kuten melun, paineen ja lämpötilan vaikutus vaarantavasti 

työntekijään on minimoitava. Myös sähköstä aiheutuva vaara tulee olla mahdollisimman 

pieni. Näiden lisäksi biologiset tekijät on rajattava siten, että niistä koituu mahdollisimman 

vähän haittaa. Kuvassa 6 esitetään edellä mainittuja tekijöitä. (23.8.2002/738) 

 

Kuva 6. Kemialliset, fysikaaliset ja biologiset tekijät (mukaillen 23.8.2002/738) 
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Työolosuhteista riippuen työpaikka tulee varustaa tarvittavilla hälytys- ja 

paloturvallisuuslaitteilla sekä muilla vastaavilla turvallisuutta parantavilla välineillä. Niiden 

käytöstä tulee olla saatavilla ohjeet. Lisäksi vaaditaan toimintaohjeet, joissa kerrotaan 

kuinka pitää toimia tulipalon sattuessa. Tarvittaessa on syytä järjestää tilanteista harjoituksia. 

(23.8.2002/738) 

 

Ensiapu tulee olla järjestetty tarvittavalla tavalla riippuen muun muassa työntekijöiden 

lukumäärästä ja työn luonteesta. Ensiavusta pitää olla riittävät ohjeet ja ensiapuvälineitä 

tulee olla tarpeeksi. Paikat, joissa ensiaputarvikkeet ovat, pitää merkitä selkeästi. Riippuen 

työntekijöiden lukumäärästä, työolosuhteista ja työn luonteesta, työnantajan tulee nimetä 

ensiapu-, palotorjunta- ja pelastustoimenpiteiden toimeenpanijaksi vähintään yksi 

työntekijä. Näiden henkilöiden lukumäärän ja koulutuksen pitää olla soveltuva ottaen 

huomioon työpaikan koko ja työn vaarallisuus. (23.8.2002/738) 

 

Työpaikalla pitää olla riittävät henkilöstötilat mukaan lukien esimerkiksi peseytymis-, 

pukeutumis- ja vaatteiden säilytystilat, käymälät, lepo- ja ruokailutilat. Raskaana olevilla 

naisilla tulee olla mahdollisuus päästä lepäämään siihen soveltuvaan tilaan. (23.8.2002/738) 

 

Yhteisillä työpaikoilla toimivien tahojen tulee varmistua, etteivät he aiheuta toisilleen 

työturvallisuusuhkia. Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan pitää varmistaa, että 

muut toimijat ovat saaneet tarvittavat tiedot liittyen työturvallisuuteen. Määräysvaltaa 

käyttävä työnantaja on muutenkin vastuussa työpaikan turvallisuudesta. (23.8.2002/738) 

 

Lisäksi laissa säädetään henkilöiden vastuualueista. Suunnittelijan, laitteen asentajan ja 

tarkastuksien suorittajien tulee ottaa huomioon laissa määrätyt seikat työssään. Tavaroiden 

lähettäjän tai kuormaajan pitää antaa ohjeet tavaran käsittelyyn, jos siihen liittyy erityistä 

vaaraa. Jos kokonaispaino ylittää tuhat kilogrammaa, pitää paino merkitä selvästi näkyvälle 

paikalle. Tarvittaessa tulee paino arvioida. (23.8.2002/738) 
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3 KEMIKAALIT JA KEMIKAALITURVALLISUUS 

 

 

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetulla lailla 

(3.6.2005/390) annetaan yleisiä vaatimuksia kemikaalien ja räjähteiden kanssa toimimiselle. 

Lisäksi siinä säädetään kemikaalien ja räjähteiden yhteydessä käytettävien laitteiden 

vaatimuksista sekä pölyjen räjähdysvaaran ehkäisemisestä. Lain säädöksiä tarkennetaan 

valtioneuvoston asetuksilla. (3.6.2005/390)  

 

Vaarallisten kemikaalien kanssa toimijoiden tulee olla selvillä niiden vaaraa aiheuttavista 

ominaisuuksista. Mahdollisuuksien mukaan tulee valita turvallisin kemikaali, joka 

käyttötarkoitukseen on saatavilla. Vaarallisten aineiden käytössä on toimittava niiden 

vaatimalla huolellisuudella, jotta onnettomuuksilta vältyttäisiin. Huolimattomasta 

käsittelystä aiheutuva saastuminen on puhdistettava vaarattomaksi. (3.6.2005/390) 

 

Tilat, joissa käsitellään vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja, on erotettava muista tiloista. 

Asiattomien henkilöiden pääsy tuotantolaitoksen alueelle tulee tarkoituksenmukaisin 

keinoin estää ja varmistaa, että vaarallisilla kemikaaleilla ei ole mahdollisuutta joutua 

asiaankuulumattomien henkilöiden käsiin. (3.6.2005/390) 

 

Valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin 

turvallisuusvaatimuksista (856/2012) on määritelty useita eri vaatimuksia uudelle vaarallisia 

kemikaaleja käsittelevän laitoksen perustamiselle. Näistä vaatimusten täyttämisestä tulee 

olla selvitys ja suunnitelma myös vanhoille tuotantolaitoksille 1.1.2016 mennessä. 

Asetuksessa annetaan yksityiskohtaisia vaatimuksia muun muassa laitoksen, 

kemikaalivarastojen, kemikaalien ja prosessien sijoituksesta kemikaaliturvallisuuden 

kannalta. Lisäksi asetus sisältää turvallisuusvaatimuksia muun muassa tiloille ja niiden 

rakenteille, ilmanvaihdolle, valvomolle, suojatiloille, laitteistosuunnittelulle, 

varastointilaitteille, kemikaalien säilytykseen, putkistoille, letkuille, huolto ja 

kunnossapitotoiminnalle sekä määräyksiä koskien räjähdyksen estämistä ja onnettomuuksiin 

varautumista. (856/2012) 
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Kemikaaleihin liittyviin velvollisuuksiin vaikuttaa niiden käytön laajuus. Vaarallisten 

kemikaalien ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteessä 

määritellään tiettyjen kemikaalien sekä kemikaaliluokkien avulla jaettujen aineiden ja 

seosten painorajat, joiden mukaan voidaan arvioida käsittelyn laajuutta. Lisäksi 

kemikaaleille lasketaan vaaraluokituksen avulla suhdeluku, joka vaikuttaa velvollisuuksien 

laajuuden määritykseen. Käsittely ja varastointi voi olla laajuudeltaan vähäistä tai 

laajamittaista riippuen siitä, onko kemikaalia tehtaan tiloissa yli määritellyn määrän tai onko 

kemikaalien yhteenlaskettu suhdeluku yli annetun raja-arvon. Laajuuden mukaan 

toiminnasta pitää tehdä ilmoitus, hankkia lupa, laatia toimintaperiaateasiakirja tai tehdä 

turvallisuusselvitys. (855/2012)  

 

Työantajan on huolehdittava palo- ja räjähdysturvallisuudesta. Tähän voidaan vaikuttaa 

kemiallisten tekijöiden oikeanlaisella varastoinnilla ja käsittelyllä. Eri kemikaalien 

yhteisvaikutukset tulee myös huomioida. Ensisijaisesti pyritään vähentämään syttyvien ja 

epävakaiden aineiden määrää työpaikalla vaaran välttämiseksi. Toissijaisesti pitää pyrkiä 

välttämään tulipaloja tai räjähdyksiä aiheuttavien tekijöiden esiintymistä sekä olosuhteita 

joissa on mahdollista tapahtua vaarallisia kemiallisia reaktioita. Viimeisenä keinona on 

vahinkojen rajaaminen mahdollisimman pieneksi. (715/2001) 

 

Kemiallisten vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia varten työnantajan tulee selvittää 

työssä käytettävien erilaisten kemiallistentekijöiden ominaisuudet ja vaarallisuus. 

Kemikaalit tulee olla merkitty asetusten vaatimalla tavalla ja niistä tulee olla tarvittaessa 

saatavilla käyttöturvallisuustiedotteet. (715/2001)  

 

Käyttöturvallisuustiedote sisältää olennaista tietoa liittyen aineen tai seoksen 

koostumukseen, ominaisuuksiin, sekä kemikaalin käyttöön liittyviin vaaroihin. Tiedotteessa 

ohjeistetaan, kuinka kyseistä ainetta voidaan käyttää turvallisesti. Käyttöturvallisuustiedote 

on toimitettava kemikaalin käyttäjälle vaarallisista kemikaaleista ja erityistä huolta 

aiheuttavista kemikaaleista, joita kutsutaan myös luvanvaraisten aineiden kandidaattilistan 

aineiksi. Lisäksi hitaasti hajoavista, biokertyvistä ja myrkyllisistä (PBT) tai erittäin hitaasti 

hajoavista ja erittäin voimakkaasti biokertyvistä aineista ja seoksista (vPvB) on laadittava ja 

toimitettava käyttöturvallisuustiedote. (Käyttöturvallisuustiedote, 2014) 
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Vaaralliset kemikaalit on määritelty kemikaalilaissa. Tämän lisäksi vaarallisiksi 

kemikaaleiksi lasketaan sellaiset kemikaalit, jotka ovat vaarallisia työntekijälle, joko sen 

ominaisuuksien, käyttötavan tai esiintymisen vuoksi. Myös sellaiset kemikaalit joille on 

asetettu altistumista koskeva tai biologinen raja-arvo, lasketaan vaaralliseksi. (715/2001) 

 

Muistakin kemikaaleista on toimitettava käyttöturvallisuustiedote pyydettäessä, jos seos 

sisältää yli yhden painoprosentin verran terveydelle tai ympäristölle vaarallista ainetta, yli 

0,1 painoprosenttia PBT-, vPvB-ainetta tai luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalta 

löytyvää kemikaalia. Lisäksi tiedote on toimitettava kemikaalille, jonka sisältämälle aineelle 

on määritelty työperäisen altistumisen raja-arvo. (Käyttöturvallisuustiedote. 2014) 

 

Tiedotteen toimittaminen ei ole välttämätöntä yleiseen kulutukseen tarkoitetusta 

kemikaalista, vaikka se olisi luokiteltu vaaralliseksi, jos tarvittavat tiedot turvallisen 

käyttöön on muulla taivoin annettu. Lisäksi kuluttajille käyttöturvallisuustiedotetta ei 

tarvitse toimittaa, mutta jatkokäyttäjän tai jakelijan sitä pyytäessä on tiedote toimitettava. 

(Käyttöturvallisuustiedote, 2014) 

 

3.1 Kemikaaliluettelo ja luokitukset 

Työpaikalla käytössä olevat kemikaalit tulee luetteloida niiden kauppanimen mukaan. 

Luettelossa tulee olla kemikaalien luokitustieto sekä merkintä mahdollisesta 

käyttöturvallisuustiedotteesta. Sekä kemikaaliluettelo että käyttöturvallisuustiedotteet on 

oltava työntekijöiden saatavilla ja toimitettava lisäksi työsuojeluvaltuutetulle. (715/2001) 

 

Kemikaalien luokituksista, merkinnöistä ja pakkaamisesta käytetään tällä hetkellä kahta eri 

säädösjärjestelmää. Näistä uudemman, CLP (Classiffication, Labelling and Packaging of 

Chemicals)-asetuksen siirtymäaika päättyy 1.6.2015, jonka jälkeen vanhempi asetus poistuu 

kokonaan käytöstä. Näkyvimmin muutos on havaittavissa uusina varoitusmerkkeinä ja 

huomiosanojen käytöllä etiketeissä. Lisäksi vanhemman järjestelmän käyttämät R- ja S-

lausekkeet korvataan vaara- ja turvalausekkeilla (H- ja P-lausekkeet). Uuden järjestelmän 

myötä vaaraluokkia ja -kategorioita on enemmän. Lisäksi järjestelmän luokituskriteerit, sekä 

raja-arvot ovat erilaiset joiltakin osin. (Luokitus, merkinnät ja pakkaaminen, 2014) Kuvassa 

7 esitetään kemikaalien varoitusmerkinnät. 
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Kuva 7. Kemikaalien varoitusmerkit (mukaillen, Vaarallisten kemikaalien varoitusmerkit 

muuttuvat, 2013) 

 

3.2 Kemikaalien riskin arviointi 

Työpaikalla esiintyviä kemiallisia vaaroja on selvitettävä ja niiden riskit arvioitava. Riskien 

arvioinnin tulee olla kirjallinen ja siinä tulee eritellä toteutetut ennaltaehkäisevät 

toimenpiteet ja suojelutoimenpiteet. Jos todetaan, että kemiallinen riski ei tarvitse 

yksityiskohtaisempaa riskien arviointia, pitää perustellut sisällyttää riskien arviointiin. 

Lisäksi se tulee päivittää tarvittaessa esimerkiksi olosuhteiden muuttuessa. (715/2001) 
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Vaarojen ja riskien arvioinnissa tulee huomioida kemikaalien ominaisuudet, määrät ja eri 

kemikaalien yhteisvaikutukset. Toimittajalta saatavat käyttöturvallisuus tiedotteet sekä muu 

saatu tieto tulee huomioida. Arvioinnissa huomioitavaa on normaalien työtehtävien lisäksi 

myös erilaiset epäsäännöllisestikin tehtävät työt, joissa esiintyy kemikaaleista aiheutuva 

vaara. Lisäksi huomioitavia asioita ovat: altistumisen taso, tyyppi, kesto, ilmassa olevien 

epäpuhtauksien kemialliset ja biologiset raja-arvot, terveydentilan seurannan tulokset sekä 

ennaltaehkäisevien toimien ja suojelutoimenpiteiden vaikutus. (715/2001) 

 

Uutta työtä tai prosessia, johon saattaa kytkeytyä vaarallisia kemiallisia tekijöitä, ei voida 

aloittaa ennen kuin on suoritettu riskien arviointi sekä ennaltaehkäisevät toimet. Tarvittaessa 

suoritetaan mittauksia säännöllisesti, jos altistumisen arviointia ei voida muuten suorittaa. 

Riskien vähentäminen tai mahdollinen poistaminen tulee tehdä kuvassa 8 esitettyjä keinoja 

käyttämällä. (715/2001) 

 

 

Kuva 8. Kemiallisten vaarojen poistamisen ja riskien vähentämisen keinot (mukaillen 

715/2001). 

 

Vaarallisesta kemiallisesta tekijästä aiheutuva riski tulee aina poistaa. Tämä ei ole aina 

mahdollista, jolloin riski tulee ainakin minimoida korvaamalla sen aiheuttaja vähemmän 

vaarallisella tekijällä. Jos kumpikaan näistä toimenpiteistä ei ole mahdollinen, tulee riski 

vähentää mahdollisimman pieneksi. Ensisijaisesti on pyrittävä välttämään vaarallisten 

kemiallisten tekijöiden päästöt työmenetelmiä, ohjaus- ja valvontajärjestelmiä sekä muita 

laitteita ja materiaaleja kehittämällä, muuttamalla tai käyttöönottamalla. Tämän jälkeen tulee 

huomioida ilmanvaihto ja muut rakenteelliset sekä teknilliset toimet. Viimeisenä 

turvaudutaan henkilösuojaimiin ja muihin henkilökohtaisiin suojelutoimiin. (715/2001) 

 

Työmenetelmien muuttaminen turvallisimmiksi

Asianmukaisten laitteiden, työvälineiden ja toimintatapojen käyttäminen

Turvallisuuden varmistavien kunnossapitomenettelyjen käyttäminen 

Altistumisen rajaaminen koskemaan mahdollisimman pientä henkilömäärää

Altistuksen määrän ja keston vähentäminen

Yleisen hygienian parantaminen

Vaarallisten kemiallisten tekijöiden vähentäminen
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Ilman epäpuhtauden tai biologisen tekijöiden raja-arvojen ylittyessä on välittömästi 

ryhdyttävä toimiin niiden tason saattamiseksi hyväksyttävälle tasolle. Sosiaali- ja 

terveysministeriö sekä työsuojelupiiri voi antaa tarkempia säädöksiä ilman epäpuhtauksien 

mittaamiseen. (715/2001) 

 

Jos työntekijällä todetaan sairaus tai jokin muu terveydellinen haitta, joka on aiheutunut 

kemiallisista tekijöistä tai biologisen raja-arvon huomataan ylittyneen, tulee tarkistaa riskien 

arvioinnin toimivuus sekä riskin poistavat tai sitä vähentävät toimenpiteet. Näitä 

toimenpiteitä toteutettaessa on otettava huomioon työterveyshuollon antamat ohjeet. On 

myös varmistuttava, että terveydentilaa seurataan myös muilta altistuneilta työntekijöiltä. 

(715/2001) 

 

3.3 Hätä- ja onnettomuustilanteet 

Onnettomuustilanteita tulee ennaltaehkäistä suunnitellusti, perustuen vaarojen 

tunnistamiseen ja hallintakeinojen määrittämiseen. Toteutettujen toimien toimivuutta on 

seurattava ja tarvittaessa korjattava. Jo tuotantolaitoksen sijoittamisessa ja rakentamisessa 

on huomioitava onnettomuuksien rajaaminen ja niiden leviämisen estäminen. Alueella tai 

tilassa toimivien ihmisten turvallisen poistumisen tulee olla mahdollista onnettomuuden 

sattuessa. Torjuntahenkilöstön pääsyn onnettomuuspaikalle on oltava esteetöntä ja 

toiminnan pysäyttämisen turvallisesti mahdollista. (3.6.2005/390) 

 

Vaara- ja hätätilanteita varten tulee yrityksessä olla toimintasuunnitelma. Suunnitelmaan on 

kuuluttava menettelyt työntekijöiden suojeluun, ensiapuun ja pelastustoimiin. 

Toimintasuunnitelmassa tulee olla myös menetelmät säännöllisistä 

turvallisuusharjoituksista. Menettelyohjeiden, jotka koskevat kemiallisien tekijöiden 

aiheuttamia vaaratilanteita ja onnettomuuksia, tulee olla sekä sisäisten että ulkoisten 

pelastuspalveluiden saatavissa. (715/2001) 
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Onnettomuuksien, vaara- tai hätätilanteiden sattuessa on vahinkoja pyrittävä nopeasti 

rajaamaan ja ilmoitettava tilanteesta työntekijöille, joita asia koskee. Toiminta on 

palautettava takaisin turvalliseksi heti kun se on mahdollista. Vaara-alueelle saa työskennellä 

vain työntekijät, joiden läsnäolo on välttämätöntä korjauksien ja muiden välttämättömien 

toimien tekemiseksi. Työntekijöiden varustus tulee tällöin olla asianmukainen ja muiden 

ylimääräisten henkilöiden pääsy alueelle pitää olla estetty. (715/2001) 

 

3.4 Perehdytys, opetus ja ohjaus kemikaaliturvallisuuteen 

Turvallisuuteen liittyvien vastuualueiden ja tehtävien tulee olla selkeät organisaation 

jokaisella portaalla niin johdon kuin henkilöstönkin osalta. (3.6.2005/390) Työntekijöiden 

opetuksesta ja ohjauksesta kemikaaliturvallisuuteen tulee huolehtia. Käsiteltäviä asioita ovat 

riskien arvioinnin tiedot, varotoimet ja muut toimenpiteet itsensä ja muiden työntekijöiden 

suojelemiseksi. Muita opastuksessa huomioitavia asioita ovat vaaralliset kemialliset tekijät, 

niiden aiheuttamat uhat sekä raja-arvot ja muut asiaan liittyvät määräykset. Lisäksi 

työntekijät pitää kouluttaa kemikaalien asialliseen käsittelyyn siihen liittyvien dokumenttien 

vaatimalla tavalla. Tarvittaessa on laadittava kirjalliset ohjeet koskien vaarallisten 

kemikaalien käyttöä ja turvallisuutta. (715/2001) Vaarallisiin kemikaaleihin liittyvän 

laitteiston kanssa tulee myös toimia ohjeiden mukaan. Järjestelmällisellä huollolla laitteisto 

pidetään toimintakunnossa ja turvallisena. (3.6.2005/390) Ennen työn aloittamista tulee 

varmistua siitä, että annetut ohjeet on sisäistetty. Lisäksi pitää varmistua, että putkien ja 

säiliöiden sisällöt ja tunnistetut käyttöön liittyvät vaarat on helposti huomattavissa. 

(715/2001) 

 

Alueella työskentelevillä muilla yrityksillä ja heidän henkilöstöllään tulee olla 

tarkoituksenmukaiset tiedot laitoksen kemikaaleihin liittyvistä vaaroista. Lisäksi tulee 

huolehtia siitä, että myös yrityksen ulkopuolinen henkilöstö noudattaa laitoksen 

toimintatapoja ja sääntöjä. (3.6.2005/390) 
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4 MUITA LAINSÄÄDÄNNÖN ESITTÄMIÄ TTT-VAATIMUKSIA 

 

 

Suomen lainsäädäntö sisältää useita vaatimuksia kappaleissa 2 ja 3 käsiteltyjen asioiden 

lisäksi, jotka liittyvät TTT-asioihin. Tässä luvussa esitetään muita lainsäädännöllisiä 

vaatimuksia yrityksen työterveys ja -turvallisuus toiminnalle. 

 

4.1 Työterveyshuoltolaki 

Työnantajalla on velvollisuus järjestää kustannuksellaan työterveyshuolto. 

Työterveyshuollolla pyritään torjumaan ja ehkäisemään työhön tai työolosuhteisiin liittyviä 

vaaroja. Lisäksi sillä suojellaan ja edistetään työntekijän turvallisuutta, terveyttä ja 

työkykyä. Työterveyshuoltoa suunniteltaessa tulee toimia yhdessä työntekijöiden tai heidän 

edustajiensa kanssa. Toiminnan muutokset on myös käsiteltävä yhteistoimin esimerkiksi 

työsuojelutoimikunnassa. Muutosehdotuksia voidaan esittää myös työntekijöiden tai heidän 

edustajansa tai edustajiensa toimesta. (21.12.2001/1383) 

 

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman tulee olla kirjallinen, mutta se voidaan esittää 

osana muuta kehittämis- tai toimintaohjelmaa. Suunnitelman pitää sisältää tavoitteet, 

olosuhteiden pohjalta määritellyt tarpeet sekä niiden seurauksena suoritettavat toimenpiteet. 

Seurannan ja selvitysten perusteella suunnitelma pitää tarkistaa kerran vuodessa. 

(21.12.2001/1383) 
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Työterveydenhuoltoon kuuluu (21.12.2001/1383): 

1) Turvallisuuden ja terveellisyyden kartoittaminen ja arviointi työssä 

2) Työperäisten terveysuhkien selvittäminen ja työntekijän työkyvyn kartoittaminen 

sekä seuranta 

3) Ehdotusten tekeminen liittyen työn terveellisyyteen ja turvallisuuteen 

4) Tiedon antaminen ja ohjeistaminen työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvissä 

asioissa 

5) Vajaakuntoisen työntekijän selviytymisen seuraaminen työtehtävässä ja siinä 

edistäminen, sekä tarvittaessa kuntoutukseen ohjaaminen ja neuvonta 

6) Yhteistyö terveyden huollon, työhallinnon, opetushallinnon, sosiaalivakuutuksen, 

sosiaalihuollon ja työsuojeluviranomaisten kanssa 

7) Ensiavun järjestämiseen osallistuminen 

8) Työkykyä ylläpitävien ja edistävien toimintojen suunnittelu ja toteutus 

9) Työterveyshuollon laadun ja toimivuuden seuraaminen sekä arviointi 

 

Työntekijällä on velvollisuus osallistua työterveystarkastukseen tilanteissa, joissa hänen 

terveydentilansa pitää selvittää erityistä vaaraa aiheuttavan työn tekemiseksi. Lisäksi hänen 

on osallistuttava tarkastukseen, jotta voidaan varmistua, että terveydentila vastaa työn 

asettamia vaatimuksia. Työntekijän on myös pyynnöstä annettava työterveyshuollolle tietoa 

huomaamistaan vaaroista ja uhista työpaikalla liittyen terveyteen. Työnantajalla taas on 

velvollisuus antaa työterveyshuoltoon liittyville ammattihenkilöille ja asiantuntijoille tietoa 

liittyen työturvallisuuteen. Työterveyshuolto on velvollinen antamaan neuvontaa ja tietoa 

terveydellisistä uhkista ja haitoista, sekä keinoista joilla niitä olisi mahdollista estää. Lisäksi 

työnantajan, työsuojelutoimikunnan ja työsuojeluvaltuutetun on mahdollista saada tietoa 

työterveyshuollolta liittyen työntekijöiden ja työpaikan terveellisyyden kehittämiseen. 

(21.12.2001/1383) 
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4.2 Työsuojelu ja työsuojeluyhteistoiminta 

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta antaa säädöksiä 

työsuojeluyhteistoimintaan liittyen. Laki velvoittaa työnantajaa nimeämään 

työsuojelupäällikön, joka vastaa yhteistoiminnasta. Lisäksi työpaikalla, jossa on yli 

kymmenen työntekijää, tulee olla työntekijöiden valitsema työsuojeluvaltuutettu ja hänelle 

kaksi varavaltuutettua. Myös toimihenkilöillä on oikeus työturvallisuusvaltuutettuun ja 

varavaltuutettuihin. Yli kahdenkymmenen työntekijän työpaikassa laki määrää 

perustettavaksi työsuojelutoimikunnan, johon kuuluu edustajia niin työnantajan kuin 

työntekijöidenkin puolelta. (20.1.2006/44) 

 

Työsuojeluvaltuutetut toimivat yhteistoiminnassa ja ovat tilanteen vaatiessa yhteydessä 

työsuojeluviranomaisiin. Lisäksi hänen tulee tutustua työturvallisuuteen työpaikalla ja siihen 

liittyviin säädöksiin. Valinta tulee suorittaa vaalilla kahdeksi vuodeksi, jos erillistä 

sopimusta ei ole solmittu kauden pituuteen liittyen. (20.1.2006/44) 

 

Meconetin noudattaman teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 1.11.2013 - 31.10.2016 

(2013, s. 113) mukaan työpaikan sisällä voidaan päättää mahdollisista 

työsuojeluasiamiehistä, jotka työntekijät valitsevat. Heillä on omat vastuualueensa, joiden 

työsuojelun yhteistoimintaan he osallistuvat. Lisäksi voidaan sopia muista tehtävistä. 

(Teknologiateollisuuden työehtosopimus 1.11.2013 - 31.10.2016, 2013, s. 113) 

 

Yhteistoiminnassa käsiteltäviä asioita ovat lain (20.1.2006/44) mukaan muissa säädöksissä 

määriteltyjen asioiden lisäksi: 

1) Työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät asiat sekä niihin vaikuttavat 

muutokset. 

2) Periaatteet ja tavat, joilla työturvallisuusuhat selvitetään. 

3) Työkykyä ylläpitävään toimintaan ja työturvallisuuteen liittyvät ohjelmat ja 

kehittämistavoitteet. 

4) Työturvallisuuteen ja työkykyyn vaikuttavat asiat jotka liittyvät töiden järjestelyyn 

ja mitoitukseen. 

5) Työntekijöiden koulutukseen liittyvät asiat. 

6) Työturvallisuutta työpaikalla kuvaavat tilastot. 

7) Käsiteltävien asioiden seuranta ja toteutuminen. 



31 

 

Työsuojelutoimikuntaan tulee kuulua neljä, kahdeksan tai kaksitoista henkilöä riippuen 

organisaation toiminnasta. Yhden neljäsosan tulee edustaa työnantajaa, yhden neljäsosan 

pienempää henkilöstöryhmää ja puolien enemmistö henkilöstöryhmää. Erillisellä 

sopimuksella kyseenomaisten tahojen välillä voidaan sopia erilaisesta koostumuksesta ja 

jäsenmäärästä. (20.1.2006/44) 

 

4.3 Työvälineiden turvallinen käyttö ja tarkastaminen 

Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijän käyttöön työväline, joka soveltuu 

käyttökohteeseensa. Työvälineen käytössä on huomioitava työskentelypaikka ja ergonomia. 

Se tulee olla sijoitettu, siten että käyttö on turvallista ja tilaa riittävästi. Työväline on 

tarvittaessa varmistettava erilaisin kiinnityksin, ettei se pääse tahattomasti liikkumaan, 

kaatumaan tai putoamaan. (12.6.2008/403) 

 

Valmistajan antamat ohjeet pitää huomioida kaikessa työvälinettä koskevassa toiminnassa. 

Jos ohjeet ovat puutteelliset, pitää niitä täydentää tai tarittaessa tehdä täysin uudet ohjeet. 

Ohjeita tulee noudattaa ja niiden tulee olla työvälineellä työskentelevän työntekijän 

saatavilla. Ohjeiden noudattamisesta tulee varmistua aina uutta työtä aloitettaessa. 

(12.6.2008/403) 

 

Työvälineen käytöstä aiheutuva vaara pyritään ensimmäiseksi poistamaan erilaisilla 

teknillisillä toimilla. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, jolloin käyttöön otetaan 

opastukset, varoituslaitteet, turvamerkit ja henkilösuojaimet turvallisuuden takaamiseksi. 

(12.6.2008/403) 

 

Työväline tulee pitää turvallisena koko sen käyttöiän ajan. Tähän pyritään säännöllisesti 

toteutettavilla huolloilla ja kunnossapidolla. Erilaisista vioista, vaurioista ja yleisestä 

kulumisesta aiheutuvat vaarat tai haitat poistetaan. Turvalaitteilta ja ohjausjärjestelmältä 

vaaditaan virheetöntä toimintaa. Jos työvälineelle on olemassa huoltokirja, on sitä myös 

ylläpidettävä. Käyttöönoton yhteydessä tulee erityisesti varmistua siitä, että väline on 

oikealla tavoin asennettu ja turvallinen. Lisäksi työnantajalta velvoitetaan jatkuvaa seurantaa 

työvälineiden toimintakuntoon liittyen. (12.6.2008/403) 
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Suojuksille ja turvalaitteille annetaan erilaisia vaatimuksia. Kuvassa 9 esitetään 

valtioneuvoston asetuksessa annetut määräykset suojuksille ja turvalaitteille. 

(12.6.2008/403) 

 

 

Kuva 9. Vaatimukset suojille ja turvalaitteille (mukaillen 12.6.2008/403). 

 

Työlaitteissa pitää olla tarkoituksenmukaiset varoituslaitteet, varoitukset ja merkinnät. 

Työvälineen hallintalaitteet eivät saa pääsääntöisesti sijaita vaara-alueella. Tahaton 

hallintalaitteiden käyttö tulee olla estetty. Turvallisuuteen liittyvien hallintalaitteiden pitää 

olla selkeästi merkityt ja näkyvissä. Ohjausjärjestelmän toteutuksessa on pyrittävä siihen, 

että vikatilanteessakaan ei aiheudu vaaraa. (12.6.2008/403) 

 

Työvälineen käynnistykselle tulee olla oma hallintalaitteensa, jonka käyttö epähuomiossa ei 

ole mahdollista. Vaara-alueiden tulee olla näkyvissä käynnistyspaikalta, jotta voidaan 

varmistua, ettei alueilla ole ketään. Vaihtoehtoisesti, jos edellä mainittu tapa ei ole 

mahdollinen, tulee käyttää varoitussignaalia. Signaalia käytettäessä tulee työntekijällä olla 

tarpeeksi aikaa siirtyä pois vaara-alueelta ennen kuin väline käynnistyy. (12.6.2008/403) 

 

Pysäyttämiseen tulee olla oma hallintalaitteensa. Työvälineen pitää pysähtyä täysin ja sen 

tulee tapahtua turvallisesti. Työpisteessä on oltava pysäyttämiseen tarkoitettu laite, josta laite 

tai laitteet voidaan pysäyttää tilaan, jossa niistä ei aiheudu vaaraa. Pysäytyksen jälkeen 

energian syötön tulee myös lakata. Välineessä pitää olla selkeästi huomattavat laitteet 

energialähteiden poiskytkentään. Tilanteesta riippuen välineessä täytyy olla 

hätäpysäytyslaite. (12.6.2008/403) 

 

 

Vankat rakenteet

Ei aiheuta lisävaaraa

Ei voida poistaa tai tehdä toimimattomaksi helposti

Riittävän kaukana vaara-alueesta

Ei rajoita näkyvyyttä toiminta-alueelle merkittävästi

Kunnossapidolle valtioneuvoston asetuksessa  määritellyt tekijät ovat sallitut
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Kunnossapitoon ja työvälineen asennukseen on työntekijällä oltava riittävästi tietoa sekä 

tarvittava koulutus. Suoritettavalla työllä pitää olla työnantajan hyväksyntä. Työn turvallista 

suorittamista varten työpaikalle tehdään tätä vaativat toimenpiteet. Mahdollisten kaasujen ja 

nesteiden paineet ja virtaukset, jotka saattavat aiheuttaa vaaratilanteen, tulee kytkeä pois. 

Sähköjännitteen katkaisemisesta tulee myös varmistua. Nostolaitteen vikatilanteesta 

aiheutuva vaara minimoidaan varmistamalla taakka. (12.6.2008/403) 

 

Työvälineiden tahaton käynnistyminen tulee olla estetty toimittaessa vaara-alueella. 

Käytettävien työvälineiden pitää olla käyttökohteeseensa soveltuvat sekä kunnossa. 

Työskenneltäessä säiliöissä tai umpinaisissa tiloissa pitää huomioida mahdollinen hapen 

puutteesta tai vaarallista aineista aiheutuva vaara. Henkilösuojainten ja muiden apuna 

käytettävien välineiden tulee soveltua tilanteeseen. Telineiden, tikkaiden sekä muiden 

työskentelytasojen kantavuus tulee olla huomioitu sekä tarpeeton pääsy putoavien esineiden 

aiheuttamalla vaara-alueelle estää. Korjaus tai kunnossapitotyön vaatiessa työvälineen 

käynnissä oloa pitää työn toteutuksesta olla kirjalliset ohjeet. Tällöin on varmistuttava, ettei 

suoja- tai turvalaitteita poisteta työn tekemisen aikana. (12.6.2008/403) 

 

Asetuksessa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetaan erityisiä 

pätevyysvaatimuksia ajoneuvonosturille, torninosturille ja kuormausnosturille. Lisäksi 

trukin ja henkilönostimen käyttäjällä tulee olla kirjallinen lupa työnantajalta. 

(12.6.2008/403) 

 

Liikkuvalta työvälineeltä vaaditaan käynnistämisenestolaitteet, törmäyksen aiheuttamia 

seurauksia lieventävät laitteet ja pysäytyslaitteet. Laitteessa tulee olla varapysäytyslaite jos 

turvallisuus sitä vaatii. Jos kuljettajan ei ole mahdollista nähdä ajopaikalta riittävän hyvin, 

pitää työvälineessä olla laitteet näkyvyyden parantamiseksi. Pimeässä käytettävissä 

välineissä tulee olla riittävä valaistus. Palontorjuntavälineistä täytyy myös huolehtia työn 

sitä vaatiessa. Kauko-ohjatussa välineissä tulee olla puristumisilta ja törmäyksiltä suojaavat 

laitteet, sekä sen on pysähdyttävä automaattisesti, jos se ajautuu pois ohjausalueelta. Lisäksi 

liikkuville laitteille annetaan määräyksiä koskien työvälineen kaatumista, putoavilta 

tavaroilta suojaamista, ohjaamoa, energiansiirtolaitteita sekä pakokaasuilta suojaamista. 

(12.6.2008/403) 
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Nostotyön suunnittelulle ja nostolaitteiden valinnalle annetaan valtioneuvoston asetuksessa 

huomioitavia asioita (kuva 10).  Nostolaitteessa tulee selkeästi näkyä suurin kuorma, jonka 

sillä saa nostaa. Lisälaitteissa, joita käytetään nostamiseen pitää olla tarkoituksenomaiset 

merkinnät. Jos nostolaite on helposti sekoitettavissa henkilönostoihin käytettävään 

laitteeseen, tulee siinä olla selkeät merkinnät väärinkäytön estämiseksi. Rikkinäisiä 

apuvälineitä ei saa käyttää nostamiseen eikä myöskään, jos merkintä suurimmasta 

mahdollisesta kuormasta puuttuu. Lisävaatimuksia on esitetty liittyen nosturin ohjaamoon 

sekä ohjauspaikkojen- ja säännöllistä huoltoa vaativien kohteiden kulkuteihin. Lisäksi tulee 

huomioida energiansyötön katkeamisesta johtuva mahdollinen taakan putoaminen. 

(12.6.2008/403) 

 

 

Kuva 10. Nostotyössä ja nostolaitteiden valinnassa huomioitavia tekijöitä  

(mukaillen 12.6.2008/403). 

 

 

 

 

Suunnittelu
• Työntekijän turvallisuus

• Vaara-alueet

• Taakan teko

Nostolaite
• Sopivuus, nostokyky

• Käytön asettamat vaatimukset

Tilantarve

Nostolaitteen sijoitus
• Alustan tasaisuus, kantavuus

Apuvälineet
• Kunto, merkinnät

• Säilytys

• Kiinnitys

Nostolaitteen käyttöpaikka
• Näkyvyys

• Tarvittaessa merkinantojärjestelmä

• Muut turvallisuuden varmistavat toimenpiteet

Nostosuunnitelma kahdella tai useammalla laitteella nostettaessa

Taakkojen ja nostolaitteiden törmääminen

Turvallinen toiminta vaara-alueella
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4.4 Henkilönostot ja korkealla työskentely 

Henkilöiden nostaminen on sallittua vain siihen tarkoitetuilla henkilönostolaitteilla. 

Poikkeuksena on tilanne, jossa tällaisen laitteen käyttö ei ole turvallista. Tällöin nostoon saa 

käyttää muuta laitetta tietyin edellytyksin. Työntekijän on käytettävä putoamissuojaa 

henkilönostokorissa noston tapahtuessa teleskooppi- tai nivelpuominostimella. 

(12.6.2008/403) 

 

Henkilönostoihin voidaan käyttää haarukkatrukkia tai nosturia, jos henkilönostoihin 

tarkoitetun laitteen käyttö ei ole turvallista tai tarkoituksenmukaista. Nosturilla tulee tällöin 

olla nostokykyä vähintään kaksi kertaa henkilönostosta aiheutuva määrä. Trukin nostokyvyn 

tulee olla vähintään viisinkertainen. Lisäksi nosto ja -laskuliike tulee olla rajoitettu nosturilla 

0,5 metriin sekunnissa ja trukilla 0,3 metriin sekunnissa. Nosturin sylinterissä pitää olla 

turvalaite, joka estää vikatilanteesta mahdollisesti aiheutuvan hallitsemattoman puomin 

laskeutumisen tai muut vaaralliset liikkeet. Trukilta vaaditaan varalaite, joka hidastaa tai 

estää henkilönostokorin putoamisen hydrauliikan vikaantumisen varalta. (12.6.2008/403)  

 

Henkilönostokorin tulee olla varta vasten käyttötarkoitukseensa tehty. Kiinnityksen pitää 

olla riittävä, koriin pääsyn turvallista ja korissa selkeät merkityt kohdat, joihin 

henkilökohtaiset putoamissuojat voidaan kiinnittää. Jos trukin nostokyky on yli kuusi metriä, 

tulee korissa olla lisäksi hätäpysäytin. Suurimman sallitun kuorman ja henkilömäärään tulee 

olla selkeästi koriin merkitty. (12.6.2008/403) 

 

Henkilönostimen kuljettajalla ja nostokorissa työskentelevällä tulee olla jatkuva 

viestintäyhteys, eikä nostimella saa nostaa muuta kuormaa henkilönoston aikana, lukuun 

ottamatta työntekijän omia varusteita ja tarvikkeita työntekoon. Nostokoria saa siirtää 

vähäisissä määrin sen ollessa ylhäällä, mutta suuremmat siirrot tulee tehdä nostokorin ollessa 

ala-asennossa. Kesken noston korista poistuminen on kielletty, jos työ ei sitä välttämättä 

vaadi. Nostoa suorittavan henkilön on pysyttävä hallintalaitteiden lähettyvillä noston ajan ja 

tarkistettava päivittäin ennen nostoa korin kiinnitys ja laitteiston toimintakunto. 

(12.6.2008/403) 
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Henkilönostoihin käytettävä trukki ja henkilönostokori ovat tarkistettava niitä käyttöön 

otettaessa, muutoksia tehtäessä ja vähintään vuoden välein. Tarkistuksesta vastaa työnantaja 

ja sen saa suorittaa vain asiantuntija. (12.6.2008/403) 

 

Korkealla tehtävään työhön on omat turvallisuusvaatimuksensa. Putoamista estävien 

laitteiden ja rakenteiden tulee olla tarkoituksenmukaiset niin lujuudeltaan kuin 

rakenteeltaankin. Tikkaiden tai portaiden kohdalta rakenteet saavat olla avoinna, mutta 

muuten niiden pitää olla suljetut. Telineiden tulee pohjautua lujuus ja vakavuuslaskelmiin, 

joiden avulla voidaan varmistua niiden turvallisuudesta. Rakenteen vaativuudesta ja 

työtehtävästä riippuen tulee luoda telineille pystytys-, käyttö ja purkamissuunnitelma. 

(12.6.2008/403) 

 

Telineiden tasot ja kulkutiet tulee olla lujuudeltaan ja jäykkyydeltään riittävät niin käyttö 

tilanteessa, kuin muissakin. Tukien luisuminen on estettävä asianmukaisilla keinoilla. Jos 

telineessä on pyörät, ne on pystyttävä lukitsemaan käytön ajaksi. Purkamiseen, 

pystyttämiseen ja muuttamiseen tarvitsee antaa opastusta ja ohjeita edellä mainittuihin 

toimenpiteisiin liittyen. Ohjeistuksessa tulee huomioida pystyttämisen, purkamisen ja 

muuttamisen näiden toimien turvallisuus, putoamisvaaran ehkäisy, sääolosuhteiden vaikutus 

sekä suurin sallittu kuormitus. Työn johtajalla sekä työntekijällä pitää olla valmistajalta 

saadut ohjeet tai pystystä ja purkamista varten laadittu suunnitelma. Telinettä muokattaessa 

tulee asianmukaisista kielto- ja varoitusmerkeistä huolehtia, sekä rajata vaarallinen alue. 

(12.6.2008/403) 

 

Tikkaita käytettäessä työntekijän on saatava niistä jatkuvasti ote eikä esimerkiksi taakan 

kantaminen saa estää otteen säilymistä. Nojatikkaat eivät sovellu työalustaksi. Tikkaiden 

pystytysalustan tulee olla vakaa. Riipputikkaiden heiluminen on estettävä pois lukien 

köysitikkaat. Tikkaiden jalkojen luisuminen ja kaatuminen on estettävä asianmukaisesti. 

Niiden tulee yltää kiivettävän tason ylitse riittävästi, jos muuta tapaa varman otteen 

saavuttamiseksi ei ole.  Jos tikkaat koostuvat useasta osasta, osien kestävyys ei saa alentua. 

Mahdollisten pyörien pitää olla lukitut ennen tikkaiden käyttöä. (12.6.2008/403) 

 

 



37 

 

Köysien varassa liikkumisesta ja työskentelystä on säädetty asetuksessa erikseen. 

Työskentely on sallittua, vain jos muiden turvallisempien menetelmien käyttö ei ole 

asianmukaista. Järjestelmässä pitää olla vähintään kaksi köyttä, työntekijöillä valjaat ja 

putoamisenestolaite. Poikkeustilanteessa voidaan käyttää yhtä köyttä, jos toisen köyden 

lisääminen perustellusti lisää vaarallisuutta. Työntekijän käyttämät työkalut on kiinnitettävä 

asianmukaisella tavalla. Työtä on valvottava asianmukaisesti, jotta työntekijä voidaan 

pelastaa hätätilanteen sattuessa. Työntekijälle tulee antaa myös opastusta ja ohjeet liittyen 

työskentelyyn köysien varassa. (12.6.2008/403) 

 

4.5 Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset 

Taulukossa 1 esitetään työvälineet, joille asiantuntijat tai asiantuntijayhteisöt tekevät 

käyttöönotto- sekä määräaikaistarkastukset. Välineen käyttö ei ole laillista, jos tarkastusta ei 

ole tehty. Käyttöönottotarkastus tehdään käyttöönoton yhteydessä ja aina kun välineeseen 

tehdään muutoksia, jotka vaikuttavat sen turvallisuuteen. Lisäksi tarkastus tehdään välineen 

siirron jälkeen tai jos se on pitkään käyttämättä. Määräaikaistarkastus taas tulee tehdä 

vuoden välein käyttöönottotarkastuksesta. Torninostureille tarkastusväli on 

poikkeuksellisesti kaksi vuotta. Tarkastusväliä voidaan pidentää tai lyhentää olosuhteista 

riippuen tai jos turvallinen toiminta vaatii sitä jostain erityisestä syystä. Tämän lisäksi on 

nostolaitteille tehtävä perusteellinen määräaikaistarkastus lähestyttäessä suunnittelurajoja. 

Jos rajat eivät ole tiedossa, tulee se tehdä viimeistään kymmenen vuoden jälkeen 

käyttöönotosta. (12.6.2008/4) 
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Taulukko 1. Tarkastusten tekijät työvälineille (mukaillen 12.6.2008/4). 

 
Käyttöönotto-

tarkastus 

Määräaikais-

tarkastus 

Nostolaitteiden 

perusteelliset 

tarkastukset 

Ajoneuvonosturi Asiantuntijayhteisö Asiantuntijayhteisö Asiantuntijayhteisö 

Autonostin (nostokorkeus 0,5 m <, 

käytettäessä työskennellään nostolaitteen 

varassa olevan kuorman alla) 

Asiantuntija Asiantuntija Asiantuntija 

Henkilönostin Asiantuntija Asiantuntija Asiantuntija 

Asennusta vaativa henkilönostin Asiantuntija Asiantuntija Asiantuntija 

Kuormausnosturi Asiantuntija Asiantuntija Asiantuntija 

Kuormausnosturi (kuormamomentti yli 25 

tonnimetriä, valmistaja tarkoittanut muuhun 

kuin ajoneuvon kuormaamiseen) 

Asiantuntijayhteisö Asiantuntijayhteisö Asiantuntijayhteisö 

Nosturi ja niiden radat (yli 500 kg 

nostavat) 

Asiantuntija Asiantuntija Asiantuntija 

Henkilönostoon tarkoitettu 

rakennushissi 

Asiantuntijayhteisö Asiantuntijayhteisö Asiantuntijayhteisö 

Torninosturi Asiantuntijayhteisö Asiantuntijayhteisö Asiantuntijayhteisö 

Alusten lastinkäsittelyn nostolaitteet Asiantuntijayhteisö Asiantuntija Asiantuntija 

 

Määräaikaistarkastukset on mahdollista korvata kunnonvalvontajärjestelmällä. Tällöin 

asiantuntijayhteisön tulee hyväksyä järjestelmä ja lisäksi arvioitava sitä kolmen vuoden 

välein. Kunnonvalvontajärjestelmästä on oltava kirjallinen kuvaus työpaikalla saatavissa. 

(12.6.2008/4) 

 

4.6 Muut vaatimukset 

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista velvoittaa 

työnantajaa huolehtimaan, että turvallisuuteen liittyvät sekä muut laitteet huolletaan, 

pidetään puhtaana ja että niille suoritetaan tarkastuksia säännöllisesti. Havaittavat puutteet 

edellä mainittuihin asioihin liittyen tulee korjata mahdollisimman nopeasti. Liitteessä I on 

kuvattu asetukseen sisällytettyjä säännöksiä. (18.6.2003/577) 

 

Melulle altistumisen päivittäisinä raja-arvot ovat 80 desibeliä ja 85 desibeliä. 

Huippupaineelle raja-arvot ovat 112 Pa ja 140 Pa. Melun ylittäessä 80 desibeliä tai 112 Pa, 

työntekijöillä pitää olla kuulosuojaimet saatavilla. Jos päivittäinen melualtistus ylittää 85 

desibeliä ja huippupaine 140 Pa, kuulosuojaimien käyttöä tulee valvoa työnantajan toimesta. 

Kuulosuojausta käytettäessä päivittäinen melualtistus ei saa ylittää 87 desibeliä tai 200 Pa 

huippupainetta. Päivittäisellä melualtistuksella tarkoitetaan kahdeksan tunnin aikana 

saatavaa A-painotettua meluannosta. Jos päivittäinen meluannos ylittää ylemmän raja-arvon, 

on työnantajalla velvollisuus laatia meluntorjuntaohjelma. (85/2006)  
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Tärinälle altistumisen raja-arvona pidetään käsitärinälle 5 m/s2 ja toiminta-arvona 2,5 m/s2. 

Kehotärinälle raja-arvo on 1,15 m/s2 ja toiminta arvo 0,5 m/s2. Arvojen vertailuaikana 

käytetään kahdeksaa tuntia. Toiminta-arvon ylittyessä on tehtävä ja toteutettava 

tärinäntorjuntaohjelma. Jos raja-arvo ylittyy, on ryhdyttävä tärinää vähentäviin toimiin 

välittömästi. Tärinän vaihdellessa rajusti, ei edellä mainittuihin toimiin tarvitse ryhtyä, jos 

neljänkymmenen tunnin sisällä keskimääräinen tärinä ei ylitä altistuksen raja-arvoa, eikä 

ylitä 7 m/s2 tai käsitärinälle 35 m/s2. (48/2005) 

 

Näyttöpäätetyössä tulee olla säännölliset tauot. Aina aloitettaessa uusi työ tai kun 

työpisteeseen tehdään muutoksia, työnantajalla on velvollisuus antaa opastusta ja opetusta. 

Näön- ja silmien tarkastuksesta määrätään työterveyshuollossa annetuissa säännöksissä. 

Työnantajalla on velvollisuus myös antaa työntekijälle erityiset silmälasit tai muita 

apuvälineitä, jos normaalit silmälasit eivät sovellu. Näyttöpäätetyön vaatimuksia laitteille ja 

työympäristölle on kerätty liitteeseen II (22.12.1993/1405). 

 

Käsin tehtävien nostojen ja siirtojen vaarallisuus on mahdollisuuksien mukaan selvitettävä. 

Ensisijaisesti, ja kun se on tarkoituksenmukaista, noston tai siirron suorittamista käsin on 

pyrittävä välttämään. Toimenpiteen suorittamiseen tulee työntekijällä olla asianmukaiset 

apuvälineet. Taakasta tulee ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan paino ja painopisteen 

paikka, jos se ei sijaitse kappaleen keskellä. Työntekijän tulee olla tietoinen nostoon 

liittyvistä vaaroista ja hänellä pitää olla riittävä ohjeistus taakkojen käsittelyyn. 

Valtioneuvoston päätös käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä sisältää lisäksi 

huomioon otettavia piirteitä liittyen taakkaan ja itse noston tai siirtoon. (1409/1993)  
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Jos TTT-vaaroja ei voida välttää tai tarpeeksi vähentää, tulee valtioneuvoston päätöksen 

nojalla käyttää turvamerkkejä. Turvamerkkien asentamisessa on huomioitava toteutettu 

riskien arviointi. Käytettävistä merkeistä pitää antaa tarvittaessa opetusta ja ohjeistusta 

työntekijöille. Päätöksessä määrättyjä merkitsemiskohteita ovat (976/1994): 

- Säiliöt ja putket 

- Törmäys- ja putoamisvaara 

- Liikenneväylät 

- Vaarallisia aineita tai valmisteita sisältävät tilat, huoneet ja aidatut alueet (Jos 

pakkausten merkinnät eivät ole riittävät) 

- Varauloskäynnit 

- Ensiapupaikat 

- Palontorjuntavälineet 

 

Palontorjuntavälineet tulee olla merkitty, joko kilvellä tai punaisella värillä. Törmäys- ja 

putoamisvaarasta, sekä putoavien tavaroiden alle jäämisen vaarasta pitää merkitä 

keltamustilla, punakeltaisilla tai punavalkoisilla raidoilla paikoissa joissa työntekijällä on 

mahdollista päästä vaara-alueelle. Lisäksi raitojen tulee olla noin 45 asteen kulmassa ja yhtä 

suuret. Kulkuvälineiden reitit pitää merkitä jatkuvilla viivoilla, mieluiten valkoisella tai 

keltaisella värillä. (976/1994) 
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5 OHJEISTUKSET JA STANDARDIT 

 

 

Kansainvälinen työjärjestö (International Labour Office, ILO) on julkaissut ohjeet TTT-

johtamisjärjestelmille, ILO-OSH 2001. Ohjeiden sisältämät käytännön neuvot ja suositukset 

on tarkoitettu kaikkien TTT-asioista vastuussa olevien henkilöiden käyttöön. Ne ovat 

kuitenkin pelkkiä suosituksia eivätkä laillisesti sido mihinkään tai korvaa lakeja ja muita 

säännöksiä. Ohjeiden tarkoitus on toimia käytännön apuvälineenä TTT-järjestelmän 

käyttöönoton helpottamiseksi. ILO:n ohjeiden tavoitteena on saavuttaa yrityksessä TTT-

järjestelmä, jota parannetaan jatkuvasti. (ILO, 2009, s. ix) Lisäksi tarkoitus on auttaa valtion 

kehittäessä kansallista viitekehystä TTT-järjestelmille (OHSAS 18001, 2007, s. 44). 

 

BS OHSAS 18001 on Iso-Britanniassa kansallisen standardiksi kehitetty TTT-johtamisen 

standardi. Suomessa siitä on julkaistu käännös: OHSAS 18001, Työterveys- ja 

työturvallisuusjohtamisjärjestelmät, vaatimukset. OHSAS 18002 sisältää ohjeita OHSAS 

18001 soveltamiseen. Suomessa dokumenteilla ei ole standardin asemaa. (OHSAS 18001, 

2007, s. 1; OHSAS 18002, 2008, s. 1) 

 

Syksyllä 2013 kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on aloittanut ISO 45001 -

standardin tekemisen. Standardi käsittelee TTT-asioiden johtamista ja tulee korvaamaan 

OHSAS 18001, johon se pohjautuu. (OHSAS 18001 Työterveys- ja 

työturvallisuusjohtaminen, 2015) ISO 45001:n tarkoituksena on auttaa organisaatioita 

varmistamaan henkilöstönsä työterveys ja -turvallisuus. Sisällöltään uusi standardi tulee 

olemaan samankaltainen kuin OHSAS 18001. Johtamisjärjestelmästandardien vaatimuksista 

johtuen, uudessa standardissa johtamisen ja ylimmän johdon rooli on suurempi. Se velvoittaa 

huomioimaan välittömien TTT-vaarojen lisäksi laajemman kokonaisuuden, mukaan lukien 

esimerkiksi urakoitsijat, toimittajat ja samalla alueella toimivat muut yritykset. (First draft 

of ISO's occupational health and safety standard now available, 2015) 

 

ISO 45001:n liittäminen valmiisiin ISO-johtamisjärjestelmästandardien mukaisiin 

organisaatioihin on pyritty tekemään helpoksi. Standardia luodaan laajassa kansainvälisessä 

yhteistyössä. Myös Kansainvälinen työjärjestö on mukana luomisessa. (First draft of ISO's 

occupational health and safety standard now available, 2015) 
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Yrityksen TTT-järjestelmän ollessa OHSAS 18001 -järjestelmän mukainen, voidaan olla 

varmoja, että järjestelmä kattaa myös ILO-OSH 2001:n vaatimukset, vaikka pieniä 

eroavaisuuksia onkin. Taulukossa 2 esitetään OHSAS ja ILO-OSH -julkaisujen erot. 

(OHSAS 18001, 2007, s. 44) 

 

Taulukko 2. ILO-OSH:n ja OHSAS 18001:n eroavaisuudet (OHSAS 18001, 2007, s. 44) . 

 ILO-OSH 2001 OHSAS 18001 

Soveltamisala • Työntekijät • Organisaation työntekijät, valvonnassa 

toimivat henkilöt sekä sidosryhmät 

Työntekijän 

osallistuminen 

• Työsuojelutoiminkunnan 

perustaminen, 

työsuojeluvaltuutettujen valinta 

• Viestintä-, osallistumis- ja 

yhteistoimintamenettelyt 

• Laajempi sidosryhmien edustus 

Toiminta-

velvollisuus 

• Terveyttä edistävien ennalta 

ehkäisevien ohjelmien luominen 

• Ei sisällä tällaista vaatimusta 

Pätevyys ja 

koulutus 

• Koulutuksen järjestäminen 

kustannuksitta ja mahdollisuuksien 

mukaan työaikana 

• Ei sisällä tällaista vaatimusta 

Hankinnat • TTT-vaatimusten sisällyttäminen 

osto- ja vuokrauserittelyihin 

• Käsitellään vaatimuksien avulla, jotka 

kohdistuvat: 

o Riskien arviointiin 

o Lakien vaatimuksien 

tunnistamiseen 

o Toiminnallisten hallintatoimien 

luomiseen 

Urakointi  • Määritellyt vaiheet TTT-

vaatimuksien soveltamiselle 

• Ilmaistu epäsuorasti 

TTT- 

toimenpiteet 

• Ei vaadi korjaavien tai ehkäisevien 

toimenpiteiden tarkastusta ennen 

toteutusta 

• Vaatii toimenpiteiden tarkastuksen ennen 

toteutusta 

Auditointi • Suositellaan neuvotteluja 

auditoinnin suorittavia henkilöitä 

valittaessa 

• Vaaditaan auditoijien puolueettomuutta 

ja objektiivisuutta 

Jatkuva 

parantaminen 

• Erillisenä kohtana • Ei erillistä kohtaa 

• Jatkuvana läpi koko julkaisun 

 

5.1 Työterveyden ja turvallisuuden arviointi (OHSAS) standardi 

Useissa yrityksissä toteutetaan työterveys- ja työturvallisuus katselmuksia ja -auditointeja, 

joilla pyritään selvittämään TTT-toiminnan tasoa. Nämä katselmukset ja auditoinnit eivät 

kuitenkaan aina takaa, että TTT-toiminta yrityksessä kattaa lain asettamat vaatimukset niin 

tällä hetkellä, kuin tulevaisuudessakin. (OHSAS 18001, 2007, s. 10) 
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OHSAS-standardien tarkoituksena on näyttää yritykselle tehokkaan TTT-järjestelmän 

koostumus, joka toimii apuna TTT-päämäärien saavuttamisessa. Lisäksi se auttaa 

saavuttamaan taloudellisia päämääriä. Standardeilla ei ole tarkoitus muuttaa tai lisätä lain 

asettamia vaatimuksia. (OHSAS 18001, 2007, s. 10) 

 

Standardi soveltuu kaiken kokoisille ja typpisille yrityksille sekä organisaatioille 

olosuhteista riippumatta. OHSAS 18001 pitää sisällään järjestelmän vaatimukset. Sen avulla 

yritys voi sertifioida johtamisjärjestelmänsä. OHSAS 18002 sisältää ohjeita vaatimuksiin 

liittyen. (OHSAS 18001, 2007, s. 8,10; Laitinen et al., 2009, s. 220) 

 

Järjestelmä vaatii toimiakseen sitoutumista yrityksen jokaisella portaalla sekä kaikissa 

toiminnoissa. Sen toiminta pohjautuu ”Suunnittele-Toteuta-Arvioi-Toimi” (PDCA)-

menetelmään. Ensiksi luodaan päämäärät ja prosessit, joilla voidaan saavuttaa TTT-

politiikan määrittelemät tulokset. TTT-politiikalla tarkoitetaan ylimmän johdon julkistamaa 

yrityksen TTT-toiminnan yleistä tavoitetta ja suuntaa. Luodut prosessit toteutetaan ja niiden 

toimivuutta arvioidaan sekä valvotaan. Lopuksi suoritetaan toimenpiteet, joiden avulla 

pystytään parantamaan TTT-järjestelmän tehokkuutta jatkuvasti. Kuvassa 11 esitetään 

standardissa käytetty TTT-järjestelmän malli.  (OHSAS 18001, 2007, s. 12) 

 

Kuva 11. TTT-järjestelmä (mukaillen OHSAS 18001, 2007, s. 12) 
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Järjestelmän yleiset vaatimukset 

TTT-järjestelmä tulee luoda, toteuttaa ja ylläpitää. Järjestelmää tulee jatkuvasti parantaa ja 

tarkastaa, kuinka hyvin se vastaa standardin asettamia vaatimuksia. Lisäksi se tulee 

dokumentoida. Yritys voi itse määrätä TTT-järjestelmänsä laajuuden. (OHSAS 18001, 

2007, s. 20) Yrityksen toiminnan pitää olla aktiivista järjestelmän ylläpitämiseksi. Usean 

18001 standardin osan tehtävä onkin varmistaa tätä aktiivisuutta. (OHSAS 18002, 2008, s. 

26) 

 

Yritys voi tehdä alkukatselmuksen, jossa se vertaa tämän hetkistä TTT-järjestelmäänsä 

standardin, lakien ja muiden tekijöiden asettamiin vaatimuksiin. Tavoitteena olisi ottaa 

huomioon kattavasti kaikki TTT-riskit jo järjestelmän perustamisvaiheessa. Se ei kuitenkaan 

korvaa johdonmukaista vaarojen tunnistusta, riskien arviointia eikä toimenpiteiden 

määrittämistä TTT-asioiden hallinnalle. Yrityksen tulisi ottaa huomioon muun muassa 

seuraavat seikat (OHSAS 18002, 2008, s. 26): 

• Lakien ja muiden säädösten asettamat vaatimukset 

• Mahdollisten TTT-vaarojen tunnistaminen ja niihin liittyvien riskien arviointi 

• Työterveyteen ja -turvallisuuteen kytköksissä olevat arvioinnit 

• Käytössä olevien menettelytapojen selvittäminen 

• TTT-asioihin liittyvien aloitteiden arviointi 

• Aiemmin kerätyn TTT-asioihin liittyvän palautteen arviointi 

• Johtamisjärjestelmät ja käytettävissä olevat resurssit, jotka liittyvät TTT-toimintaan. 

 

Työkaluina alkukatselmuksen tekemisessä voidaan käyttää esimerkiksi erilaisia 

katselmuksia ja tarkistuksia, yhteistoimia yrityksen sisällä sekä erilaisten sidosryhmien 

kanssa, haastatteluja, tarkastuksia ja mittauksia. (OHSAS 18002, 2008, s. 26) 

 

TTT-politiikka 

Työterveys- ja turvallisuuspolitiikasta vastaa yrityksen ylin johto, joka määrittelee ja 

vahvistaa sen. Ylimmän johdon tulee varmistua siitä, että TTT-politiikka on tarkoitukseen 

soveltuva määritellyssä laajuudessa. Politiikan tulee sisältää sitoutuminen siitä, että 

vammoja ja terveyden vaarantavia tekijöitä ehkäistään, sekä TTT-asioiden hallintaa ja TTT-

toimintaa parannetaan jatkuvasti. Sisältöön tulee kuulua lakien ja muiden velvoitteiden 

noudattaminen. (OHSAS 18001, 2007, s. 20) 
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TTT-politiikka määrää perusteet, kuinka TTT-päämäärät voidaan määritellä ja katselmoida. 

Sitä tulee toteuttaa, ylläpitää ja dokumentoida.  Politiikka pitää julkistaa siten, että kaikki 

henkilökunnan jäsenet tietävät omat velvollisuutensa liittyen TTT-toimintaan ja myös 

sidosryhmillä on oltava mahdollisuus saada se. Lisäksi se vaatii säännöllistä tarkastamista, 

jotta voidaan varmistua TTT-politiikan tarkoituksenmukaisuudesta. (OHSAS 18001, 2007, 

s. 20) Politiikka ei saisi poiketa yrityksen tulevaisuuden suunnitelmista eikä myöskään olla 

mahdoton saavuttaa. Kuvassa 12 esitetään asioita, joita tulisi huomioida TTT-politiikkaa 

kehitettäessä. (OHSAS 18002, 2008, s. 30) 

 

 

Kuva 12. TTT-politiikan luomisessa huomioitavat seikat  

(mukaillen OHSAS 18002, 2008, s. 30). 
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Toiminnan suunnittelu 

OHSAS 18001 (2007, s. 20) -standardissa vaaditaan yritystä luomaan, toteuttamaan ja 

pitämään yllä toimintatapoja vaarojen jatkuvaan tunnistamiseen ja riskien arviointiin. 

Näiden avulla voidaan määrittää kuhunkin tilanteeseen sopivat hallintatoimenpiteet 

(OHSAS 18002, 2008, s. 34). Vaaratekijöiden tunnistuksessa ja riskien arvioinnissa on 

huomioitava niin tavalliset, kuin tavallisesta poikkeavat toiminnot, kaikkien ihmisten 

toiminta joilla on mahdollisuus päästä työpaikalle ja heidän henkilökohtaisten 

ominaisuuksiensa vaihtelevuus. Muita huomioitavia asioita ovat työpaikan perusrakenne, 

laitteet, materiaalit, pysyvät tai väliaikaiset muutokset joko toiminnoissa tai materiaaleissa 

sekä TTT-järjestelmässä. Lisäksi lain antamat velvollisuudet ja työntekoon liittyvien 

toimintojen sekä laitteiden järjestys on otettava huomioon. Kuvassa 13 esitetään standardin 

asettamat vaatimusten osa-alueet TTT-järjestelmän suunnittelussa. (OHSAS 18001, 2007, s. 

22) 

 

 

Kuva 13. TTT-järjestelmän suunnittelussa huomioitavat osa-alueet (mukaillen OHSAS 

18001, 2007, s. 24). 

 

Vaatimuksia vaarojen tunnistamisen ja riskien arviointi menetelmille ovat soveltamisalueen, 

ajoituksen ja luonteen määrittely. Tällä pyritään varmistamaan, että toiminta on ennakoivaa. 

Lisäksi menetelmien avulla pitää voida tunnista ja järjestää riskit niiden tärkeysjärjestyksen 

mukaan. Sen tulee sisältää dokumentointi ja oltava kykenevä soveltamaan eri 

hallintatoimenpiteitä. Myös muutoksiin liittyvät TTT-riskit tulee huomioida ennen kuin 

muutoksien teko aloitetaan. (OHSAS 18001, 2007, s. 22) 
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Riskien arviointi tulee ottaa huomioon hallintotoimenpiteitä luotaessa. Riskien 

vähentämisessä tulee edetä viiden portaan kautta ennen hallintakeinon määritystä. 

Ensimmäiseksi on pyrittävä poistamaan riski. Toisena vaaraa tulee vähentää korvaamalla 

vaara vähemmän vaarallisella. Jos korvaaminenkaan ei ole mahdollista on käytettävä 

teknisiä keinoja eli esimerkiksi asennettava laitteistoon suojuksia. Tämän jälkeen tulee 

käyttää varoitus merkkejä tai ryhdyttävä hallinnollisiin toimenpiteisiin. Viimeisenä keinona 

ovat henkilösuojaimet. (OHSAS 18001, 2007, s. 22) 

 

Vaarojen tunnistamisesta, riskien arvioinnista ja niiden hallitsemiskeinojen määrittelystä 

saadut tulokset tulee dokumentoida ja päivittää tarvittaessa. TTT-riskien ja niiden vuoksi 

määritetyt toimenpiteiden huomioimisesta pitää varmistua TTT-järjestelmää ylläpidettäessä. 

(OHSAS 18001, 2007, s. 22)  

 

OHSAS 18001 (2007, s.24) velvoittaa yritystä luomaan järjestelmän, jolla se pystyy 

huomaamaan ja hankkimaan käyttöönsä tarvitsevansa laissa tai muualla määrätyt TTT-

vaatimukset, jotka koskevat sitä. Näiden vaatimusten pitää olla ajan tasalla ja niiden 

huomioimisesta organisaation toiminnassa tulee varmistua. Vaatimuksista on myös 

ilmoitettava henkilökunnalle ja asiaan liittyville sidosryhmille. (OHSAS 18001, 2007, s. 24) 

 

Standardi vaatii myös dokumentoidut päämäärät TTT-toiminnalle tarvittavissa määrin. Ne 

tulisi olla sellaiset, että niitä voitaisiin mitata sekä yhtenevä TTT-politiikan linjauksien 

kanssa. Päämäärien tulee noudattaa jatkuvan parantamisen periaatteita, lakeja ja muita 

yritystä koskevia säädöksiä, sekä sitoutua ehkäisemään vammoja ja terveyden 

heikentymistä. Päämääriä asetettaessa ja tarkasteltaessa pitää huomioida yrityksen 

teknologiset mahdollisuudet. Lisäksi tulee huomioida taloudelliset ja yrityksen toimintaa 

koskevat vaatimukset. Myös liiketoiminnallinen näkökulma ja eri sidosryhmien mielipiteet 

täytyy huomioida. (OHSAS 18001, 2007, s. 24) 

 

TTT-päämäärien saavuttamiseksi toteutettavien ohjelmat sisältävät vähintään menetelmät, 

joilla ne voidaan saavuttaa sekä toteutumisaikataulun. Lisäksi sen tulee määritellä 

vastuualueet jokaiselle toimintaan liittyville yrityksen portaille ja prosessin toiminnoille. 

Ohjelmia tulee seurata ja muokata tarvittaessa, jotta päämäärät varmasti saavutetaan. 

(OHSAS 18001, 2007, s. 24) 
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Järjestelmän toteutus ja toiminta 

Järjestelmän toiminta ja toteutus voidaan jakaa useaan osakokonaisuuteen (kuva14). 

Ensinnäkin on määritettävä vastuualueet, tarvittavat resurssit ja niiden saanti sekä antaa 

valtuudet toimia. On varmistuttava pätevyyksistä, tiedotettava toiminnasta ja koulutettava 

henkilökuntaa. Myös yhteistoiminta tulee huomioida. Toimintaa tulee ohjata, dokumentoida 

ja dokumentoinnista saatavia asiakirjoja hallita. Lisäksi toteutuksessa ja toiminnassa on 

huomioitava mahdolliset hätätilanteet. (OHSAS 18001, 2007, s. 24-30) 

 

 

Kuva 14. TTT-järjestelmän osa-alueet (mukaillen OHSAS, 2007, s. 24-30). 

 

Ylin johto varmistaa, että käytettävissä on tarpeeksi resursseja kaikkiin TTT-toimintoihin 

liittyviin asioihin. Johdon tulee jakaa vastuualueet ja valtuudet. Valtuuksista ja 

vastuualueista tulee tiedottaa ja ne täytyy dokumentoida. Ylimmässä johdossa täytyy olla 

vähintään yksi henkilö, joka vastaa TTT-järjestelmän luomisesta, toteutuksesta ja 

ylläpidosta. Hänen on varmistettava, että toiminta on OHSAS 18001 -standardin mukaista. 

Lisäksi hän on vastuussa, että toiminnasta raportoidaan ylintä johtoa ja että näitä raportteja 

hyödynnetään järjestelmän kehityksessä. Yksin hänen ei koko vastuuta tarvitse kantaa, vaan 

hän voi halutessaan delegoida osan vastuusta alemman johdon henkilöille. (OHSAS 18001, 

2007, s. 24) 
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Valvonnassa toimivien henkilöiden pitää tietää TTT-asioista vastaavan ylimmän johdon 

edustajan henkilöllisyys. Jokaisen yrityksessä toimivan henkilön, jonka työnkuvaan kuuluu 

johtamista, tulee toiminnallaan jatkuvasti parantaa TTT-toiminnan tasoa. Lisäksi yrityksen 

tulee varmistaa, että jokainen työpaikalla toimiva henkilö vastaa omalta osaltaan TTT-

näkökohdista, joihin hän itse voi vaikuttaa. (OHSAS 18001, 2007, s. 26) 

 

TTT-toiminnassa mukana olevien ihmisten tulee olla päteviä, eli heillä on joko koulutus tai 

tarpeeksi kokemusta asioista. Pätevyys pitää olla todistettavissa tarvittavilla asiakirjoilla. 

Henkilöstön koulutustarpeet tulee selvittää ja tarvittaessa kouluttaa. Siinä tulee ottaa 

huomioon työntekijöiden henkilökohtaiset ominaisuudet, riskit ja vastuut. Koulutuksen 

tehokkuutta pitää mitata esimerkiksi kokeella. Suoritetuista koulutuksista tulee säilyttää 

tarvittavat todisteet. (OHSAS 18001, 2007, s. 26) 

 

Yrityksessä pitää olla menettelytavat, kuinka työntekijöille informoidaan heidän oman 

työntekonsa ja käytöksensä TTT-seurauksista ja mahdollisista sellaisista. Työntekijä pitää 

saattaa tietoiseksi omista rooleistaan ja vastuistaan. Oman roolien ja vastuualueen merkitys 

yrityksen TTT-toimintaan ja sen kehitykseen on oltava tiedossa sekä mahdolliset 

seuraamukset määritellystä menettelystä poikettaessa. (OHSAS 18001, 2007, s. 26) 

 

Viestinnässä tulee olla menetelmät TTT-asioiden viestintään yrityksen sisäisesti, 

sidosryhmille sekä työpaikalla vieraileville henkilöille. Yrityksen tulee olla menettelyt 

työntekijöiden osallistumisesta asianmukaisesti vaarojen tunnistamiseen, riskien arviointiin, 

vaaratilanteiden selvittämiseen ja hallintatoimien määritykseen. Työntekijöiden 

osallistuminen TTT-linjausten ja -päämäärien käsittelyyn, TTT-asioihin liittyvien muutosten 

käsittelyyn ja yleiseen edustukseen koskien näitä asioita tulee myös määritellä. 

Osallistumisjärjestelyistä tulee järjestää tiedotus työntekijöille. TTT-asioihin liittyen, on 

tarpeen mukaan kuunneltava olennaisia sidosryhmiä. (OHSAS 18001, 2007, s. 28) 
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Dokumentointi on pyrittävä pitämään niin pienenä kuin mahdollistan kuitenkin siten, että se 

on vielä tehokasta. Dokumentoinnin tulee sisältää työterveys- ja turvallisuus politiikka sekä 

sen päämäärät, OHSAS 18001 -standardin vaatimat sekä muut yrityksen itsensä 

tarpeelliseksi katsomat asiakirjat ja tallenteet tulee myös sisällyttää siihen. Lisäksi 

dokumentoinnissa tulee kuvata järjestelmän laajuus, pääosat ja niiden riippuvuussuhteet. 

(OHSAS 18001, 2007, s. 28) 

 

TTT-järjestelmään liittyviä asiakirjoja varten tulee olla menettelytavat niiden hyväksyntään, 

katselmointiin ja päivittämiseen. Muutettujen asiakirjojen versiotietojen tunnistukseen sekä 

niiden luotettavina ja tunnistettavina säilymiseen, pitää olla järjestelmänsä. Menettelyillä 

tulee pystyä varmistamaan oikean version löytyminen käyttöpaikaltaan sekä 

asiaankuuluvien ulkoisten asiakirjojen tunnistus ja niiden jakelu. Lisäksi pitää olla 

menettelyt, että käytöstä poistettuja asiakirjoja ei enää vahingossakaan käytetä. (OHSAS 

18001, 2007, s. 28) 

 

Hallintatoimenpiteillä kontrolloitaville vaaroille tehtävät toimet ja toiminnot tulee 

määritellä, jotta TTT-riskejä voidaan hallita. Yrityksessä täytyy olla asianmukaiset 

toiminnan ohjaustoimenpiteet ja nämä tulee liittää TTT-järjestelmään. Ohjaustoimenpiteitä 

vaaditaan myös ostettuihin tuotteisiin, laitteisiin, palveluihin, urakoitsijoihin sekä 

työpaikalla vierailevia henkilöitä varten. Lisäksi dokumentoidut menettelyt ja toiminnalliset 

vaatimukset ovat tarpeen tilanteissa, joissa ilman niitä olisi mahdollista että ajauduttaisiin 

sivuun määritellyistä TTT-politiikan linjauksista ja niitä varten luoduista päämääristä. 

(OHSAS 18001, 2007, s. 30) 

 

Hätätilanteiden tunnistukseen ja niissä toimimiseen tulee olla määritellyt menettelytavat. 

Hätätilanteisiin tulee reagoida, ja siitä aiheutuvat työterveys- ja turvallisuus vaarat estää tai 

lieventää. Hätätilannetoimintaa suunniteltaessa pitää huomioida asiaan liittyvät sidosryhmät 

ja heidän tarpeensa näissä tilanteissa. Toimintaa tulee kokeilla, jos tämä on suinkin 

mahdollista. Sidosryhmät tulee ottaa mukaan harjoitteluun. Hätätilanteita varten tehdyt 

suunnitelmat ja menettelyt pitää myös tarkastaa säännöllisesti. (OHSAS 18001, 2007, s. 30) 
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Järjestelmän arviointi 

OHSAS 18001 (2007, s. 30) standardi vaatii yritykseltä TTT-toiminnan seuraamista ja 

tarkkailua, sekä mittausta varten menetelmät. Menetelmien tarkoitus on antaa yritykselle 

seurantaa varten erilaisia mittareita. Mittareiden tulee olla sekä laadullisia että määrällisiä. 

Menetelmistä saadulla tiedolla voidaan seurata TTT-päämäärien toteutumista ja 

hallintatoimenpiteiden toimivuutta. Menetelmien tulee tuottaa toiminnan mittareita TTT-

ohjelmien, hallintatoimenpiteiden ja toiminnallisten vaatimusten noudattamiseen. Näiden 

mittareiden tulee olla ennakoivia. Toiminnan vaikutuksien seurantaa varten tulee myös 

luoda mittarit. Näillä seurataan terveydentilan huonontumista ja vaaratilanteita. Mittareilla 

seurataan myös muita puutteita TTT-toiminnassa. Kaikesta kerätystä tiedosta tulee tallentaa 

tarvittava määrä, jotta tietoa voidaan hyödyntää korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden 

analysointiin. Jos mittausdatan saamiseen tarvitaan erillisiä laitteita, niiden huolto ja 

kalibrointi täytyy huomioida. (OHSAS 18001, 2007, s. 30) 

 

Yrityksellä tulee olla menetelmät erilaisten vaatimuksien, esimerkiksi lakien säännösten 

toteutumisen arviointiin. Määräajoin suoritettavien arviointien tulokset tulee pitää tallessa. 

Vaaratilanteet tulee tutkia ja niiden tulokset niin ikään säilyttää. Tämän tiedon avulla 

pystytään selvittämään syy tilanteen syntyyn sekä mahdollisten korjaavien tai ehkäisevien 

toimenpiteiden tarve. Lisäksi voidaan arvioida jatkuvan parantamisen soveltamista. 

Toteutettujen tutkimusten tuloksista tulee tiedottaa. Oleellista on, että arviointi tehdään 

mahdollisimman nopeasti tilanteen havaitsemisen jälkeen ja tulokset dokumentoidaan. 

(OHSAS 18001, 2007, s. 32) 

 

Poikkeamien arviointiin tulee niin ikään olla menetelmät. Arvioitavat poikkeamat voivat olla 

joko tapahtuneita tai mahdollisia. Menetelmien tulee kuvata vaatimukset poikkeamien 

tunnistusta, korjausta, tutkimista ja syiden tai syyn selvittämistä varten. Niiden tulee kuvata 

niin ikään toimenpiteet poikkeamien TTT-seurauksien lieventämiseen ja toistumisen 

estämiseen. Lisäksi vaatimukset poikkeamien ehkäisytoimenpiteiden tarpeelle ja 

suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiselle tulee määrittää. Tulokset pitää tallentaa ja 

niistä on tiedotettava. Korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden tehokkuutta pitää myös 

seurata. (OHSAS 18001, 2007, s. 32) 
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Jos havaitaan uusia vaaroja, vaarat muuttuvat tai havaitaan tarve hallintatoimenpiteiden 

muutokselle korjaavissa tai ehkäisevissä toimenpiteissä, tulee niille suorittaa riskien 

arviointi ennen toteutusta. Toimenpiteiden mitoitus tulee olla sopiva verrattuna ongelmien 

suuruuteen. Toimenpiteistä johtuvien muutoksien tallentuminen yrityksen TTT-järjestelmän 

dokumentaatioon pitää olla varmistettu.  (OHSAS 18001, 2007, s. 34) 

 

Tallenteella tarkoitetaan asiakirjaa, josta selviää toimenpiteellä saavutetut tulokset tai sillä 

pystytään todistamaan, että toimenpide on suoritettu (OHSAS 18001, 2007, s. 20). 

Tallenteiden tunnistuksesta, säilyttämisestä, suojaamisesta, pysyvyydestä ja hävittämisestä, 

sekä esille saannista tulee olla omat menettelynsä. Lisäksi tallenteiden tulee olla 

lukukelpoisia ja tarvittaessa jäljitettävissä. (OHSAS 18001, 2007, s. 34) 

 

Yrityksen sisällä tulee suorittaa auditointeja, joilla varmistutaan siitä, että TTT-järjestelmä 

on suunnitellun mukainen ja vastaa sille laadittuja vaatimuksia. Lisäksi auditoinneilla 

selvitetään onko toteutus ja ylläpito tarvittavalla tasolla, sekä järjestelmän tehokkuus riittävä. 

Auditointien avulla yrityksen johto saa tietoa järjestelmän toimivuudesta. Niitä tulee 

suorittaa järjestelmällisesti suunnitellussa aikataulussa. (OHSAS 18001, 2007, s. 34) 

 

Auditointia varten luodun ohjelman pitää pohjautua tehtyihin riskien arviointeihin ja 

aikaisemmista auditoinneista saatuun tietoon. Auditionnin vastuiden, pätevyyksien ja sen 

suunnitteluun sekä toteuttamiseen liittyvät vaatimukset on huomioitava 

auditointimenettelyiden luonnissa, toteutuksessa ja ylläpidossa. Tuloksien raportointi ja 

tallenteiden ylläpito tulee myös huomioida. Muita huomioitavia asioita ovat auditoinnin 

kriteerien, laajuuden, suorittamistiheyden ja menetelmien määrittämien. Auditoijien 

valinnassa ja auditointien suorittamisessa tärkeää on objektiivisuus ja tasa-arvoisuus. 

(OHSAS 18001, 2007, s. 34) 
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Johdon katselmus 

OHSAS 18001 standardi vaatii johdon katselmuksia TTT-järjestelmästä. Johdon tulee 

suunnitellusti tarkastella TTT-järjestelmää ja tällä tavoin varmistaa sen tehokkuus, 

toimivuus ja riittävyys. Katselmuksen tulee sisältää järjestelmän, politiikan ja päämäärien 

parannus- ja muutostarpeet. Katselmuksista vaaditaan pidettäväksi tallenteita. Lähtötietoina 

katselmuksina käytetään kuvan 15 kohtia. Katselmuksien tuloksissa tulee näkyä 

sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen. Niiden tulee sisältää toimenpiteet ja päätökset 

koskien mahdollisista muutoksista TTT-toiminnan tasossa, TTT-politiikassa tai 

päämäärissä, toimintaan liittyvissä resursseissa sekä muissa järjestelmän rakenteissa. 

Asianmukaiset tulokset tulee olla saatavissa tiedotusta ja yhteistoimintaa varten. (OHSAS 

18001, 2007, s. 34) 

 

 

Kuva 15. Johdon katselmuksessa huomioitava (mukaillen OHSAS 18001, 2007, s. 36).  
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6 TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS 

 

 

Työtapaturma määritellään tapaturmavakuutuslaissa tapaturmaksi, joka tapahtuu työssä, 

työstä johtuvissa olosuhteissa, työpaikalla tai siihen kuuluvalla alueella, hoitaessa 

työnantajan asioita tai työntekijän suojellessa työnantajan omaisuutta tai pelastaessa sitä. 

Lisäksi ihmishengen suojelusta tai pelastamisesta henkilölle aiheutuva tapaturma 

työpaikalla, lasketaan työtapaturmaksi. Tapaturman vaatimuksena on, että siitä on 

aiheutunut vamma tai sairaus. (20.8.1948/608) Tapahtumapaikasta riippuen työtapaturmat 

voidaan jakaa työpaikkatapaturmiin, työmatkatapaturmiin ja työliikennetapaturmiin. 

Työmatka-tapaturmalla tarkoitetaan kodin ja työpaikan välisellä matkalla tapahtuvaa 

työtapaturmaa. Työliikennetapaturmalla taas tarkoitetaan työliikenteessä työpaikan 

ulkopuolella tapahtunutta työtapaturmaa. (Laitinen et al., 2009, s. 62)  

 

Työstä aiheutuvaa sairautta kutsutaan työperäiseksi sairaudeksi. Ammattitaudilla taas 

tarkoitetaan työstä johtuvaa sairautta, joka on syntynyt fysikaalisten, kemiallisten ja 

biologisten tekijöiden vaikutuksesta. (Laitinen et al., 2009, s. 62; Tappura et al., 2010, s. 4) 

 

Tapaturmien syntyketju voidaan jakaa neljään vaiheeseen. Tapaturmaa edeltävä vaiheessa 

tapahtuu poikkeavia tapahtumia, joita ei ole suunniteltu. Poikkeama voi kohdistua ihmisten 

toimintaan, työympäristöön, organisaatioon tai laitteisiin. Se voi olla yksi yksittäinen tapaus 

tai jo käytännöksi muodostunut toimintatapa. Pelkät normaalit vaihtelut olosuhteissa tai 

toiminnassa voivat aiheuttaa näitä. Poikkeaman seurauksena tapahtuu energian 

purkautuminen. Vaihe tapahtuu yleensä nopeasti, eikä ihminen pysty siihen suurissa määrin 

vaikuttamaan. Energian purkautumisesta seuraa vahingot. Riippuen mihin energian purkaus 

kohdentuu, vahingot saattavat kohdistua ihmisiin, esineisiin tai ympäristöön. Vahingot 

saattavat kohdistua useampaan tekijään. Vahinkojen synnyttyä pyritään toiminta 

palauttamaan normaaliksi. Tähän jälkivaiheeseen kuuluu loukkaantuneiden hoitaminen ja 

muiden vahinkojen korjaus. Työperäisten sairauksien synty voidaan jakaa lähes samanlaisiin 

vaiheisiin. Merkittävin ero tapaturmaan nähden on sairastumisen ajallinen kesto. (Laitinen 

et al., 2009, s. 64) 
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Tapaturmien syntymiseen liittyvät mallit voidaan jakaa neljään ryhmään (Laitinen et al., 

2009, s. 83): 

1) Sattuma. Osa tapaturmista johtuu usean eri tekijän yhtenäisistä seuraamuksista 

ketjureaktion tapaan. (Laitinen et al., 2009, s. 84) 

2) Vaaralliset energiat ja epäergonomisuus.  Työ aiheuttaa aina kuormitusta sitä 

tekevällä. Kuormitus voi olla hyvä asia, mutta sen ollessa liian suurta tai pientä, siitä 

voi seurata haitallisia tekijöitä. Kuormitustekijät voivat olla fyysisiä, psyykkisiä, 

sosiaalisia, kemiallisia, biologisia. Muita tekijöitä ovat fysikaaliset altisteet, 

liikkumiseen liittyvät tapaturmavaarat sekä työvälineiden tapaturmavaarat. (Laitinen 

et al., 2009, s. 85) 

3) Ihmisten ominaisuudet. Inhimilliset tekijät liittyvät kaikkiin työtapaturmiin. 

Esimerkiksi työn kuormittavuus riippuu ihmisen henkilökohtaisista ominaisuuksista. 

Toiselle työ saattaa olla liian kuormittavaa, kun taas toiselle työ voi olla juuri oikealla 

tavalla kuormittavaa. (Laitinen et al., 2009, s. 88-90) 

4) Organisaation toiminnan puutteet. Organisaation toiminta vaikuttaa työtapaturmien 

määrään. Organisaatiossa, jossa on vähemmän työtapaturmia, johto on sitoutunut 

työturvallisuuteen, tapaturmatilastot ovat paremmat ja yksittäisellä työnjohtajalla on 

vähemmän alaisia. Lisäksi resurssien ohjaus on toimivaa, johtamismenetelmät 

ihmisläheisiä, vaihtuvuus pientä, poissaoloja vähän, viestintä tehokasta sekä 

työntekijät sitoutuneempia yrityksen toimintaan. (Laitinen et al., 2009, s. 102) 

 

6.1 Työterveys ja -turvallisuus Suomessa 

Työtapaturmien riski on vähentynyt vuodesta 1990 tarkasteltaessa, mutta 2009-2011 

tapaturmien määrä on pysynyt samana tai jopa hieman kasvanut. Kuvassa 16 on huomioitu 

työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet yli neljän päivän poissaolon. (Tilastokeskus, 2013a) 

Syynä työtapaturmien vähentymiseen ovat tekniikan ja työturvallisuustyön kehittyminen 

sekä se, että työ on muuttunut toimihenkilö-painotteisemmaksi. Tämä on johtanut TTT-

ongelmien painopisteen siirtymiseen ja nykyään ongelmat liittyvät suuremmissa määrin 

kuljettamiseen ja liikkumiseen. Lisäksi työväkivalta on lisääntynyt.  (Laitinen et al., 2009, 

s. 40) 
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Kuva 16. Palkansaajille tapahtuneet työtapaturmat Suomessa (mukaillen Tilastokeskus, 

2013a). 

 

Kuvassa 17 esitetään palkansaajien työpaikkatapaturmia miljoonaa tehtyä tuntia kohden 

vuonna 2012. Sen avulla voidaan huomata posti- ja kuriiritoiminnan olevan kaikkein 

vaarallisinta. Metallituotteiden valmistuksen, lukuun ottamatta koneiden ja laitteiden 

valmistusta, tapaturmataajuus eli tapahtuneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti 

oli 28,1 työtapaturmaa miljoonaa tuntia kohden. Kuvassa 18 esitetään tarkemmin 

metallituotteiden valmistuksessa tapahtuneiden työpaikkatapaturmien esiintyvyys ja sen 

kehitys. (Tilastokeskus, 2014) 

 

Kuva 17. Palkansaajien työtapaturmataajuus toimialoittain 2012 (mukaillen Tilastokeskus, 

2014). 
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Kuva 18. Työtapaturmataajuus metallituotteiden valmistuksessa (mukaillen Tilastokeskus, 

2014). 

 

Useimmat työtapaturmista sattuvat työntekijän ammatista riippumatta tuotanto, jalostus, 

käsittely tai varastointi -tehtävissä. Yleisin työtapaturman aiheuttava poikkeama on henkilön 

putoaminen, hyppääminen, kaatuminen tai liukastuminen. Sijoiltaan menot, nyrjäytykset 

sekä venäytyksen ovat tyypillisimmät vammat. Vammat kohdistuvat suurimmaksi osin 

käsiin ja jalkoihin, mutta myös selkävammat ovat yleisiä. Työtapaturmasta johtuva 

työkyvyttömyys on tilastojen mukaan yleisimmin seitsemästä neljääntoista päivään. 

(Tilastokeskus, 2013b) 

 

Ammattitauteja eniten aiheuttaa konepaja ja rakennusmetallityössä melu ja mineraalipöly 

(Tapaturmavakuutusliitto, 2012). Muut pölyt, kemikaalit ja muut fyysiset tekijät ovat yleisiä 

ammattitautien aiheuttajia. Työuupumus on yleistynyt ongelma. Sitä ei lasketa 

ammattitaudiksi, mutta sen merkitsevyys eritoten tieto- ja toimihenkilötyössä on suuri. 

Nykyään huomio keskittyy yhä enemmän työympäristöön ja työn henkiseen kuormaan. 

(Laitinen et al., 2009, s. 41, 46) 
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6.2 Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen 

Turvallisuusjohtamiselle on useita erilaisia määritelmiä. (Hämäläinen & Anttila, 2008, s. 8) 

Levän (2003, s. 35) mukaan turvallisuusjohtamisella tarkoitetaan: ”ihmisten, ympäristön ja 

omaisuuden suojelemista sekä turvallisuuden päämäärätietoista kehittämistä”. Lanne (2007, 

s. 12) taas kuvailee turvallisuusjohtamista järjestelmälliseksi johtamistavaksi, jonka 

tavoitteena on ennaltaehkäistä ihmisiä, omaisuutta, ympäristöä tietoa tai mainetta 

vahingoittavien tapahtumien synty. Laitinen et al. (2009, s. 36) mukaan sillä tarkoitetaan 

yrityksen johdon suorittamaa toimintaa, jolla se pyrkii huolehtimaan työntekijöiden, 

asiakkaiden ja ympäristön turvallisuudesta. Määritelmien erovaisuuksista huolimatta 

turvallisuusjohtamisen sisältö pysyy lähes samanlaisena. Käytännössä sitä kuitenkin voidaan 

toteuttaa hyvin erilaisilla tavoilla. (Hämäläinen & Anttila, 2008, s. 8-9)  

 

Turvallisuusjohtaminen voidaan jakaa asioiden- ja ihmistenjohtamiseen. Se on jatkuvaa 

toimintaa ja kiinteä osa organisaation muuta johtamista. (Hämäläinen & Anttila, 2008, s. 8-

9) Se toimii liitostekijänä vastuullisen yritystoiminnan ja riskienhallinnan välillä. (Laitinen 

et al., 2009, s. 36) 

 

Turvallisuusjohtamisjärjestelmä on turvallisuusjohtamisen työkalu. Turvallisuusjohtamis-

standardeja voidaan pitää TTT-johtamisjärjestelminä. Yksi ja samanlainen järjestelmä ei 

sovi jokaiselle yritykselle, vaan riippuu esimerkiksi yrityksen koosta ja tarpeista. 

Järjestelmät pitävät usein sisällään (Hämäläinen & Anttila, 2008, s. 10-11): 

• Politiikan 

• Organisoinnin 

• Suunnittelun 

• Toimeenpanon 

• Toiminnan mittaaminen 

• Auditoinnin 

• Toiminnan tarkastukset 
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Tavoitteena TTT-johtamisessa on toimivan TTT-kulttuurin luominen. TTT-johtamisella 

vaikutetaan koko yrityksen TTT-toimintaan. Työterveys- ja turvallisuus toiminnalla pyritään 

pitämään työn kuormittavuus sopivana, ylläpitää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä sekä 

kehittää näitä. Näitä tavoitteita pystytään edesauttamaan vaikuttamalla työn virikkeisiin, 

kuormitus- ja vaaratekijöihin, työntekijöiden koulutuksella, opastuksella ja ohjeistuksella. 

Lisäksi vaikuttamalla työntekijöiden vapaa-ajan toimintaan ja turvallisuuteen voidaan edes 

auttaa TTT-toiminnan tavoitteisiin pääsemistä. Kuvassa 20 esitetään TTT-toimintaa 

työpaikalla. (Laitinen et al., 2009, s. 104) 

 

Kuva 20. TTT-toiminta (mukaillen Laitinen et al., 2009, s. 104). 

 

Parhaimmassa tapauksessa ylin johto on määritellyt yrityksen arvot, joista näkyy TTT-

asioiden tärkeys. Hyvin määriteltyjen arvojen pohjalta voidaan määrittää yrityksen visiot ja 

strategiat. Johdon tulee yhdessä työntekijöiden kanssa määrittää tavoitteet ja vastuut TTT-

toiminnalle. Toimintaa seurataan luotettavien ennakoivien mittareiden avulla sekä palkitaan 

tavoitteiden toteutuessa. (Laitinen et al., 2009, s. 105) 
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Esimiestoiminta 

TTT-asioissa tulisi päästä eroon asiantuntijalähtöisyydestä. TTT-toiminnan ei tule pyöriä 

pelkästään organisaation työsuojelutoimikunnan, -sidosryhmien, työsuojelupäällikön- tai 

valtuutettujen varassa, vaan johdon ja esimiesten tulee käyttää heidän tietämystään apuna 

toiminnassa, mutta pitää itse johtaminen hallinnassaan. Tällaisessa mallissa asianmukainen 

tietämys TTT-asioista on avainasemassa. (Laitinen et al., 2009, s. 287) 

 

TTT-johtamisessa esimiestoiminta on merkittävässä roolissa. Esimiehet huolehtivat 

työvälineiden ja työympäristön turvallisuudesta sekä niiden asianmukaisuudesta. Lisäksi 

heidän tehtäviinsä kuuluu ihmisten johtaminen. Esimiehillä tuleekin olla riittävät tiedot työn 

kuormittavuudesta ja turvallisuudesta. Töiden vaarat on selvitettävä sekä huolehdittava, että 

ne pysyvät asetetuissa rajoissa. Työntekijöitä tulee ohjeistaa ja opastaa TTT-asioista 

yhtälailla kuin muihinkin työpaikan asioihin. Jos työhön liittyy vakava vaara, tulee toteuttaa 

asianmukaista valvontaa työtehtävälle. Työntekijöitä on kannustettava huolehtimaan sekä 

itsensä, että muiden työpaikalla olevien turvallisuudesta, ilmoittamaan vaaroista ja pitämään 

työympäristöä siistinä. Alaisten jaksaminen ja motivaatio on hyvä ottaa esimiestoiminnassa 

huomioon. Esimiesten vastuulle jää myös yleisestä ryhmähengestä ja ilmapiiristä 

huolehtiminen oman vastuualueensa sisällä. (Laitinen et al., 2009, s. 105) 

 

Esimiesten tehtävät 

Lähiesimiesten toiminta vaikuttaa työntekijöiden sairauspoissaoloihin. Oikeudenmukaisella 

esimiestoiminnalla pystytään saavuttamaan vähemmän työntekijöiden sairauspoissaoloja 

verrattuna epäoikeudenmukaiseen toimintaan. Vielä enemmän oikeudenmukaisuus 

vaikuttaa työntekijän motivaatioon. (Laitinen et al., 2009, s. 102) 

 

Linjaesimiesten rooliin vaikuttaa organisaation TTT-kulttuurin nykytila, organisaation koko 

ja toimiala sekä ylimmän johdon asenne työterveys ja -turvallisuus asioihin. Esimiehellä on 

sekä lain velvoittama (Kappale 2), että moraalinen vastuu työntekijöistä. Usein vakavasta 

tapaturmasta langetettujen tuomioiden syynä on, että työpaikan turvallisuusepäkohtiin ei ole 

puututtu. (Laitinen et al., 2009, s. 283-284) 
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Yksikön johdon alaisuudessa toimivan keskijohdon TTT-toimintaan liittyvät vastuut ovat 

työturvallisuuden ohjeistaminen ja TTT-toimintatapojen määritys. Se määrittelee 

esimerkiksi keinot lain asettamien velvoitteiden täyttämiseksi. Vastuu turvallisuusohjeista 

kuuluu keskijohdon tehtäviin. (Laitinen et al., 2009, s. 285) 

 

Lähiesimiehillä eli suorittavaa työtä johtavilla henkilöillä on samoja vastuita keskijohdon 

kanssa. Heillä on kuitenkin suurempi vastuu konkreettisesta valvonnasta työtapojen ja 

laitteiden suhteen. He varmistavat ohjeistuksen toimivuuden ja tiedonkulun. Välittömät 

TTT-tehtävät on suurilta osin heidän vastuullaan. (Laitinen et al., 2009, s. 285) 

 

Esimiesroolit TTT-toiminnassa 

Esimiehen roolit johtamisessa voidaan jakaa tiedolla ohjaamiseen, ihmisten johtamiseen ja 

toiminnan johtamiseen. Nämä jakautuvat vielä pienempiin tehtäväkohtaisiin rooleihin. 

Taulukkoon 3 on kerätty esimiesroolit ja käytännön keinoja niiden toteuttamiseen työterveys 

ja -turvallisuus toimintaan liittyen. (Laitinen et al., 2009, s. 292) 

 

Taulukko 3. Esimiesroolit (mukaillen Laitinen et al., 2009, s. 292, 311-312). 

 Roolit Keinot 

Tiedolla 

ohjaaminen 

1) Tiedonhakija ja analysoija 

• Asiaankuuluvan lainsäädännön ja muiden 

määräysten, sekä tekniikan kehityksen 

seuranta 

• Vastuualueen ruumiillisten ja henkisten 

työolosuhteiden seuranta ja arviointi 

Riskien arviointi, työpaikkatarkastukset, prosessin 

mallinnus, keskustelut esimiehen ja työntekijän 

välillä, ilmapiirikyselyt, turvallisuustietojärjestelmä, 

internet, ulkoiset ja sisäiset koulutukset, erilaiset 

tapahtumat, keskitetysti toteutettu lakisääteisten ja 

muiden velvoitteiden seuranta 

2) Tiedon välittäjä 

• Tiedon välittäminen jokaiseen suuntaan 

organisaatiossa 

TTT-ohjeiden laatiminen työntekijöiden kanssa, 

turvallisuustuokiot, kokoukset, työntekijän ja 

esimiehen kaksinkeskeiset keskustelut, 

turvallisuustietojärjestelmä, tiedotus oman 

vastuualueensa toiminnasta muille asianmukaisille 

tahoille 

3) Puolestapuhuja 

• Kehitysehdotusten vieminen eteenpäin 

valtuuksien rajoittaessa toimintaa 

• Oman vastuualueen puolesta puhuminen 

Kehitysideoiden ja muiden sellaisten vieminen 

organisaatiossa eteenpäin, onnistumisien esittely, 

aktiivinen mukana oleminen yhteisissä 

turvallisuushankkeissa 

Ihmisten 

johtaminen 

4) Suunnannäyttäjä 

• Esimerkin näyttäminen 

• Turvallisuuskulttuurin rakentaminen 

Selkeät säännöt, tavoitteet ja tulosten seuranta 

päivittäisessä toiminnassa 

5) Valmentaja 

• Oman vastuualueen TTT-asioista 

huolehtiminen valmennuksella 

Opastus, turvallisuustuokiot, työntekijän ja 

esimiehen kaksinkeskeiset keskustelut, tehtävien 

kierto, haastavien tavoitteiden asettaminen ja 

palautteen antaminen 

6) Verkoston rakentaja 

• Tiedonvaihdon ja yhteistyön ylläpito 

asianmukaisten tahojen kanssa 

Palaverit, sähköposti, kontaktit, 

turvallisuustietojärjestelmä, asiantuntijatahot, 

yhdyshenkilönä toimiminen turvallisuusasioissa 

ammattialan puitteissa 
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Toiminnan 

johtaminen 

7) Tehokkuuden edistäjä 

• Työympäristön kehittäminen 

• Koulutuksesta huolehtiminen 

• Vuorovaikutuksen lisääminen 

Kehittämishankkeet, laiteinvestoinnit, hankkeiden 

tarkka valmistelu ja järjestelmällinen 

toteuttaminen, vanhojen toimintamallien 

kyseenalaistaminen 

8) Ongelmien käsittelijä 

• Häiriöiden ja ongelmien ratkaiseminen 

yhteistyössä tiimin kanssa 

• Erimielisyyksien ratkominen, auttaminen, 

tukeminen 

Vaaratilanteiden ja tapaturmien tutkinta, toimivat 

parannustoimenpiteet, ongelmiin puuttuminen 

työyhteisössä, puhuminen asioista, työyhteisön 

yhteiset keskustelut 

9) Resurssien jakaja 

• Tasapuolinen töiden ja resurssien jakaminen 

• Henkilökohtaisten ominaisuuksien 

huomioiminen 

työntekijöiden määrä, sijaiset, työnjako, 

alihankinnat, varamiesjärjestelmä, tuotannon 

ohjauksen kehittäminen, työajan ja 

kuormittavuuden seuranta 

10) Neuvottelija 

• Neuvotteleminen työntekoon liittyvistä 

asioista asianmukaisten tahojen kanssa 

Jokapäiväinen toiminta, neuvottelutaitojen 

kehittäminen ja ylläpito, työehtojen ja 

työsuojelumääritysten päivittäminen 

 

Perehdytys, koulutus ja työnopastus 

Uusi työntekijä pitää perehdyttää työhönsä ja työpaikkaansa. Tällä tarkoitetaan, että hänelle 

opetetaan työpaikan käytännöt, tuntemaan sen henkilöstö ja omat työtehtävänsä sekä niihin 

liittyvät odotukset yrityksen toiminnan osana. Työnopastuksella taas tarkoitetaan työn 

tekemisen opettamista. Sekä työnopastus että perehdyttäminen liittyvät oleellisesti 

henkilöstön kehittämiseen. Niiden avulla vaikutetaan henkilöstön ammattitaitoon, työn 

jouhevuuteen, laatuun ja työssä jaksamiseen. Samalla työtapaturmat ja poissaolot vähenevät. 

Lisäksi ne voivat toimia perustana työntekijän omatoimisuudelle itsensä ja yhteistyön 

kehittämisessä. (Laitinen et al., 2009, s. 376-377) 

 

Perehdyttämistä tarvitsevat kaikki henkilöstöön kuuluvat, mukaan lukien ulkopuolisetkin 

työntekijät. Perehdytyksen ja opastuksen pohjaksi tarvitaan järjestelmällinen tapa 

dokumentointeineen. Käytännössä lähin esimies on yleensä vastuussa omien alaistensa 

perehdyttämisestä ja opastuksesta.  Ulkopuolisten työpaikan työntekijöiden 

perehdyttäminen on molempien sekä lähettävän, että vastaanottavan työnantajan vastuulla. 

Perehdytys ja opastus tulee myös toteuttaa yrityksessä kauan työtä tehneelle työntekijälle 

hänen palatessaan pitkän poissaolon jälkeen. Lisäksi työtehtävien tai niihin liittyvien 

muutoksien yhteydessä on huolehdittava riittävästä opastuksesta ja perehdytyksestä.  

(Laitinen et al., 2009, s. 377) 
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Turvallisuuskoulutuksilla työntekijät saavat tietoa liittyen terveellisiin ja turvallisiin 

työtapoihin. Koulutukset auttavat työntekijöiden sitouttamisessa ja lisäävät toimintatapojen 

turvallisuutta. Turvallisuuskoulutettu henkilöstö osaa paremmin tunnistaa vaaroja, arvioida 

niihin liittyviä riskejä ja niistä aiheutuvia seurauksia. (Hämäläinen & Anttila, 2008, s. 14) 

 

Työnopastuksessa on tärkeää huomioida työn vaarojen selvitys sekä lakien velvoitteet. 

Perusteellisuus riippuu työntekijän lähtötasosta sekä työn vaarallisuudesta.  Hyviä 

käytäntöjä tiedon omaksumisen varmistamiseksi ovat kuittaus ja työn seuranta erityisesti 

työskentelyn alkuvaiheessa. Nuorille suoritettavaan perehdytykseen ja opastukseen on syytä 

kiinnittää erityisesti huomiota. Lisäksi menettelytavat pitää käsitellä yhdessä työntekijöiden 

kanssa. (Laitinen et al., 2009, s. 378) 

 

Työtehtävät, joihin liittyy TTT-vaara, pitää huolehtia ohjeistuksesta ja sen noudattamisesta. 

Runkona ohjeistukselle toimivat kirjalliset työohjeet ja tarkistuslistat. Työtapoja 

vakiinnutettaessa, tulee antaa palautetta niiden oikeellisuuden perusteella. Hyvistä 

työtavoista annetaan positiivista palautetta ja huonoista negatiivista. Työntekijöitä pitää 

kannustaa kehittämään työtapoja jo opastuksen yhteydessä. (Laitinen et al., 2009, s. 379) 

 

Henkilöstön turvallisuustietoisuuden lisääminen alkaa perehdyttämisellä ja opastuksella, 

mutta se ei saa loppua siihen, vaan TTT-asioita on pidettävä esillä jatkuvasti. Työkaluina 

voidaan käyttää esimerkiksi koulutuksia, kampanjoita ja turvallisuustuokioita. TTT-tuokiot 

ovat kokoontumisia, joissa esimiehen johdolla käsitellään ajankohtaisia työterveyteen ja -

turvallisuuteen liittyvää asiaa. (Laitinen et al., 2009, s. 380) 

 

Turvallisuusjohtamisen vaatimukset 

Luvussa 2 käsitelty työturvallisuuslaki, sekä luvussa 5.1 läpi käyty OHSAS 18001 asettavat 

vaatimuksia turvallisuusjohtamiselle. Vaatimukset eivät juuri poikkea toisistaan. 

Suurimpana erona on, että laki ei vaadi dokumentoitua johtamisjärjestelmää, auditointeja 

eikä johdon katselmuksia. Mittaamiselle on tarkemmat vaatimukset standardissa kuin laissa. 

Sisäinen viestintä on taas määritelty laissa tarkemmin. Lisäksi vaarojen selvittämiselle sekä 

yhteistoiminnalle asetetut vaatimukset ovat tarkemmat laissa kuin standardissa. Taulukossa 

4 esitetään OHSAS 18001 ja työturvallisuuslain esittämät vaatimukset 

turvallisuusjohtamiselle. (Laitinen et al., 2009, s. 220-221) 
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Taulukko 4. OHSAS 18001 ja työturvallisuuslain esittämät vaatimukset 

turvallisuusjohtamiselle (mukaillen Laitinen et al., 2009, s. 221-222). 

OHSAS 18001:2007 Työturvallisuuslaki 738/2002 

- Politiikka, päämäärät ja ohjelmat - Työsuojelun toimintaohjelma 

- Lakien sekä muiden velvoitteiden 

tunnistaminen ja toteutumisen 

arviointi 

- Työnantajan on oltava tietoinen lainsäädännöstä ja 

noudatettava sitä 

- Resurssien, vastuiden ja 

valtuuksien määrittäminen 

- Työnantajan sijainen: tehtävien määrittäminen 

- Työturvallisuuden liittäminen yrityksen tai organisaation 

jokaisen portaan toimintaan 

- Vaarojen tunnistamien, arviointi ja 

hallintatoimet 

- Työssä esiintyvien vaarojen tunnistus ja arviointi 

- Henkilöstön osallistuminen ja 

yhteistoiminta 

- Yhteistoiminta (lisäksi valvontalain yhteistoimintaa 

käsittelevät kohdat) 

- Henkilöstön pätevyyden, 

koulutuksen ja tietoisuuden 

varmistaminen 

- Työnantajan sijainen: pätevyydestä ja perehdyttämisestä 

huolehtiminen 

- Sisäinen ja ulkoinen viestintä - Henkilöstölle tiedottaminen useassa eri kohdassa 

- Tiedottaminen ja yhteistoiminta yhteisellä työpaikalla 

- Velvoitteista viranomaisille ilmoittamisesta on säädetty 

useassa alemmassa säädöksessä 

- Mittaaminen, tarkkailu, ennakoivat 

sekä muut tulos- ja panosmittarit 

- Työympäristön ja työtilan ja työtapojen turvallisuuden jatkuva 

tarkkaileminen 

- Tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten tarkkaileminen 

- Tapaturmien ja vaaratilanteiden 

tutkinta ja tilastojen analysointi 

- Vaaratilanteiden tutkinnalle ei velvoitetta 

- Vaarojen selvityksessä on otettava huomioon aikaisemmin 

tapahtuneet tapaturmat ja vaaratilanteet sekä ilmenneet 

ammattitaudit 

- Työntekijällä velvoite ilmoittaa vaaroista ja työnantajalla 

antaa palautetta tilanteesta 

- Tapaturmavakuutuslaki velvoittaa tapaturman tutkimiseen ja 

ilmoittamiseen vakuutusyhtiöön 

- Toiminnan ohjeistus - Työympäristön ja työn suunnittelu, sekä työntekijän 

velvoitteet 

- Yhteistä työpaikkaa koskevat velvoitteet 

- Hätätilannevalmius - Hälytys-, turvallisuus ja pelastusvälineet ja -ohjeet, ensiapu, 

ensiapu- ja pelastushenkilöiden nimeäminen 

- Turvallisuuspoikkeaminen 

tunnistaminen, korjaaminen ja 

ehkäiseminen 

- Yleinen huolehtimisvelvoite 

- Auditoinnit ja johdon katselmukset - Ei vaatimuksia 

- Dokumentointi - Ei tarkkoja vaatimuksia 

- Alemmissa säädöksissä määrätään vaatimuksia 
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Turvallisuusjohtamisen mallit 

Turvallisuusjohtaminen voidaan jakaa joustavaan ja byrokraattiseen 

turvallisuusjohtamiseen. Joustava malli pohjautuu tilanteiden ennakointiin sekä niihin 

reagointiin. Avainasemassa ovat henkilöstön ja työympäristön TTT-vaarojen jatkuva 

tarkkailu ja resurssien ennakoiva käyttö. (Laitinen et al., 2009, s. 228) 

 

Byrokraattinen turvallisuusjohtamisen malli perustuu ennalta selvitettyihin vaaroihin ja 

tarkasti määriteltyyn sekä ohjeistettuun töiden tekemiseen. Työt tehdään täsmälleen ohjeiden 

mukaisesti eikä poikkeamia sallita. Nämä johtamismallit ovat toistensa vastakohdat, eikä 

kumpikaan pelkiltään sovellu malliksi. (Laitinen et al., 2009, s. 228) 

 

Riskienhallinta osana turvallisuusjohtamista 

Riskit voidaan jakaa kahteen ryhmään: liikeriskeihin ja vahinkoriskeihin. Liikeriskejä ovat 

esimerkiksi yrityksen perustaminen tai laajentaminen, mitkä edellyttävät riskin ottamista. 

Vahinkoriskeillä tarkoitetaan toimenpiteitä tai toimintoja joiden epäonnistuessa vahingot 

kohdentuvat esimerkiksi ihmisiin tai tiloihin. Lisäksi vahinko voi koskea käsitteitä kuten 

yrityksen maine. Vahinkojen seurauksena syntyy myös kustannuksia. Yrityksen yleisellä 

riskienhallinnalla pyritään saamaan riskeistä aiheutuvat kustannukset sekä muut menetykset 

pienemmiksi. (Laitinen et al., 2009, s. 37) 

 

Turvallisuusjohtamisella pystytään hallitsemaan vahinkoriskejä. Vahinkoriskien 

syntyminen pyritään estämään, suuruutta vähentämään ja vakuuttamaan niiden varalta. 

Toisaalta sen avulla pystytään kehittämään yrityksen toimintaa monella eri osa-alueella ja 

tätä kautta lisätä yrityksen tuottavuutta, laatua ja kilpailukykyä. Turvallisuuden, 

tuottavuuden ja laadun optimointi ja niiden jatkuva parantaminen ovat yksi johtamisen 

haasteista. (Laitinen et al., 2009, s. 37, 41) 

 

Turvallisuus voidaan jakaa useaan eri osa-alueeseen jotka vaikuttavat käytettäviin 

turvallisuusjohtamisen keinoihin. Osa-alueet jakaantuvat suojellun kohteen mukaan. TTT-

toimien suojelun kohteena ovat ihmiset. Taulukossa 5 kuvataan eri suojelun kohteet, 

turvallisuus- ja terveysriskit, turvallisuuden osa-alueet sekä turvallisuusjohtamisen keinot. 

(Laitinen et al., 2009, s. 37) 

 



66 

 

Taulukko 5. Turvallisuusjohtaminen vahinkoriskien hallinnassa (mukaillen Laitinen et al., 

2009, s. 39). 

Suojelun 

kohteet 

Turvallisuus- ja 

terveysriskit 

Turvallisuuden osa-alueet Turvallisuusjohtamisen 

keinot 

▪ Ihmiset 

▪ Omaisuus 

▪ Ympäristö 

▪ Toiminta 

▪ Tieto 

▪ Maine 

▪ Tapaturma 

▪ Sairaus 

▪ Tulipalo, räjähdys 

▪ Ympäristöpäästö 

▪ Vuotovahinko 

▪ Tietovuoto 

▪ Rikos 

▪ Työturvallisuus ja 

työterveys 

▪ Liikenneturvallisuus 

▪ Paloturvallisuus 

▪ Tuoteturvallisuus 

▪ Ympäristöturvallisuus 

▪ Tietoturvallisuus 

▪ Rikosturvallisuus 

▪ Asiakasturvallisuus 

▪ Toimitilaturvallisuus 

▪ Tekniikan keinot 

▪ Ihmisten 

käyttäytymiseen 

vaikuttaminen 

▪ Organisaation 

toiminnan kehittäminen 

▪ Vakuuttaminen 

 

Turvallisuusjohtamisen keinot sopivat periaatteiltaan kaikille turvallisuuden osa-alueille. 

Tekniikka mahdollistaa monien vaaratekijöiden poistamisen tai ainakin vahinkojen 

lieventämisen. Ihmisten käyttäytymisen ohjaaminen voi olla koulutusta, ohjeistusta, 

valvontaa ja motivointia. Sitä voidaan harjoittaa jo henkilövalintoja tehtäessä. Yrityksen 

toiminnan kehittäminen ja turvallisuuskulttuurin luominen kuuluu suurilta osin johtoportaan 

tehtäviin. (Laitinen et al., 2009, s. 40) 

 

6.3 Työterveys- ja turvallisuuskulttuuri 

Turvallisuuskulttuuri -käsite on lähtöisin ydinvoimateollisuudesta. Sen avulla on siirrytty 

pelkästä inhimillisten tekijöiden huomioon ottamisesta myös organisatoriset tekijät 

huomioon ottavaan ajatteluun. Huonon turvallisuuskulttuurin on nähty olevan oleellisessa 

asemassa onnettomuustilanteissa. Kuitenkin sen määrittely on osoittautunut ongelmalliseksi. 

(Reiman et al., 2008, s. 7-8) 

 

Turvallisuuskulttuuri on turvallisen toiminnan ymmärtämistä, organisaatiota uhkaavien 

vaarojen selvitystä ja niiden ehkäisyä. Se koostuu valmiudesta ja halusta turvalliseen 

toimintaan sekä sen edistämiseen. Turvallisuuskulttuuri elää ja kehittyy koko ajan. 

Organisaatio muodostaa turvallisuuskulttuurin määritellessään turvallisuuden 

varmistamiseen liittyviä vaatimuksia sekä rajoituksia ja toimiessaan niiden asettamien 

ehtojen mukaan. (Reiman et al., 2008, s. 8-9)  
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Päällimmäisenä ajatuksena turvallisuuskulttuurin luomisessa on ollut selvittää organisaation 

suhtautuminen suuronnettomuusvaaroihin ja perinteisiin työtapaturmiin. Tämänlaisista 

perinteisistä malleista on yleensä puuttunut työterveys näkökulman huomioon ottaminen. 

(Laitinen et al., 2009, s. 103) Nykyään tällainen ei riitä, vaan lisäksi pitää ottaa huomioon 

myös työterveys. Tällöin puhutaan työterveys- ja turvallisuuskulttuurista, joka kytkeytyy 

kaikkiin yrityksen toimintoihin. (Laitinen et al., 2009, s. 44) 

 

TTT-kulttuurin tulee olla sopiva yrityksen ominaisuuksien mukaan. Työpaikan koolla on 

oleellinen vaikutus siihen, kuinka voidaan saavuttaa tehokas TTT-toiminta. Pienissä 

yrityksissä voidaan päästä samaan tehokkuuteen vähemmillä toimenpiteillä, säännöksillä ja 

dokumentoinnilla kuin suuremman yrityksen TTT-toiminta saattaisi vaatia. (Laitinen et al., 

2009, s. 44) 

 

Hyvä työturvallisuuskulttuuri 

Toimiva ja hyvä työturvallisuuskulttuuri vaatii ylimmän johdon sitoutumista. (Mannan, 

2012, s. 8). Sitoutuminen näkyy johdon osallistumisena ja vuorovaikutuksena TTT-asioissa. 

(Hämäläinen & Anttila, 2008, s. 9) Viestinnän pitää olla avointa sekä työnantajalta, että 

työntekijöiltä (Mannan, 2012, s. 8; Laitinen et al., 2009, s. 103). Turvallisuuskulttuurin 

katsotaan vaativan raportointia. Tekijälle annetaan palautetta toimenpiteisiin liittyen. 

Raportointi ei saa olla liian vaikeasti toteutettavaa, vaan helppoa ja vaivatonta. Se ei voi olla 

linkitettynä kurinpitomenettelyihin. Raportointi on luottamuksellista ja tarpeen vaatiessa 

anonyymiä. Virheestä ei siis rangaista, mutta selvien sääntöjen rikkomisesta rankaiseminen 

on suotavaa. Oikeudenmukaisuus on avainasemassa. (Laitinen et al., 2009, s. 103) 

 

Hyvältä turvallisuuskulttuurilta vaaditaan joustavuutta. Joustavuudella taataan nopea 

reagointi vaatimuksien muuttuessa sekä tehokas toiminta. Lisäksi kaikesta tiedosta tulee 

oppia ja tehdä korjaavia toimenpiteitä tarvittaessa. Useissa tilanteissa ongelmat ovat yleisesti 

tiedossa, mutta toimenpiteisiin ei löydy resursseja ennen kuin onnettomuus on tapahtunut. 

(Laitinen et al., 2009, s. 104) 
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Hämäläisen & Anttilan (2008, s. 13) mukaan hyvä turvallisuuskulttuuri vaatii: 

• Turvallisuuspolitiikan, tavoitteet ja toimintasuunnitelmat politiikan toteuttamiseen 

• Ylimmän johdon sitoutumista 

• Selkeää vastuiden jakoa 

• Perehdytettyä henkilöstöä 

• Riskinarviontien toimivaa toteutusta 

• Avointa ilmapiiriä 

• Säännöllistä turvallisuusjohtamisjärjestelmän auditointia 

 

Työterveys- ja työturvallisuuskulttuurin kehittäminen 

Organisaatiossa vallitsevan kulttuurin muokkaaminen saattaa olla hidasta, mutta 

saavutettavissa oikeanlaisella johtamisella (Hämäläinen & Anttila, 2008, s. 12). Sitä voidaan 

tarkastella ja kehittää kolmesta eri lähtökohdasta: johtamislähtöisesti auditoinneilla, 

käyttäytymiseen pohjautuen erilaisilla havainnointi ja palaute -keinoilla, sekä 

kulttuurilähtöisesti toteuttamalla työpaikan ilmapiiriä ja asenteita tutkivia kyselyitä (Lanne, 

2007, s. 33).  

 

Turvallisuuskulttuurin kehittymistä voidaan kuvata viidellä kehittymisaskeleella. 

Ensimmäisellä askeleella työturvallisuuteen kiinnitetään enemmän huomioita vain 

ongelmien ilmentyessä. Tapaturmien käsittely rajoittuu pelkkään vakuutustapahtumaan ja 

vain välttämättömät korjaavat toimenpiteet suoritetaan. Sairauspoissaolojen yhteyttä 

työpaikan oloihin ei tutkita. Työsuojelun yhteistoimintaa ei ole toteutettu tai se ei toimi 

käytännön tasolla. Työterveyshuolto rajoittuu pelkästään pakollisiin tarkastuksiin ja 

sairauksien hoitoon, tai sitä ei ole toteutettu laisinkaan. Tällaista kulttuuria voidaan kutsua 

reaktiiviseksi TTT-kulttuuriksi. (Laitinen et al., 2009, s. 231) 

 

Korjaavan TTT-kulttuurin organisaatio on havainnut tarpeen korjata TTT-puutteet lakiin 

perustuen. Työsuojeluorganisaation toiminta on alkanut ja sen henkilöstöä on koulutettu. 

Työsuojeluhenkilöstö toteuttaa erilaisia tarkastuksia, joihin pohjautuen toteutetaan selviä 

korjaavia toimenpiteitä. Työterveyshuolto on toteuttanut työpaikkaselvityksen, jonka 

pohjalta on tehty toimenpiteitä esimerkiksi työergonomiassa. Lisäksi järjestetään 

kuntoutusta yhdessä työterveyshuollon kanssa. (Laitinen et al., 2009, s. 231) 
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Kolmannella askeleella TTT-toiminta on viety entistä pidemmälle. Tällä kehittävän TTT-

kulttuurin askeleella työsuojeluhenkilöstön lisäksi koulutetaan esimiehiä ja työntekijöitä. 

Organisaatio järjestää koulutusta sisäisesti ja siihen on voitu liittää työolojen 

kehittämisohjelmia. Työterveyshuollon kanssa yhdessä järjestetään ohjelmia 

työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Lisäksi tuetaan työntekijöiden liikunnallisia ja kulttuurillisia 

harrastuksia. (Laitinen et al., 2009, s. 231) 

 

Ennakoiva TTT-kulttuurin taso pitää sisällään esimiesten ja työntekijöiden säännöllisen 

kouluttamisen TTT-asioihin liittyen. Vastuualueet on rajattu ja niillä on käytössä omat 

ennakoivat TTT-mittarinsa. Mittareiden perusteella työntekijöitä palkitaan. Läheltä piti  

-tilanteiden ja muiden turvallisuushavaintojen tekemiseen on selkeä järjestelmä. 

Henkilökuntaa kannustetaan raportoinnin avoimuuteen. Vaaratilanteen tutkimisesta 

vastaavat työsuojeluihmiset. Työsuojelu ja työterveyshuoltoa käytetään apuna 

suunniteltaessa työoloihin vaikuttavia muutoksia. Lisäksi henkilöstön sairauspoissaoloja 

seurataan ja syyt selvitetään. Toistuvien ja pitkäaikaisten poissaolojen syitä pyritään 

vähentämään. (Laitinen et al., 2009, s. 232) 

 

Tehokkaasti oppiva TTT-kulttuuri pitää sisällään järjestelmällisen henkilöstön koulutuksen 

perustuen tarpeeseen. Turvallisuustoiminta pohjautuu esimiehiin ja työryhmien normaaliin 

toimintaan liittyvien asioiden kehittämistä. Työsuojeluihmisiä ja työterveyshuoltoa 

hyödynnetään asiantuntija-apuna tehokkaasti. Työoloja mukautetaan yksilöiden tarpeiden 

mukaan. Mukautettavia kohtia voivat olla työaika ja -tehtävä sekä muut erityisemmät 

tarpeet. Työntekijöiden välillä vallitsee ilmapiiri, jossa he voivat puuttua toistensa vääriin 

tai vaarallisiin toimintatapoihin ja tilanteet pystytään käsittelemään ilman työilmapiirin 

heikkenemistä. Kuvassa 21 esitetään viisi TTT-kulttuurin askelta. (Laitinen et al., 2009, s. 

232) 
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Kuva 21. TTT-kulttuurin kehitysaskeleet (mukaillen Laitinen et al., 2009, s. 231-232) 

 

 

 

5) Tehokkaasti oppiva TTT-kulttuuri

• Työsuojelukoulutuksen toteuttaminen järjestelmällisesti ja tarpeen mukaan

• Turvallisuustoiminnan esimiesvetoisuus, lähinnä työryhmien normaalin toiminnan kehittämistä

• Työsuojeluihmiset ja työterveyshuollon asiantuntijoiden tehokas käyttö

• Yksilöllisten tarpeiden huomiointi

• Toisten vääriin toimintatapoihin puuttuminen ja tilanteiden asialliinen käsittely

4) Ennakoiva TTT-kulttuuri

• Koulutus on säännöllistä

• Ennakoivat mittarit vastuualuekohtaisesti

• Vaaratilanteiden ja turvallisuushuomioiden raportointi on toteutettu tehokkaasti

• Avoimeen raportointiin kannustaminen

• Palkitseminen

• Työterveyhuollon ja työsuojeluhenkilöstön osallistuminen työoloja muuttavien toimenpiteiden suunnitteluun

• Sairauspoissaolojen seuranta ja poistaminen mahdollisuuksien mukaan

3) Kehittävä TTT-kulttuuri

• Lattiatasolle siirtäminen esimerkiksi esimiehien ja työntekijöiden koulutuksella

• Organisaatioissa järjestetään sisäisiä koulutuksia

• Työolojen kehittämisohjelmat

• Työhyvinvoinnin kehittämisohjelmia yhdessä työterveyshuollon kanssa

• Liikunnallisten ja kultuurillisten harrastusten tukeminen

2) Korjaava TTT-kulttuuri

• Lakisääteisiä TTT-asioita korjataan

• Työsuojeluorganisaation toiminta on alkanut

• Työsuojeluhenkilöiden koulutus on alkanut

• Työsuojeluhenkilöstö toteuttaa tarkastuksia ja niiden avulle tehdään korjaavia toimenpiteitä

• Työterveyshuollon työpaikkaselvitys on toteutettu ja sen suositukset otettu huomioon käytännössä

• Henkilöstön kuntoutus on järjestettu työterveyshuollon kanssa

1) Reaktiivinen TTT-kulttuuri

• Perustoimintojen hoito

• TTT-asia esillä vain ongelmien imentyessä

• Tapaturmat vakuutustapahtumina

• Vain välttämättömien korjaavien toimenpiteiden toteutus

• Sairauspoissaolojen yhteyksiä työolosuhteisiin ei selvitetä

• Työsuojelun yhteistoiminta toimimaton tai sitä ei ole

• Työterveyshuolto ei ole järjestetty tai se toiminta rajoittuu vain pakollisiin terveystarkastuksiin ja sairaanhoitoon
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6.4 Työterveys- ja työturvallisuusriskien arviointi ja hallinta 

Vaarojen tunnistamiseen, niiden arviointiin ja korjaavien toimien esilletuontiin on olemassa 

erilaisia järjestelmiä. Osalla on mahdollista tuottaa laajempi kokonaiskuva takertumatta 

toimien yksityiskohtiin kun taas osa soveltuu tarkempaan selvitykseen.   Taulukossa 6 

ryhmitellään eri menetelmiä niiden soveltuvuuden mukaan.  

 

Taulukko 6. Vaarojen tunnistukseen, arviointiin ja hallintatoimien esilletuomiseen 

käytettäviä menetelmiä (mukaillen Laitinen et al., 2009, s.  362, 248). 

 Tekninen järjestelmä Ihmisen toiminta 

Kokonaiskuvan luomiseen 

soveltuva menetelmä 

• Potentiaalisten ongelmien 

analyysi (POA) 
o Soveltuu esimerkiksi 

työpaikalle tai osastolle 

o Ideoidaan ongelmia ja 

vaaroja sekä luokitellaan ne 

yleisellä tasolla 

o Esim. avainsanalistojen 

käyttö apuna 

• POA 

• Strateginen TTT-riskien 

arviointi 
o Merkittävien TTT-

riskien arvioiminen 

Tarkempaan arviointiin 

soveltuva menetelmä 

• Poikkeamatarkastelu 

(Hazard and Operability 

Study, HAZOP) 
o Soveltuu kemiallisille 

prosesseille ja 

materiaalivirroille 

o Selvitetään häiriöihin 

johtavia 

onnettomuustekijöitä 

prosessimuutoksien 

avulla 

• Vika- ja vaikutusanalyysi 

(VVA) 
o Laitevioista 

aiheutuvien vaarojen 

selvittäminen 

• Työn turvallisuusanalyysi 

(TTA) 
o Työtehtävän vaarojen 

selvitys 

o Osatehtäviin 

jakaminen 

• Toimintovirheanalyysi 

(TVA) 
o Ihmisten tekemien 

virheiden aiheutuvien 

vaarojen selvitys 

o Työtehtävän 

toimintoihin jakaminen 

 

Riskinarviointiprosessia voi alkaa menettelytapojen kehittämisellä. Tämän jälkeen vaarat 

pitää tunnistaa ja riskit arvioida. Riskin arvioinnin pohjalta määritellään ja toteutetaan 

hallintatoimet. Toteutettujen hallintatoimien toimivuutta voidaan seurata. Prosessin 

jokaisessa vaiheessa on oleellista muutoksien hallitseminen. Kuvassa 22 esitetään 

riskinarviointiprosessi. (OHSAS 18002, 2008, s. 36)  
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Kuva 22. Riskinarviointiprosessi (mukaillen OHSAS 18002, 2008, s. 36). 

 

Vaarojen tunnistaminen 

Organisaation kaikkien töiden TTT-vaarojen tunnistaminen on suuri prosessi. 

Työntekijöiden ja esimiesten osallistuminen on suositeltavaa, sillä heillä on paras tieto 

omaan vastuualueeseensa liittyen. Heidän työsuojelutietämyksensä saattaa kuitenkin olla 

puutteellista ja estää heitä suoriutumasta tehtävästä erityisesti silloin jos menetelmät 

tunnistamiseen ovat heikot. Vaarojen tunnistamisen apuna voidaankin käyttää 

työsuojeluhenkilöstöä ja työterveyshuollon edustajia. Käytettävien menetelmien tulee olla 

myös asianmukaiset. Koko työpaikan kattava vaarojen ja kuormitustekijöiden selvitys 

voidaan alittaa selvittämällä kaikki tehtävät työt ja näiden vaara- ja kuormitustekijät. Niiden 

aiheuttamat terveyshaitat tulee myös huomioida. Tämän jälkeen voidaan selvittää vaarojen 

tämänhetkinen hallintataso ottaen huomioon lait ja muut vaatimukset sekä yrityksen oman 

tavoitetason. Näiden pohjalta selvitetään tarve ryhtyä toimenpiteisiin ja tilanteen vaatiessa 

parannetaan hallintaa. Lopuksi tehtyjä toimenpiteitä pitää myös seurata. Kuvassa 23 

esitetään koko työpaikan töiden vaara- ja kuormitustekijöiden selvitysprosessi. (Laitinen et 

al., 2009, s. 366) 

 

Menettelytapojen 
kehitys 

Vaarojen 
tunnistaminen 

Riskien arviointi 

Hallinta-
toimenpiteiden 

määritys 

Hallinta-
toimenpiteiden 

toteutus 

Tarkastelu ja 
katsemointi 

Muutosten 
hallinta 
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Kuva 23. Koko työpaikan kattava vaara- ja kuormitustekijöiden selvitysprosessi (mukaillen 

Laitinen et al., 2009, s. 366) 

 

Työpaikan kaikkien vaarojen tunnistaminen voidaan tehdä osissa, pilkkoen arvioinnin 

tekeminen yrityksen koosta riippuen esimerkiksi työtehtävien, prosessien, osastojen tai 

työpisteiden mukaan. Selvityksessä tulee ottaa huomioon myös harvoin tehtävät työt, 

esimerkiksi huolto ja siivoaminen. Selvityksen pitää myös kattaa kaikki laissa määrätyt 

TTT-vaarat ja kuormitustekijät sekä aikaisemmat työpaikalla tapahtuneet tai ilmenneet 

vaaratilanteet, tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet. Vaarojen selvitys 

tarkastetaan aina jos muutoksia tapahtuu tai vaaratekijästä saadaan uutta tietoa. Työkaluna 

selvitysten tekemiseen voi käyttää tarkistuslistoja. (Laitinen et al., 2009, s. 367) 

 

Riskien arviointi 

Johdon tehtäviin kuuluu riskien arvioinnin järjestäminen kustannustehokkaasti. Riskien 

arviointi voidaan jakaa eri tasoihin. Näitä ovat merkittävien riskien arviointi, systemaattinen 

riskien arviointi sekä päivittäinen riskien arviointi (kuva 24). Nämä kolme tasoa täydentävät 

toisiaan. Usein strategiseen eli merkittävien riskien arvioinnin -tasoon ei kiinnitetä yhtä 

paljon huomiota kuin lain velvoittamaan tasoon, vaikka se auttaa johtoa määrittämään TTT-

päämäärät ja toimii näin pohjana koko toiminnalle. (Laitinen et al., 2009, s. 248) 

 

1
•Kaikkien töiden listaus

2
•Vaara- ja kuormitustekijöiden selvitys

3
•Vaara- ja kuormitustekijöiden terveyshaittojen selvitys

4
•Hallinnan tason selvitys

5
•Hallinnan parantaminen tarvittaessa

6
•Seuranta
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Kuva 24. Riskienarvioinnin tasot (mukaillen Laitinen et al., 2009, s. 249). 

 

Kun riskien arvioinnissa otetaan huomioon kaikki työpaikalla tehtävät työt, käytetään 

nimitystä työpaikan riskien arviointi. Riskien arviontien tuloksia voidaan käyttää opastuksen 

apuvälineenä. Henkilöstön käyttäminen omien töidensä riskien arvioinnissa on tärkeää, sillä 

heillä on usein parasta tietoa työn vaaroista ja osallistuminen voi lisätä heidän omaa 

tietämystänsä turvallisuusasioista sekä motivaatiota työturvallisuuteen liittyen. Lisäksi 

työterveyshuollon toteuttama työpaikkaselvitys olisi hyvä tehdä yhdessä riskien arvioinnin 

kanssa, sillä sen tavoitteet ovat samat. Tämä ei kuitenkaan ole aina mahdollista. Joka 

tapauksessa työpaikkaselvitys kannattaisi ottaa huomioon riskien arvioinneissa. (Laitinen et 

al., 2009, s. 248) 

 

Arviointiprosessissa on huomioitava siitä tiedottaminen selvityksen eri vaiheissa (Laitinen 

et al., 2009, s. 369). Menestyvät yritykset ovat Laitisen et al. (2009, s. 249) mukaan vieneet 

riskien arvioinnin osaksi päivittäistä toimintaa. Töitä ei aloiteta ennen kuin työn turvallisuus 

on varmistettu. Apuna käytetään tietokortteja, joissa on esimerkiksi tarkistuslista työn 

turvallisuuteen liittyen. (Laitinen et al., 2009, s. 249) 

 

TTT-riskin merkitsevyyden määritys ja hallintatoimet 

TTT-riski on aina poistettava, mutta tämä ei ole aina mahdollista. Tällöin niiden 

vaaratekijöitä on hallittava ja niiden merkitystä arvioitava. Riskit tulee saattaa sellaiselle 

tasolle, jossa ne täyttävät vähintään laissa esitetyt vaatimukset. TTT-riskien 

merkityksellisyyden arvioinnilla voidaan varmistua vakavien terveysuhkien huomioimisesta 

toiminnassa. (Laitinen et al., 2009, s. 368) 

Strateginen TTT-riskien arviointi 

Systemaattinen TTT-riskien arviointi 

Päivittäinen TTT-riskien arviointi 

Turvallinen työ 

Vaarojen poisto ja hallinta 

Vaarojen poisto ja hallinta 

Vaarojen poisto ja hallinta 
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Riskin merkitsevyyttä mitataan usein riskimatriisilla, riskigraafilla, numeerisella 

pisteytyksellä tai näiden erilaisilla yhdistelmillä. Käytettävän työkalun tulisi ottaa huomioon 

vähintään kaksi osatekijää, joista toinen kuvaa vahingon vakavuutta ja toinen riskin 

todennäköisyyttä. Tulosten tarkkuus ei ole merkityksellisyyden arvioinnissa tärkeintä, vaan 

ennemminkin prosessin täsmällinen ja tarkka läpikäynti huomioimalla kaikki kohteeseen 

liittyvät riskit. Resursseja on parempi ohjata riskien pienentämiseen kuin täsmälleen oikeaan 

riskin suuruuden arvioimiseen. (SFS-ISO/TR 14121-2, 2013, s. 22) 

 

Laitisen et al. (2009, s. 364) mukaan todennäköisyys on kuitenkin epätarkka mittari, sillä 

siihen vaikuttavat hallintatoimenpiteet, altistujien määrä sekä heidän tietoisuutensa TTT-

vaaroista, havaittavuus, virheet ja poikkeamat normaalista toiminnasta. Pätevämpää onkin 

sen sijaan mitata hallinnan tasoa, joka on kytköksissä todennäköisyyteen. (Laitinen et al., 

2009, s. 364) 

 

Riittävä hallinta tarkoittaa, että arvioita kohde täyttää sille lakien ja standardien mukaiset 

vaatimukset ja on yrityksen sisäisten vaatimusten mukainen. TTT-asiat on huomioitu työn 

mitoituksessa ja järjestelyissä sekä asianmukaisesta opastuksesta on huolehdittu. Opastettuja 

työtapoja noudatetaan ja niiden noudattamista seurataan. (Laitinen et al., 2009, s. 364) 

 

Arviointi kohdistuu hallintatasoon pohjautuvassa matriisissa tällä hetkellä vallitsevaan 

tilanteeseen, jolloin todentaminen on helpompaa ja tulokset luotettavampia, kuin 

todennäköisyyteen perustuvalla menetelmällä. Selvemmän todentamisen vuoksi arviointi 

myös etenee jouhevammin ja luo vähemmän eripuraa riskin merkityksellisyydestä. (Laitinen 

et al., 2009, s. 364-365) 
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Riskimatriisi 

Riskimatriisi muodostuu yleensä kaksiulotteisesta taulukosta, jossa riskin suuruus 

määräytyy vahingon vakavuuden ja todennäköisyyden mukaan (Laitinen et al., 2009, s. 364; 

SFS-ISO/TR 14121-2, 2013, s. 22). Vakavuus määräytyy usein vamman tai terveyshaitan 

suhteen. Hyväksi voidaan käyttää aikaisemmin kerättyä tietoa riskitekijän aiheuttamista 

seurauksista. Yleensä arvioinnissa keskitytään vakavimpaan mahdolliseen vahinkoon, eikä 

niinkään pahimpaan seuraukseen, joka on ajateltavissa. (SFS-ISO/TR 14121-2, 2013, s. 24) 

Taulukossa 7 on esimerkki riskimatriisista. (Laitinen et al., 2009, s. 364-365) 

 

Taulukko 7. Riskimatriisi hallintatason mukaan (mukaillen Laitinen et al., 2009, s. 364-365). 

VAARAN TAI 

ONGELMAN 

HALLINTA / 

ESIINTYMINEN 

MAHDOLLISTEN SEURAUSTEN POTENTIAALINEN VAKAVUUS 

Vähäiset Haitalliset Vakavat 

Asia riittävästi 

hallinnassa / 

ongelmia ei ole 

esiintynyt 

 

0 Merkityksetön riski 

 

1 Vähäinen riski 

o Seuraa 

tilannetta 

 

2 Pieni riski 

o Varmista, että 

ongelma 

pysyy 

hallinnassa 

 

Hallinnassa on 

jonkin verran 

parannettavaa / 

ongelmia on 

esiintynyt 

 

2 Pieni riski 

o Seuraa 

tilannetta 

o Toteuta 

helpot 

toimenpiteet 

 

3 Kohtalainen riski 

o Suunnittele ja 

toteuta 

toimenpiteitä 

 

4 Suuri riski 

o Suunnittele ja 

aloita 

toimenpiteet 

nopeasti 

Hallinnassa on 

paljon 

parannettavaa / 

ongelmia 

esiintyy usein 

 

3 Kohtalainen riski 

o Suunnittele ja 

toteuta 

toimenpiteitä 

 

4 Suuri riski 

o Suunnittele ja 

aloita 

toimenpiteet 

nopeasti 

 

5 Sietämätön riski 

o Suunnittele ja 

aloita 

toimenpiteet 

välittömästi 

 

Matriisin koko voi vaihdella pienestä hyvinkin suureen ja selkeyttämiseksi soluja usein 

yhdistellään. Koko tulisi määrittää tarpeen mukaan, sillä liian pieni matriisi ei anna tarpeeksi 

tarkkaa tietoa, kun taas liian suurta voi olla vaikea käyttää. Riskimatriisia pidetään helppona 

ja tehokkaana tapana arvioida riskin suuruutta. (SFS-ISO/TR 14121-2, 2013, s. 22) 
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Riskigraafi 

Riskigraafilla riskin suuruutta arvioidaan etenemällä eri pisteiden kautta, joissa jokainen 

piste edustaa jotain riskiin liittyvään muuttujaa (esimerkiksi vakavuus, todennäköisyys, 

altistuminen). Jokaisesta pisteestä lähtevien haarojen avulla määritellään muuttujan luokka. 

Haarat voivat olla esimerkiksi riskin vakavuuden määrityksessä olla lievä ja toinen vakava. 

Lopuksi riskin suuruus voidaan kuvata numeroarvolla tai erilaisilla termeillä. Riskigraafeja 

voidaan käyttää hallintatoimien toimivuuden mittaamiseen. Kuvassa 25 esitetään esimerkki 

riskigraafista. (SFS-ISO/TR 14121-2, 2013, s. 26) 

 

 

Kuva 25. Riskigraafi (mukaillen SFS-ISO/TR 14121-2, 2013, s. 30). 

 

Riskigraafi soveltuu vaaratilanteiden arviointiin, joissa seuraus on nopeasti tapahtuva. 

Huonommin se soveltuu terveydellisten riskien, kuten meluun ja ergonomiaan liittyvien 

asioiden tarkasteluun. Riskigraafi voidaan esittää myös riskimatriisina. (SFS-ISO/TR 

14121-2, 2013, s. 30) 
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Numeerinen pisteytys 

Numeerinen pisteytys on ajatukseltaan hyvin lähellä riskimatriiseja ja riskigraafeja. Sen 

sijaan, että luokkia määriteltäisiin erilaisilla termeillä, niille annetaan numeerisia arvoja 

perustuen valittuihin parametreihin. Luokan numeerinen arvo muodostuu, kun valittuja 

parametreja yhdistetään laskennallisesti. Eräissä tapauksissa luokkien arvot esitetään 

taulukossa, jolloin käyttö vastaa riskimatriisin käyttöä. Numeroarvo voi joissakin 

tapauksissa olla selkeämpi tapa esittää riskin suuruus ja sen arviointi. (SFS-ISO/TR 14121-

2, 2013, s. 32, 34) 

 

Strategisten TTT-riskien arviointi 

Strategisten riskien arvioinnissa pyritään selvittämään tekijät, jotka ovat kaikkein 

vaarallisimpia terveyden, talouden ja imagon näkökulmista sekä ketä nämä vaarat koskevat. 

Arvioinnissa selvitetään työtehtävät ja -vaiheet, jotka ovat kaikkein riskialteimpia. Lisäksi 

selvitetään tämänhetkinen TTT-riskien hallinnan nykytila ja keinot sen parantamiseen sekä 

hallintakeinojen tason riittävyys. (Laitinen et al., 2009, s. 250) 

 

Vaiheeseen sisältyy TTT-toiminnan tavoitteiden, periaatteiden ja keinojen määrittäminen 

riskien arvioinnin pohjalta. Tämä vaatii yrityksen johdon osallistumista. Merkittävien 

riskien arviointi voidaan jakaa oleellisimpien vaarojen ja kuormitustekijöiden selvittämiseen 

sekä TTT-hallintajärjestelmien tarkasteluun. Asiantuntemuksen taso tulee olla riittävä 

selvitysten tekemiseen ja tarvittaessa on turvauduttava ulkopuoliseen apuun. (Laitinen et al., 

2009, s. 250-251) 

 

6.5 Vaaratilanneraportointi 

Vaaratilanteeksi luokitellaan jokin tavallisesta poikkeava tapahtuma, josta seuraa tai on 

mahdollisuus henkilön loukkaantumiseen, merkityksellisiin vahinkoihin omaisuudessa, 

haitalliseen ympäristövaikutukseen tai merkitykselliseen prosessin häiriöön. Vaaratilanteet 

voidaan jakaa onnettomuuksiin ja läheltä piti -tilanteisiin sen perusteella, onko mahdollinen 

seuraus tapahtunut vai ei. Onnettomuudesta puhuttaessa seuraus on tapahtunut. Läheltä piti 

-tilanteessa on vältytty haittaa aiheuttavilta seurauksilta, mutta onnettomuus olisi voinut 

tapahtua pienillä olosuhteiden muutoksilla. (Lanne et al., 2006, s. 4) Laitinen et al, (2009, s. 

268) määrittelee läheltä piti -tilanteen onnettomuustilanteen kaltaiseksi, mutta jossa 

vahingolta vältytään. 
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Vakavan henkilövahingon pohjalla voidaan ajatella olevan useita pienempiä vahinkoja. 

Näiden eri vahinkojen suhteen avulla voidaan muodostaa pyramidi (Kuva 26). Vahinkojen 

suhteet ja määritelmät vaihtelevat. Syy läheltä piti -tilanteeseen, on usein sama kuin 

pyramidin yläpäähän sijoittuvilla vaaratilanteilla. (Mannan, 2012, s. 10) 

 

Kuva 26. Vaaratilannepyramidi (mukaillen Mannan, 2012, s. 10-11). 

 

 

Vaaratilanneraportointi on järjestelmällinen tapa vaaratilanteiden esille tuontiin, käsittelyyn 

ja käsittelystä saadun tiedon hyödyntämiseen. Tavoitteena on saada tietoa erilaisista 

organisaation turvallisuusuhista ja oppia tehdyistä virheistä. (Lanne et al., 2006, s. 4; 

Laitinen et al., 2009, s. 376) 

 

Läheltä piti -ilmoitusten määrä vaikuttaa tapaturmataajuuteen. Ilmoitusten määrän 

lisääntyessä tapaturmien määrä pienenee. (Lanne et al., 2006, s. 4; Laitinen et al., 2009, s. 

267) Yhtenä raportointijärjestelmän tavoitteena voidaankin pitää mahdollisimman suuren 

ilmoitusmäärän keräämistä vaaratilanteista. Ilmoitusten määrä yksinään ei kuitenkaan toimi 

tavoitteena, vaan huomioon tulee ottaa ilmoituksen sisältö, käsittely ja tiedon hyväksi käyttö. 

(Lanne et al., 2006, s. 4-5) Suuri määrä vaaratilanneilmoituksia sekä onnettomuuksista, että 

läheltä piti -ilmoituksia, kertoo organisaation hyvästä turvallisuuskulttuurista. Suurin hyöty 

saavutetaan kuin raportointia toteutetaan kaikista vaaratilanteista. (Laitinen et al., 2009, s. 

267-268). 
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Vaaratilanneraportoinnilla voidaan kehittää organisaation turvallisuutta. Kehittyminen 

vaatii, että vaarat tunnistetaan ja tutkitaan. (Lanne et al., 2006, s. 5) Luvussa 2 mainitaan lain 

asettamat vaatimukset vaaratilanteiden raportoinnille, mutta järjestelmän omaamiseen on 

muitakin syitä. Raportointi toimii erinomaisena jatkuvan parantamisen työkaluna tuomalla 

esille ratkaistavia ongelmia. Järjestelmä osoittaa johdon sitoutumista työntekijöiden 

työterveyteen ja -turvallisuuteen. Se lisää henkilöstön omatoimisuutta ja vastuunottoa sekä 

vähentää riskien ottamista. Lisäksi se tuo tehokkaasti esille vakavimmat uhat. (Laitinen et 

al., 2009, s. 269) 

 

Raportointiprosessi 

Vaaratilanneraportointi etenee prosessin tavoin ja se voidaan jakaa eri vaiheisiin. 

Vaaratilanne raportointi alkaa vaarojen tunnistamisesta. Tämä edellyttää riittävää osaamista 

ja tietoa. Vaaratilanne havaittaessa tehdään tilanteen vaatimat välittömät toimenpiteet. Näillä 

toimenpiteillä pyritään rajoittamaan ja estämään tilanteen huononeminen. Vaaratilanteessa 

toimimisen pitää olla kaikille selvää. (Lanne et al., 2006, s. 6) 

 

Havaituista vaaratilanteista tulee ilmoittaa organisaatiossa sovitulla tavalla. (Lanne et al., 

2006, s. 6) Työturvallisuus laissa (Kappale 2) velvoitetaan työntekijää itse poistamaan vaara 

omien kykyjensä mukaan ja ilmoittamaan siitä työnantajalle. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti 

omalle esimiehelle, mutta tarvittaessa työsuojelupäällikölle tai -valtuutetullekin voi 

ilmoituksen sen tehdä. Yleisimpiä tapoja ilmoituksen tekoon ovat suullinen ja paperilomake, 

mutta myös sähköisten järjestelmien käyttö on lisääntynyt. (Laitinen et al., 2009, s. 270) 

 

Ilmoittaminen ei saa olla toteutettu liian vaikeasti ja opetuksen sekä ohjauksen 

ilmoittamiskäytännöstä tulee olla riittävää. (Lanne et al., 2006, s. 6; Laitinen et al., 2009, s. 

270) Lisäksi tiedottamisen pitää olla asianmukaista ja ilmapiirin ilmoittamismyönteinen. 

Järjestelmää käyttöön otettaessa voidaan käyttää kannustimina jonkinlaista palkitsemista. 

Palkitsemista voidaan käyttää myös järjestelmän elvytykseen. Vaaratilanneraportointi voi 

olla osa aloitejärjestelmää tai tuotantopalkkioon vaikuttava tekijä. Yleisimmin käytetään 

palkintojen arpomista ilmoittajien kesken sekä palkitsemista jokaisesta tehdystä 

ilmoituksesta. (Laitinen et al., 2009, s. 270) Lisäksi ilmoittamisen tärkeyttä tulee painottaa 

asianmukaisissa yhteyksissä eikä siitä pidä rangaista (Lanne et al., 2006, s. 6). 
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Ilmoitus vastaanotetaan ja vastaanottaja ohjaa sen organisaation tapojen mukaisesti 

eteenpäin. Ilmoitusten käsittelyn tulee olla järjestelmällistä. (Lanne et al., 2006, s. 6) 

Vastaanottaja voi esimerkiksi syöttää vaaratilanneilmoituksen tietojärjestelmään, jos 

työntekijällä ei ole edellytyksiä tähän. Tietojärjestelmän ideana on toimia kaikille avoimena 

tietopankkina sekä ohjata prosessin kulkua ja tiedonkulkua. Lisäksi se helpottaa eteenpäin 

raportointia ja auttaa ilmoitusaktiivisuuden seurannassa. Tietojärjestelmä tulee tarpeeseen jo 

keskisuuressa yrityksessä. (Laitinen et al., 2009, s. 271) Lisäksi ilmoituksen vastaanottajan 

tulee antaa palautetta ilmoittajalle heti ja ilmoitettava muille asianmukaisille tahoille. (Lanne 

et al., 2006, s. 6) 

 

Vaaratilanteen aiheuttaneet syyt pyritään selvittämään. Tämä vaatii yleensä läpikohtaista 

tutkimista, jonka avuksi tarvitaan tarkempaa tutkimusmateriaalia esimerkiksi tilastoista, 

haastatteluista, havainnoinnista ja mittauksista. Lisäksi vaaratilannetta voidaan selvittää 

ryhmässä. (Lanne et al., 2006, s. 6) Tavoitteena on Lanne et al. (2006, s. 6) mukaan selvittää 

syyt ja ongelman korjaavat ehdotukset. Laitisen et al. (2009, s. 374) määrittelee tavoitteeksi 

vaaratilanteen toistumisen estämisen. Syitä löytämällä tehtävät toimenpiteet voidaan ohjata 

oikeisiin asioihin (Laitinen et al., 2009, s. 374). 

 

Vaaratilanteen hallintatoimenpiteet voidaan valita ehdotusten pohjalta organisaation 

toimintamallin mukaisesti. Toimenpiteiden toteutus tulee miettiä ja suunnitella tarkkaan, sen 

riskejä arvioida sekä tiedottaa tulevista muutoksista ennen toteuttamista. Toteutettuja 

toimien toimivuutta tulee myös arvioida. (Lanne et al., 2006, s. 7) 

 

Vaaratilanneraportoinnista kerättäviä tietoja voidaan tutkia ja selvittää esimerkiksi joidenkin 

tilanteiden ilmenemistaajuutta sekä niitä yhdistäviä asioita. Tämä edellyttää, että tilanteet 

luokitellaan ja tulokset tulkitaan täsmällisesti. Saatu tieto tulee ottaa huomioon esimerkiksi 

perehdytyksessä ja päätöksenteossa. Lisäksi itse vaaratilanneraportointiprosessia ja sen 

toimivuutta, sekä sille asetettuja tavoitteita tulee arvioida säännöllisesti. 

Vaaratilanneraportoinnin rakenne on esitetty kuvassa 27. (Lanne et al., 2006, s. 7) 
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Kuva 27. Vaaratilanneraportoinnin rakenne (mukaillen Laitinen et al., 2009, s. 269; Lanne 

et al., 2006, s. 5-7). 

 

Vaaratilanteiden syyt 

Vaaratilanteiden syyt voidaan jakaa teknisiin, inhimillisiin ja organisatorisiin tekijöihin. 

Suurimman osan tapaturmista osasyynä on inhimillinen tekijä. Näitä ovat muun muassa 

väärät työtavat, tiedonpuute ja unohtaminen. Tekniset tekijät voivat olla esimerkiksi 

puutteellisia suojauksia sekä kuluminen. (Laitinen et al., 2009, s. 374-375) Sekä 

inhimillisten että teknisten syytekijöiden pohjalta löytyy usein puutteita organisaation 

toiminnassa (Laitinen et al., 2009, s. 374; Lanne et al., 2006, s. 4). Nämä puutteet ovat juuri 

syitä, jotka mahdollistavat muut syyt. Kuvassa 28 esitetään syytekijöiden suhdetta. (Laitinen 

et al., 2009, s. 374) 

 

VAARATILANNE 

Välittömät toimenpiteet 
 

Vaaratilanteiden tunnistaminen 

Tilanteesta ilmoittaminen 

Ilmoituksen vastaanottaminen ja 
edelleen ohjaus 

Vaaratilanteen tutkinta ja 
selvittäminen 

Korjaavat ja ennakoivat 
toimenpiteet 

 

 

 

 

  

Tilastollinen tarkastelu  

Kehitys- ja korjaustoimet 
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Kuva 28. Vaaratilanteiden syytekijät (mukaillen Laitinen et al., 2009, s. 374). 

 

Vaaratilanteiden luokittelu 

Vaaratilanne voidaan luokitella sen vakavuuden mukaan. Vakavammat vaaratilanteet 

vaativat tarkempaa selvitystä kuin lievemmät. Luokittelun voi tehdä esimerkiksi jakamalla 

tapaukset kriittisiin haitallisiin ja lieviin. Henkilövahingot voidaan myös luokitella usealla 

eri tavalla. Yleinen jako on pysyviin ja ohimeneviin. Ohimenevällä tarkoitetaan, että 

henkilön toimintakyky palautuu takaisin samalle tasolle kuin ennen tapaturmaa. Pysyvä 

vamma voi olla kuolema tai sellainen vahinko, josta henkilön toiminta ei palaudu enää 

samalla tasolle tai se johtaa kuolemaan. (Laitinen et al., 2009, s. 371-372) 

 

Ohimenevät vammat voidaan luokitella niiden keston mukaan. Yleisesti käytetty jako on, 

että yli kolmekymmentä päivää pitkän poissaolon aiheuttanut vahinko on vakava ja alle 

tämän lievä. Pysyvän vamman luokittelussa käytetään apuna sen haitta-astetta, eli kuinka 

paljon pysyvä vamma vaikuttaa henkilön työkykykyyn prosentteina sadan prosentin 

tarkoittaessa täydellistä kyvyttömyyttä toimia työtehtävässä. Taulukossa 8 esitetään 

vaaratilanteiden kriittisyysluokitus ja niihin liittyviä mahdollisia vahinkoja. (Laitinen et al., 

2009, s. 372) 

 

Organisatoriset 
syytekijät 

Vaaratilanne/ 
Tapaturma 

Organisatoriset syytekijät 
Puutteita esimerkiksi 
• Suunnittelussa 

• Kunnossapidossa 

• Työnopastuksessa 

• Työn valvonnassa 

 
Tekniset syytekijät 

• Kulkutien epäjärjestys 

• Melu 

• Puutteet 
suojauksissa/työvälineissä 

• Laitteiden vikaantuminen 

• Aineen väsyminen, korroosio, 
kuluminen 

 
Inhimillisiä syytekijöitä 

• Tiedonpuute 

• Vakiintunut väärä työtapa 

• Puutteellinen vaaran 
havaitseminen 

• Unohdus 

• Tahallinen ohjeen laiminlyönti 

Välittömät syytekijät 

Tekniset Inhimilliset 
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Taulukko 8. Kriittisyysluokitus vaaratilanteille (mukaillen Laitinen et al., 2009, s. 373). 

Kriittisyysluokka Mahdollisen vahingon kuvaus 

1. Kriittinen 

• Kuolema, pysyvä vamma tai sairaus 

• Vakava ympäristöhaitta 

• Suuri aineellinen vahinko 

2. Haitallinen 

• Ohimenevä vamma tai sairaus (yli neljän päivän työkyvyttömyys) 

• Rajattu ympäristövahinko 

• Keskisuuri aineellinen vahinko 

3. Lievä 

• Lievä vamma (alle neljän päivän työkyvyttömyys) 

• Pieni ympäristövahinko 

• Pieni aineellinen vahinko 

 

Hallintatoimien toteuttaminen 

Vaaratilanne tutkinnan perusteella tehtävät toimenpiteet voidaan jakaa syitä poistaviin 

toimiin ja organisaation toiminnassa huomattujen puutteiden korjaamiseen. Tutkinnassa 

tulee ottaa huomioon myös muut tapahtumapaikat joissa samankaltainen vaaratilanne on 

mahdollinen. Tekniset korjaukset ovat yleensä helppoja poistaa, mutta inhimillisten 

tekijöiden korjaaminen saattaa olla vaikeampaa. Organisaation toimintaa korjaamalla ja 

kehittämällä päästään vaikuttamaan myös niihin. (Laitinen et al., 2009, s. 375-376) 

 

Vaaratilanneraportointijärjestelmän arviointi 

Vaaratilanneraportoinnin toimivuutta voidaan arvioida erilaisten sille asetettujen 

määrällisten ja laadullisten tavoitteiden kautta (Lanne et al., 2006, s. 23). Määrällisiä 

tavoitteita voidaan asettaa muun muassa vaaratilanneilmoitusten ja hallintatoimien 

toteutuksen määrän suhteen (Lanne et al., 2006, s. 23; Tappura et al., 2010, s. 12). Myös 

toteutettujen tapaustutkimusten määrän ja käsittelynopeuteen liittyvät tavoitteet ovat 

mahdollista. Kerätyn tiedon luotettavuus, toteutettujen toimenpiteiden toimivuus ja laatu, 

tutkintatavan toimivuus sekä ilmoitusten sisältö ovat esimerkkejä, joiden suhteen voidaan 

määrittää laadullisia tavoitteita. (Lanne et al., 2006, s. 23) 

 

Vaaratilanteiden määrää pyritään selvittämään esimerkiksi erilaisilla henkilöstön 

ilmoituskäytännöillä, työn havainnoinnilla ja kunnossapidon työmääräimillä. Havainnointi 

on kelpoinen yleensä vain tutkimusolosuhteissa. Kunnossapitoon liitettyjä menetelmiä ei 

juuri ole käytössä. Ilmoitusmenettelyt ovat kaikkein yleisin tapa vaaratilanteiden määrän 

selvittämiseen. (Laitinen et al., 2009, s. 266) 
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6.6 Työterveyden ja -turvallisuuden havainnointimenetelmät ja mittarit 

Toimiakseen turvallisuusjohtaminen tarvitsee toimivat mittarit. Nykyaikaisessa yrityksessä 

näiden mittareiden määrittely voi olla haastavaa. Tehokas johtaminen vaatii hyvät 

ennakoivat mittarit (Laitinen et al., 2009, s. 45) 

 

Mittaamisella selvitetään tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta (Tappura et al., 2010, s. 8). Se 

kuluu oleellisena osana johtamiseen. Mittarit antavat tietoa, jonka avulla voidaan asettaa 

tavoitteita ja seurata niiden toteutumista sekä palkita henkilöstöä. Turvallisuuden perinteiset 

mittarit antavat tietoa tapaturmien ja työperäisten sairauksien ilmenemisestä. (Laitinen et al., 

2009, s. 257) Perinteisiä mittareita ovat Tappuran et al. (2010, s. 10) mukaan tapaturma-, 

onnettomuus ja sairaustilastot. Turvallisuuden kehittyessä ja tapaturmien vähentyessä ne 

eivät kuitenkaan anna enää tarpeeksi tarkkaa tietoa. Epätarkkuus aiheutuu suureksi osaksi 

satunnaisvaihtelusta, joka piilottaa mahdolliset tapahtuneet muutokset turvallisuuden tilassa. 

Tämä johtaa siihen, että organisaation TTT-toiminta pohjautuu vain lainsäädännön ja eri 

standardien kohtien toteutumiseen. Nämä ovat usein liian yleispäteviä toimiakseen hyvin 

koko TTT-toiminnan ohjeina. (Laitinen et al., 2009, s. 257) 

 

Työterveellisyyttä ja -turvallisuutta mitattaessa yksittäisessä vuodessa tapahtuneet 

muutokset työpaikka- tai osastotasolla eivät kerro totuutta tilanteen kehittymisestä, sillä ne 

johtuvat yleensä satunaisvaihtelusta. Paremman kuvan antaa useamman vuoden tarkastelu, 

sillä muutokset näkyvät vasta pidemmän ajan tarkastelun avulla. (Laitinen et al., 2009, s. 

263-264) 

 

Mittareille voidaan asettaa useita vaatimuksia. Vaatimukset voivat olla joissakin tapauksissa 

toisiansa vastaan. Mittareilla tulee mitata asioita jotka ovat tärkeitä työterveyden ja -

turvallisuuden näkökulmasta. Asioiden tulee olla sellaisia, joihin voidaan vaikuttaa. Mittarin 

tulee olla herkkä, yksinkertainen, helppo käyttää ja halpa. Mittaamisen pitää olla nopeasti 

toteutettavaa ja viiveen pieni. Tuloksen täytyy olla luotettava ja mielellään lukuarvollinen, 

jotta kehityksen seuranta on helppoa. (Laitinen et al., 2009, s. 257-258) Taulukossa 9 

esitetään TTT-mittareita jaettuna jälkikäteisiin ja ennakoiviin mittareihin mitattavan tekijän 

mukaan (Laitinen et al., 2009, s. 259). 
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Taulukko 9. TTT-mittareiden perustyypit (mukaillen Laitinen et al., 2009, s. 259). 

 Jälkikäteinen Ennakoiva 

Tulos 

• Tapaturmien määrään tai 

vakavuuteen perustuvat 

• Ammattitauteihin ja 

sairauksiin perustuvat 

• Työympäristön havainnointiin 

perustuvat 

• Kyselyihin perustuvat 

• Auditointeihin perustuvat 

• Turvallisuushavaintoaktiivisuus 

Panos 

• Kustannukset • Riskienarviointien lukumäärä 

• Tarkastusten määrä 

• Koulutuksen määrä 

• Turvallisuustuokioiden määrä 

 

Ennakoivilla työturvallisuusmittareilla voidaan seurata TTT-vaatimusten täyttymistä 

yrityksessä, käytettyjä resursseja työturvallisuustyöhön, TTT-johtamisen tasoa ja 

työympäristöä. Jälkikäteiset mittarien avulla voidaan taas mitata ei-toivottuja tapahtumia. 

Näitä ovat esimerkiksi työtapaturmat ja työperäiset sairaudet.  (Tappura et al., 2010, s. 4) 

Mittareiden valintaa tehtäessä, organisaation tulisi Tappuran et al. (2010, s. 7) mukaan 

miettiä kuvassa 29 esitettyjä asioita. 

 

 

Kuva 29. TTT-mittaamisen valinnassa huomioitavia asioita (mukaillen Tappura et al., 2010, 

s. 7). 
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Hyvä mittausjärjestelmä koostuu tasapainoisesta määrästä ajallisesti pitkiä ja lyhyitä 

mittareita. Ulkoisien ja sisäisten mittareiden määrän tulee olla tasapainossa toisiinsa nähden.  

Mittausjärjestelmä on yhtenäinen organisaation strategian ja tärkeiden menestystekijöiden 

kanssa. Mittareita johtavat ylemmän tason päämäärät ja mittarit.  Järjestelmän tulee olla 

kytkettynä jokapäiväiseen johtamiseen ja sitä on jatkuvasti parannettava vaatimuksien 

mukaisesti. (Tappura et al., 2010, s. 8) Kuvassa 30 esitetään esimerkki 

turvallisuusmittariston liittämisestä yrityksen toimintaan. 

 

Kuva 30. Työturvallisuus mittariston liittäminen (mukaillen Tappura, 2012, s. 4). (TRIF = 

Työpaikkatapaturmat miljoonaa työtuntia kohden, LWIF = Poissaoloon johtaneet 

työpaikkatapaturmat miljoonaa työtuntia kohden (Turvallisuuden 12 elementtiä, 2015)) 
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Tavoitteena mittausjärjestelmällä on ohjata päivittäistä toimintaa ja myös arvioida 

pidemmän aikavälin toimintaa. Päivittäisen toiminnan seurannan tulee olla jatkuvaa, jotta 

nopea vaikuttaminen tarpeen tullessa on mahdollista. Pitemmällä aikavälillä arviointia ei 

tarvitse toteuttaa niin usein kuin päivittäiseen toimintaan liittyvää. (Tappura et al., 2010, s. 

9) 

 

Työterveyden ja -turvallisuuden mittaaminen voidaan aloittaa käyttämällä 

työpaikkatapaturmien mittareina tapaturmataajuutta tai -esiintyvyyttä ja 

tapaturmapoissaoloprosenttia. Sairauspoissaolojen mittariksi soveltuu aluksi 

sairauspoissaoloprosentti. Lisäksi on hyvä käyttää turvallisuushavaintojen määrää, vaarojen 

selvitystä, riskien arviointia, työturvallisuuskoulutusta ja työturvallisuuden tason arviointia 

ennakoivina mittareina. (Tappura et al., 2010, s. 10) 

 

Tapaturmiin ja sairauksiin pohjautuvat mittarit sekä ennakoivat mittarit 

Yleisin tapa mitata tapaturmariskiä on sattuneiden tapaturmien laskeminen. 

Valtakunnallisesti käytetään tapaturmataajuutta. Se soveltuu kehityksen seurantaan 

vuosittain toimialakohtaisesti. Liitteeseen III on kerätty työtapaturmamittareita ja 

sairauspoissaolomittareita sekä ennakoivia mittareita. (Laitinen et al., 2009, s. 260) 

 

Sairauspoissaolojen seuraaminen antaa tietoa työympäristön terveysvaikutuksista ja tehtyjen 

toimenpiteiden vaikutuksista. Sairauspoissaoloihin lasketaan usein myös vapaa-ajan 

tapaturmasta aiheutuneet poissaolot. Sairauspoissaolot voidaan yhdistää 

työtapaturmapoissaoloihin tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää mittarina läsnäoloprosenttia, 

eli tehdyn työn suhdetta säännölliseen työaikaan. (Tappura et al., 2010, s. 11) 

 

Taajuus- ja esiintymislukujen ongelma on, että ne eivät huomioi tapahtuman vakavuutta. 

Kaikki kuolemasta lievään työtapaturmaan ovat samanarvoisia. Kuitenkin pysyvän vamman 

tai kuolemantapauksesta maksettavat korvaukset ovat noin neljäkymmentä prosenttia 

vakuutuskorvauksista niiden ollessa vain noin yksi prosentti kaikista tapahtuvista 

työtapaturmista ja ammattitaudeista. Vakavuuden huomioon ottaminen on myös tärkeää 

mietittäessä hallintakeinojen painopisteitä. Jos vakavuutta ei huomioida, lieviä tapaturmia 

aiheuttavat tekijät korostuvat liikaa. (Laitinen et al., 2009, s. 262-263) 
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Poissaolopäivien määrän henkeä kohti huomioi vakavuuden ja lukumäärän. Työntekijöiden 

määränä voidaan käyttää vuoden keskiarvoa, joka saadaan kaikkien tehtyjen työtuntien 

suhteesta keskimääräisiin vuositunteihin. Mittari on myös helposti ymmärrettävissä. 

(Laitinen et al., 2009, s. 263) 

 

Riskien arviointeja voidaan käyttää myös TTT-mittarina. Esimerkki tällaisesta on 

toteutettujen riski arviointien suhde tavoitteeseen, sekä tehtyjen toimenpiteiden 

toteutumisaste. (Tappura et al., 2010, s. 12) 

 

Työolosuhdemittarit ja tarkastukset 

Työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia käytetään erilaisten vaatimusten 

täyttymisen sekä vaara- kuormitustekijöiden tunnistamisen ja korjaamisen varmistamiseksi. 

Niitä voidaan käyttää apuna tavoitteita määriteltäessä ja muutosten seurannassa (Tappura et 

al., 2010, s. 13). Perinteisiin tarkastuksiin voidaan liittää erilaisia havaintomenetelmiä ja 

ylemmän johdon turvallisuuskierroksia. (Laitinen et al., 2009, s. 382-383) Myös näiden 

toteuttamisen suhdetta tavoitteeseen  ja korjaavien toimenpiteiden toteutumista 

suunniteltuihin voidaan tarkkailla (Tappura et al., 2010, s. 12). 

 

Sisäisillä työsuojelutarkastuksilla työpaikka voi seurata työympäristön ja työskentelytapojen 

turvallisuutta. Tarkastuksia yleensä tekevät työsuojeluhenkilöstö yhdessä muiden asiaan 

liittyvien tahojen kanssa. Toinen toimiva malli on osastokohtainen tarkastaminen esimiehen 

ja yhden työntekijöiden edustajan kanssa. Tarkastuksen laatu on riippuvainen tarkastajien 

ammattitaidosta. Riippuvuutta tarkastajasta voidaan vähentää käyttämällä erilaisia 

tarkistuslistoja. Tarkistuslistat lisäävät myös prosessin järjestelmällisyyttä. Listojen avulla 

voidaan tarkastaa halutut asiat, mutta sekään ei määrittele, koska asiat ovat kunnossa ja 

koska eivät. (Laitinen et al., 2009, s. 271) 
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Vakinaistettuja havaintolomakkeita on käytetty pitkään apuna tutkimuksessa, mutta ne ovat 

olleet epäkäytännöllisiä yritysten säännölliseen käyttöön (Laitinen et al., 2009, s. 272). 

Työsuojeluhallinto on kehittänyt vakioituja mittareita työolosuhteiden kehittymisen ja 

hallinnon toimien vaikuttavuuden seuraamiseksi (kuva 31). Ensimmäiseksi kehitetty mittari 

on talorakennustyömaille luotu TR-mittari. Tämän jälkeen kehitettiin Elmeri ja Elmeri+ 

teollisuudelle. Näyttöpäätetyötä varten kehitettiin Näppärä. Nämä havaintomenetelmät 

soveltuvat vain fyysisten tekijöiden arviointiin ja rajoittuvat menetelmän toteutushetken 

tilaan. Valmeri-menetelmässä pyritään ottamaan myös laissa määrätyt psykososiaaliset 

olosuhteet huomioon yhdessä fyysisen kuormituksen ja työympäristön kanssa. 

Viimeisimpänä kehitettiin Halmeri-menetelmä, jolla pystytään mittaamaan kuinka hyvin 

yrityksen toiminta vastaa työturvallisuuslakia. (Laitinen et al., 2009, s. 144) Kuvassa 31 

esitettyjen työolosuhdemittareiden lisäksi on Elmeristä jalostettu erilaisiin ympäristöihin 

soveltuvia mittareita (Laitinen et al., 2009, s. 272). 

 

 

Kuva 31. Työolosuhdemittarit (mukaillen Laitinen et al., 2009, s. 143). 

 

Elmeri kehitettiin 1990-luvun puolessavälissä teollisuustyön työympäristön ja työtapojen 

havainnointiin. Elmeri+ on siitä kehitetty tiivistetty versio. Se soveltuu yleisesti fyysiseen 

työhön. Henkisen tai paljon paikasta toiseen liikkumista sisältävän työn tarkkailuun se ei 

kunnolla sovellu. Menetelmää voi käyttää työsuojelutarkastuksissa, esimiesten työolojen 

seurannan työkaluna, työsuojeluparit tai vaikka työntekijät työpisteensä tarkastukseen. 

Menetelmää voi rajailla ja muokata organisaation tarpeiden mukaan. Mittaukseen voidaan 

käyttää koko työpaikkaa tai vain sitä edustavaa otosta. (Laitinen et al., 2009, s. 385-386) 

 

Työsuojeluhallinnon työolosuhdemittarit 
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Vakavat terveyshaitat 

Lievät terveyshaitat 

Vaaratilanteet 
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Työsuojeluhallinto on käyttänyt 2003 vuodesta lähtien Valmeri-kyselyä. Sillä voidaan 

kartoittaa työpaikan työoloja. Kysymykset liittyvät ergonomiaan ja fyysiseen 

työympäristöön sekä psykososiaalisiin tekijöihin. Kysely on vapaasti kaikkien käytettävissä. 

Lisäksi se on lyhyt, joten sitä on helppo käyttää säännöllisessäkin seurannassa. Kyselyn voi 

toteuttaa kyselyn koko kohderyhmälle tai käyttää edustavaa otosta. (Laitinen et al., 2009, s. 

387-388) 

 

Halmeri-menetelmä pitää sisällään kysymyksiä koskien työsuojelutoimintaa, työntekijöiden 

opetusta ja ohjausta, esimiestoimintaa, yrityksen sisällä tehtäviä tarkastuksia, 

ilmoitusmenettelyjä, vaarojen selvitystä sekä yrityksen hallintaan. Taustalla kysymyksissä 

on lainsäädäntö ja toimiviksi todettuihin käytäntöihin pohjautuvat kriteerit. Tavoitteena on 

selvittää käytännöntaso yrityksessä. Tämän konkretisoimiseksi menetelmä sisältää 

merkittävimpien vaaratekijöiden tarkemman tutkinnan. (Laitinen et al., 2009, s. 389-390) 

 

Havaintomenetelmissä on annettu selkeät hyväksymiskriteerit tarkastettavien asioista. 

Menetelmien tulemana on indeksiluku. Tavoitteena havaintomenetelmien luomisessa on 

ollut tehdä yksinkertainen ja helppokäyttöinen sekä luotettava mittari. Luotettavuus riippuu 

havainnoitsijasta. Kahden koulutetun arvioijan tulos ei saa heittää yli viidellä 

prosenttiyksiköllä. Arviointi voidaan toteuttaa yhdelle alueelle tai koneelle kerrallaan. Koko 

työpaikan indeksiarvo saadaan keräämällä yksittäisiä toteutettuja arviointeja yhteen. 

Työolosuhdemittareita voidaan käyttää yrityksen sisällä johtamisen apuvälineenä. (Laitinen 

et al., 2009, s. 272-273) 

 

Kyselyt 

Kyselyiden avulla on mahdollista selvittää psykososiaalisia vaikutuksia, joiden arviointi 

havainnoilla ei ole mahdollista. Kyselyt ovatkin yleisesti käytössä työviihtyvyyden ja 

työilmapiirin selvityksessä, mutta ne soveltuvat myös laajempaan käyttöön. Niillä voidaan 

mitata TTT-tietämyksen tasoa, mielipiteitä liittyen ergonomiaan, fyysiseen sekä 

psykososiaaliseen työympäristöön, turvallisuusjohtamiseen ja turvallisuuskulttuuriin.  Sillä 

voidaan myös selvittää suhtautumista TTT-asioihin ja mielipiteitä liittyen omaan terveyteen 

ja työkykyyn. (Laitinen et al., 2009, s. 277) 
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Työilmapiirin selvityksellä voidaan saada kuva henkilöstövoimavaroista. 

Henkilöstötyytyväisyyteen vaikuttavat johtaminen ja työntekijän taitojen kehittäminen. 

Nämä asiat heijastuvat asiakkaiden tyytyväisyyteen. Tyytyväisyys esimiestoimintaan on 

kytköksissä tuottavuuteen. Tärkeää on, että kyselyiden tulosten pohjalta tehdään 

toimenpiteitä.  (Tappuri et al., 2010, s. 13) 

 

Valmiiden kyselyiden käyttö on suositeltavaa, sillä kysymysten ja vastausvaihtoehtojen 

asettelu vaikuttaa vastauksien luotettavuuteen. Yleensä valmiille kyselyille on suoritettu 

testejä luotettavuuden varmistamiseksi. Lisäksi valmiita kyselyitä käyttämällä on 

mahdollista saada vertailutietoa muilta tahoilta. Kuvassa 32 on listattu olemassa olevia 

valmiita kyselyitä. (Laitinen et al., 2009, s. 277) 

 

 

Kuva 32. Työturvallisuuskyselyt (mukaillen Laitinen et al., 2009, s. 278) 

 

Kyselyiden käyttäminen mittaamiseen on ongelmallista, sillä ihmiset sopeutuvat tilanteisiin, 

jolloin muutosten mittaaminen tarkasti voi olla vaikeaa. Jotta kyselyitä voidaan käyttää 

yrityksen toiminnan kehittämiseen, tulee tulokset käydä läpi koko henkilöstön kanssa. 

Kyselyiden palautekeskusteluissa tulee varmistua, että vastaajat pysyvät nimettöminä. 

Tulosten keskiarvon lisäksi on syytä kiinnittää huomiota vastausten hajontaan. (Laitinen et 

al., 2009, s. 278-279) 

 

 

 

 

Työstressikysely
• Pääasiassa työterveyshullon käyttöön tarkoitettu

• Mittaa työn vaatimuksia, sosiaalista kanssakäymistä ja hyvinvointia

QPSNordic
• Pääasiassa työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon käyttöön soveltuva työkalu

• Mittaa työn sisältämiä psykososiaalisia tekijöitä ja yksilön ominaisuuksia

Työkykyindeksi
• Pääasiassa työterveyshuollon käyttöön

• Mittaa työn fyysisistä ja henkistä kuormaa, työntekijän terveytta ja ominaisuuksia

NOSACQ
• Mittaa turvallisuusilmapiiriä

Valmeri

• Mittaa työympäristöä (sekä fyysistä, että psykolsosiaalista)
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6.7 Työterveyden ja -turvallisuuden vaikutukset taloudellisesti 

Suomessa noin 3,8 % bruttokansantuotteesta hävitään työtapaturmista ja sairauksista johtuen 

(Kortelainen, 2014, s. 5). Vuonna 2012 työtapaturmien kustannuksiksi Suomessa arvioidaan 

kahdesta kahteen ja puoleen miljardia euroa (Rissanen & Kaseva, 2014, s. 7). Suuri 

kustannuksia aiheuttava tekijä yrityksissä on sairauspoissaolot. Yhden työtapaturman 

kustannuksia arvioidaan olevan noin 6031 € tai 10355 € riippuen lähteestä kustannusten 

vaihteluvälin ollessa 306 - 72140 €, 702 - 70000 € tai 464 - 60478 €. (Kortelainen, 2014, s. 

6) 

 

Työtapaturmista ja työperäisistä sairauksista aiheutuvien kustannuksien lisäksi ne voivat 

vaikuttaa epäedullisesti organisaation imagoon, toiminta saattaa häiriintyä sekä henkilöstö 

kokea inhimillistä vahinkoa. (Tappura et al., 2010, s. 15). Kustannuksista kaikki eivät 

kohdistu suoraan yritykselle, vaan osa siirtyy vakuutus- ja korvausjärjestelmillä muiden 

tahojen maksettavaksi. Kustannuksia tulee henkilö ja esinevahingoista, sekä 

työnkeskeytymisestä tapaturman vuoksi. Kustannuksia aiheuttavat myös vakuutettujen 

kustannusten lisäksi (Laitinen et al., 2009, s. 47-48; Tappura et al., 2010, s. 14-15): 

• Työajanmenetykset muilla kuin loukkaantuneella työntekijällä 

• Esinevahingot ja tuotannon menetykset johtuen tapaturmasta 

• Tapaturman aiheuttamat ylityöt ja toimitusten myöhästymiset 

• Tapaturman selvitys 

 

Ennenaikainen eläköityminen aiheuttaa Suomessa yrityksille noin 3 miljardin euron 

kustannukset vuodessa ilman epäsuoria kustannuksia. Epäsuoria ovat muun muassa 

henkilöiden rekrytoimisesta aiheutuvat kustannukset. Näihin kustannuksiin voidaan 

vaikuttaa parantamalla psykososiaalista ja fyysistä työympäristöä. Muita kustannuksia 

synnyttäviä tekijöitä ovat TTT-asioiden laiminlyönnistä aiheutuvat kulut. (Tappura et al., 

2010, s. 16) 

 

Työtapaturmien kokonaiskustannusten arvioiminen on haastavaa. Erityisesti epäsuorien 

kustannusten tunnistaminen ja arviointi voi osoittautua haasteelliseksi. Usein epäsuorat 

kustannuksen arvioidaan alakanttiin. Liitteessä IV esitetään työterveyslaitoksen 

laskentatyökalu työtapaturmien kustannuksien määrittämiseen. (Mattila & Merivirta, 2014, 

s. 3) 
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Työturvallisuuden kehittämisellä voidaan saavuttaa lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia 

yrityksen liiketoimintaa. Vaikutukset voivat olla välittömiä tai välillisiä. Kuvassa 33 

esitetään työturvallisuuden parantamisen mahdollisia positiivisia taloudellisia vaikutuksia. 

(Taloudellisten vaikutusten nelikenttä, 2013) 

 

 Välittömät tekijät 

 (kustannustekijät, kasvumahdollisuudet) 

Välilliset tekijät 

(kysyntä- ja imagotekijät) 

Lyhyt 

aikaväli 

• Tapaturma- ja vahinkokustannusten aleneminen 

• Uhka- ja vaaratilanteiden väheneminen 

→ Suojelukustannusten väheneminen 

• Sairauspoissaolokustannusten väheneminen 

• Yksilötuottavuuden paraneminen 

• Tuotantokustannusten aleneminen 

• Vakuutusmaksujen aleneminen 

• Asiakkaiden kysyntä turvallisille 

tuotteille 

• Sijoittajien halu sijoittaa 

kannattaviin yrityksiin 

• Rahoituslaitosten halu välttää 

riskialttiita kohteita 

• Henkilöstön hyvinvointi 

• Henkilöstön sitoutuminen 

• Menestyminen tarjouskilpailussa 

Pitkä 

aikaväli 

• Tulevien kiristyvien määräysten ennakointi (mm. 

investointien suunnittelussa ja 

tuotekehityksessä) 

• Kannattavuus- ja tuottavuusvaatimusten 

täyttäminen 

• Elinmahdollisuuksien varmistaminen 

• Kasvumahdollisuuksien varmistaminen 

 

• Yrityksen maineen säilyttäminen ja 

kehittyminen asiakkaiden ja 

sijoittajien silmissä 

• Henkilöstön rekrytointi helpottuu 

• Viranomaisyhteistyö paranee 

• Innovatiivisten 

tuotteiden/palveluiden kehittäminen 

Kuva 33. Työturvallisuuden kehittämisen vaikutusten nelikenttä (mukaillen Taloudellisten 

vaikutusten nelikenttä, 2013) 

 

Työturvallisuuteen asetettavia resursseja voidaan laskea yksinkertaisesti pelkästään 

rahallisesti tai suhteellistettuna tapaturmien- ja sairauspoissaolojen kustannuksiin (Tappura 

et al., 2010, s. 15). Työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien investointien kannattavuus on 

parhaimmillaan kun TTT-toiminnan, sekä työtapaturmien ja työperäisten sairauksien 

kustannukset ovat yhteen laskettuna mahdollisimman pienet. Kehittämällä TTT-

toimenpiteitä paremmiksi ja edullisemmiksi voidaan työtapaturmien ja työperäisten 

sairauksien määrää laskea pienemmillä kokonaisuuskustannuksilla. Tällainen malli ei 

kuitenkaan ota huomioon kaikkia TTT-toiminnan kehittämisestä saatavia hyötyjä. Hyötyjä 

ovat prosessin toiminnan ja laadun kehittyminen, henkilöstön sitoutumisen lisääntyminen 

sekä yhteistyön määrän kasvu. Lisäksi ulkopuolinen kuva yrityksestä paranee. Kuvassa 34 

on malli kuinka kehityssuunnitelmien kannattavuutta voidaan pintapuolisesti arvioida. 

(Laitinen et al., 2009, s. 58-59) 
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1) Vaikutus: -1 Heikentää 2) Toteutus: 0 Halpa/helppo 

 0 Ei vaikuta  1 Kallis/vaikea 

 1 Parantaa  2 Erittäin kallis/vaikea 

 

 

 

 

Kuva 34. TTT-toimenpiteiden edullisuus (mukaillen Laitinen et al., 2009, s. 59). 

 

 

  

TTT-
Vaikutus

Vaikutus 
sujuvuuteen 
ja laatuun

Vaikutus 
ilmapiiriin ja 
yhteistyöhön

Vaikutus 
imagoon

Toteutuksen 
kustannus ja 

vaikeus
Edullisuus
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7 VANTAAN TEHTAAN TURVALLISUUDEN NYKYTILA JA SEN 

KEHITTÄMINEN 

  

 

Meconetin Vantaan tehtaan turvallisuuden kehityksen tutkiminen sekä nykytilanteen 

selvitys pohjautuvat diplomityöntekijän keräämään tietoon työpaikalta ja tietojärjestelmistä. 

Lisäksi hyödynnetään arkistoinnista saatuja tietoja liittyen työterveyteen ja -turvallisuuteen. 

Tässä luvussa tehtaan työtapaturmia tutkitaan vuosilta 2010 - 2013. Tietojen avulla tehtaalle 

lasketaan tapaturmataajuus, tapaturmapoissaoloprosentti sekä sairauspoissaoloprosentti. 

Apuna nykytilan arvioinnissa käytetään Halmeri-haastattelua. 

 

Halmeri-haastattelun kysymykset esitetään liitteessä V. Haastattelu toteutetaan 

työntekijöiden edustajille ja työsuojelupäällikölle. Haastattelut suoritetaan erikseen, jolloin 

työnantajan edustajan läsnäolo ei pääse vaikuttamaan työntekijöiden edustajien vastauksiin.  

 

7.1 Työtapaturmat Vantaan tehtaalla 

Yhteensä työtapaturmia vuodesta 2010 vuoteen 2013 on tapahtunut Vantaan tehtaalla 24 

kappaletta. Näistä alle neljän päivän poissaoloa vaativia on 15 kappaletta sisällyttäen 

tapaturmat, joiden aiheuttaman poissaolon kesto ei ole tiedossa. Yli neljän päivän poissaoloa 

vaativia tapaturmia on tapahtunut yhdeksän kappaletta. Työtapaturmiin sisällytettyjä 

työmatkatapaturmia oli tarkasteluvälillä neljä kappaletta.  

 

Taulukossa 10 esitetään Meconetin Vantaan tehtaan työtapaturmat. Taulukkoon on kerätty 

tapaturmasta aiheutuvan poissaolon pituus ja aiheutunut vamma. Tapaturmien määrän 

kehitys esitetään kuvassa 35.  (Meconet Oy:n palkka-aineisto, 2010 - 2013) 
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Taulukko 10. Työntekijöiden työtapaturmat 2010-2013. 1 tarkoittaa työmatkatapaturmaa.. 

(Meconet Oy:n palkka-aineisto, 2010 - 2013) 

 Pituus (päivää) Vamma 

2010 16 Peukalon venähdys1 

4 Viiltohaava käteen 

1 Lavan venähdys 

8 Haava sormessa 

15 Polven venähdys 

30 Murtuma sormessa 

2 Viiltohaava kasvoissa 

2011 2 Lihaksen revähdys 

14 Haava sormessa 

Ei tiedossa Selän kipeytyminen 

Ei tiedossa Viiltohaava kasvoissa 

Ei tiedossa Metallipiikki jalkapohjassa 

3 Selän kipeytyminen 

5 Haava kädessä 

2012 0 Käden kipeytyminen1 

3 Ruhjevamma1 

8 Kaularangan nyrjähdys 

7 Kyynärvarren haava 

Alle 1 Sormen litistyminen 

2 Viiltohaava kädessä 

Alle 1 Viiltohaava kädessä 

3 Viiltohaava kädessä 

Ei tiedossa Käden kipeytyminen1 

2 Varpaan ruhje 

2013 Alle 1 Kipu olkapäässä 
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Kuva 35.Työtapaturmien määrä Vantaan tehtaalla (Meconet Oy:n palkka-aineisto, 2010 - 

2013). 

 

Sairauspoissaoloprosentti lasketaan jakamalla sairauspoissaoloaika teoreettisella 

säännöllisellä työajalla (Holopainen et al., 2013, s. 1; Laitinen et al., 2009, s. 261-262; 

Tappura et al., 2010, s. 19). Teoreettinen säännöllinen työaika on säännöllisen työajan, eli 

työaikalaissa tai työehtosopimuksessa määrätty enimmäistyöaika, ja vuosiloma-ajan summa 

(Manka & Hakala, 2011, s. 26). 

 

Tapaturmapoissaoloprosentti saadaan kaikkien vähintään yhden päivän työmatkatapaturma 

poissaolojen, työtapaturma poissaolojen, sekä ammattitaudeista johtuvien poissaolojen 

summan suhteesta teoreettiseen säännölliseen työaikaan (Tappura et al., 2010, s. 17). 

Tapaturmataajuus voidaan laskea kaikkien vähintään yhden päivän poissaolon 

aiheuttaneiden työpaikkatapaturmien työkyvyttömyysajan suhteesta miljoonaa työtuntia 

kohden. Taulukossa 11 esitetään työterveyden ja -turvallisuuden tunnuslukuja Vantaan 

tehtaalta. 
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Taulukko 11. TTT-tunnuslukuja Vantaan tehtaalta vuosilta 2010 - 2013 (Meconet Oy:n 

palkka-aineisto, 2010 - 2013). 

 2010 2011 2012 2013 

Työntekijöiden määrä 46,6 49 48,8 43 

Teoreettinen säännöllinen työaika [h] 1924 1924 1908 1908 

Sairauspoissaolot [h] 1282 2016 2580 1248 

Sairauspoissaoloprosentti [%] 1,43 2,14 2,77 1,52 

Vähintään yhden päivän poissaolon aiheuttaneiden työtapaturmat ja 

ammattitaudit [h] 
608 192 200 0 

Tapaturmapoissaoloprosentti [%] 0,68 0,18 0,20 0 

Tapaturmataajuus 106,22 95,39 87,59 0 

Tapaturmataajuus (vähintään neljän päivän poissaolon aiheuttaneet) 60,7 31,8 29,2 0 

 

Työtapaturmien kustannuksia arvioitiin liitteessä IV esitetyllä työkalulla. Arvioidut 

kustannukset määritettiin Vantaan tehtaalla vuonna 2014 sattuneelle työtapaturmalle. 

Kustannuksiksi saatiin 6395 €. Laskemalla kyseisen työtapaturman kustannuksien määrän 

tuntia kohden ja käyttämällä tätä työtapaturmien kustannuksina tuntia kohden saadaan 

vuosikustannuksiksi: 

• Vuodella 2010 n. 15188 € 

• Vuodelle 2011 n. 4796 € 

• Vuodelle 2012 n. 4996 € 

 

7.2 OHSAS 18001 -standardin esittämien vaatimusten toteutuminen 

Tässä kappaleessa käsitellään OHSAS 18001 -standardin esittämien vaatimuksien 

toteutumista Meconetin Vantaan tehtaalla. Lisäksi kappaleessa kerrotaan myöhemmin 

toteutettavista ja tämän diplomityön aikana toteutetuista parannuksista vaatimusten 

saavuttamiseksi. 
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TTT-politiikka 

Meconetin TTT-politiikka täyttää OHSAS 18001 -standardin esittämät vaatimukset. Se 

sitouttaa yrityksen kehittämään turvallisuutta yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja määrittää 

työtapaturmien nollatason tavoitteeksi. Lisäksi siinä sitoudutaan työmenetelmien 

kehittämiseen henkilöstö hyvinvoinnin parantamiseksi. Politiikka pitää sisällään myös lain 

asettamien vaatimusten tunnistamisen ja niiden mukaan toimimisen. Politiikan mukaan 

TTT-asioita parannetaan jatkuvasti yhdessä henkilöstön kanssa. (Meconetin 

johtamispolitiikka, 2012) 

 

Vaarojen tunnistaminen, riskin arviointi ja hallintatoimenpiteiden määrittäminen 

Työpaikan vaarojen selvittäminen ja arviointi on toteutettu hajanaisesti eri toiminnoille ja 

epäsäännöllisesti. Viimeksi tuotannon vaaroja on tunnistettu ja arvioitu vuonna 2013. 

Prosessi jäi tällöin kesken ja vaaroja ei tunnistettu koko tuotannosta. Tällaisenaan Meconetin 

vaarojen tunnistaminen, riskin arviointi ja hallintatoimenpiteiden määritys eivät täytä 

OHSAS 18001 -standardin vaatimuksia. Menettelytavat yrityksellä on, mutta vaarojen 

tunnistamisen ja riskien arviointeja ei ole toteutettu kokonaisuudessaan. 

 

Vuoden 2015 keväällä tehtaalla on tarkoitus aloittaa koko työpaikan kattava 

riskinarviointiprosessi. Prosessissa käytetään räätälöityä versiota Työturvallisuuskeskuksen 

(2013) Riskien arviointi työpaikalla -työkirjan mukaisesta mallista. Vaarojen tunnistus, 

riskin arviointi ja hallintatoimien määritys on kuvattu tämän diplomityön avulla laaditussa 

toimintaohjeessa, joka esitetään liitteessä VI. Toimintaohjeen mukaisesti toimimalla voidaan 

varmistua OHSAS 18001 -standardin mukaisuudesta liittyen vaarojen tunnistamiseen, riskin 

arviointiin ja hallintatoimenpiteiden määritykseen. 

 

Lisäksi vaarojen tunnistamisen helpottamiseksi luotiin tarkistuslista työpaikan 

turvallisuuskierrosta varten. Listaan kerättiin tehtaan TTT-asioihin liittyviä tekijöitä. 

Turvallisuuskierroksen vastuuhenkilöitä ei ole vielä nimetty, mutta sen voisi toteuttaa 

esimerkiksi tehtaan työsuojeluvaltuutetut. Myös vuonna 2015 käyttöön otettava 

turvallisuushavainto -lomake toimii apuvälineenä vaarojen tunnistamisessa. 

Diplomityöntekijä on järjestänyt turvallisuusinfoja, joilla pyritään lisäämään työntekijöiden 

TTT-tietoisuutta.  
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Lakisääteisten ja muiden vaatimusten tunnistaminen 

Meconet on tilannut verkkopalvelun, joka päivittää omaan tietokantaansa lainsäädäntöön 

tulleet muutokset kaksi kertaa vuodessa ja ilmoittaa siitä Meconetin laatupäällikölle. 

Laatupäällikkö tunnistaa Meconetia koskevat kohdat ja kirjaa tehtävät toimenpiteet. 

Tarvittaessa verkkopalvelun toimittajalta tilataan konsultointia lainsäädännön muutoksiin 

liittyen. Laatupäällikkö on vastuussa tiedonkulusta asianmukaisille toimenpide- ja 

kokouslistoille. Tehdaspäälliköt vastaavat aikataulusta ja toimenpiteiden toteutumisesta. 

(Lakisääteisten vaatimusten tunnistaminen, 2012) 

 

Näiltä osin Meconetin toimintajärjestelmä täyttää OHSAS 18001 -standardin vaatimukset. 

Lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi suorittavien toimenpiteiden toteutus tosin on 

mahdollisten resurssien niukkuuden vuoksi ja järjestelmän hajanaisuudesta johtuen hidasta.  

 

Päämäärät ja ohjelmat 

Meconetin strategiassa turvallisuus on otettu erillisenä asiana huomioon. 

Työturvallisuudelle on määritelty oma päämääränsä. Turvallisuuden tasoa mitataan 

konsernin tasolla tapaturmataajuuden avulla. Tavoitteeksi on asetettu nolla työtapaturmaa 

miljoonaa työtuntia kohden. Lisäksi turvallisuushavainnot on kytketty osaksi Meconet 

Innovation Process (MIP)-järjestelmää. Järjestelmän tavoitteena on vuodelle 2015 kaksi 

turvallisuushavaintoa tai toimenpide-ehdotusta yhtä henkilöä kohden. Vuoden 2017 tavoite 

on neljä havaintoa tai toimenpide-ehdotusta henkilöä kohden. Työhyvinvointia mitataan 

Great Place to Work indeksitason avulla. Tavoitteena on saavuttaa vuonna 2015 yli 

kuudenkymmenen prosentin taso ja vuonna 2017 yli seitsemänkymmenen prosentin taso.  

(Aattola, 2015) TTT-päämäärien saavuttamiseksi määritettyjä ohjelmia Meconetilla ei ole. 

 

OHSAS 18001 -standardi vaatii TTT-päämärien saavuttamiseksi TTT-ohjelmia, jotka 

Meconetilta puuttuvat. Ohjelmille tulee olla määrätty vastuut, keinot ja aikataulut niiden 

toteutumiseksi. Koska ohjelmia ei ole niitä ei voida OHSAS 18001 -standardin vaatimusten 

mukaisesti katselmoidakaan. 
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Resurssit, vastuut ja valtuudet 

Työturvallisuusvastuita ei ole tarkasti dokumentoidussa muodossa määritelty. 

Henkilöstökäsikirjan (2011, s. 5) mukaan vastuualueet jaetaan käytännössä 

kehityskeskusteluissa. Lisäksi vastuualueita selvennetään perehdyttämisen yhteydessä. 

Pelastussuunnitelmaan on sisällytetty henkilöstön vastuita hätätilanteessa. 

 

Johtoryhmän vastuulla on TTT-järjestelmän luominen, kehittäminen ja ylläpito. Heidän 

vastuullaan on myös TTT-politiikka ja -päämäärät sekä ohjelmat päämäärien 

saavuttamiseksi. Johtoryhmä jakaa vastuita ja resursseja tehokkaan TTT-toiminnan 

ylläpitämiseksi. Jokaisella tehtaalla on oma työsuojelupäällikkö, joka varmistaa tehtaiden 

vaatimuksenmukaisen toiminnan. Työsuojelupäälliköt tuovat TTT-asioita esille 

johtoryhmän kokouksissa. Heidän vastuullaan ovat työterveyden ja -turvallisuuden 

yhteistoiminta ja TTT-järjestelmän käytännön toimenpiteet.  Esimiesasemassa olevat ovat 

vastuussa omista välittömistä alaisistaan. He huolehtivat, että työntekijän perehdyttäminen, 

opastus ja ohjaus ovat riittävää. Esimiehet valvovat työterveyttä ja -turvallisuutta oman 

osastonsa alueella, sekä puuttuvat epäkohtiin. Työsuojeluvaltuutetut edustavat työntekijöitä 

työterveyden ja -turvallisuuden yhteistoiminnassa. He seuraavat ja tuovat esille TTT-

epäkohtia. Työsuojelun varavaltuutettu tarkastaa säännöllisesti ensiapukaappien sisällöt. 

Työntekijöiden vastuulla on toimia työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien sääntöjen 

mukaan ja varmistaa ettei aiheuta itselleen tai muille työntekijöille vaaraa. Lisäksi he 

ilmoittavat havaitsemistaan TTT-puutteista esimiehille. 

 

OHSAS 18001 -standardi vaatii vastuiden ja roolien jakamista sekä niiden dokumentointia. 

Lisäksi standardi vaatii asioista tiedottamista. Tämän diplomityön tuloksena luotiin TTT-

käsikirja ja Vantaan tehtaan turvallisuusopas, joilla pyritään muun muassa varmistamaan, 

että nämä vaatimukset täyttyisivät Meconetin Vantaan tehtaan toiminnassa. Lisäksi vastuita 

ja rooleja kuvataan johtamisjärjestelmään sisällytetyissä toimintaohjeissa ja tämän 

diplomityön avulla luoduissa TTT-johtamisjärjestelmän dokumentaatioissa. 
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Henkilöstön pätevyyden varmistaminen 

Henkilöstörekrytoinnin yhteydessä määritellään työn asettamat vaatimukset rekrytoitavalle 

henkilölle. Rekrytointiprosessissa kartoitetaan myös lisäkoulutuksen tarve, jotta työn 

asettamat vaatimukset täytetään. (Henkilöstökäsikirja, 2011, s. 6) Uudet työntekijät 

perehdytetään käyttäen apuna tarkistuslistoja. Perehdytyslistat pitävät sisällään 

työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät asiat. Meconetin työntekijät ovat saaneet muun 

muassa tulityö-, työturvallisuuskortti- ja ensiapukoulutuksia. Koulutustarpeita arvioidaan 

osaamisaluematriisin ja kehityskeskusteluiden avulla. Näihin pohjautuen esimies laatii 

koulutussuunnitelman. Urakoitsijoille tai muille ulkopuolisille henkilöille annettava 

työturvallisuuteen perehdyttäminen on vähäistä. 

 

Pätevyysvaatimukset asetetaan OHSAS 18001 -standardin mukaisesti, mutta henkilöstön 

pätevyyden osoittaminen ei täytä sen asettamia vaatimuksia. Pätevyydestä ei säilytetä 

tarvittavia tallenteita osaamisen osoittamiseksi. Vaikka toimintamalli on OHSAS 18001 -

standardin mukainen, käytännössä TTT-asioihin liittyviä pätevyysvaatimuksia ei välttämättä 

ole asetettu. Organisaation TTT-riskeihin ja TTT-järjestelmään annetun koulutuksen tai 

muiden toimenpiteiden, joilla näihin tarpeisiin vastataan, tehokkuutta ei arvioida. Kuitenkin 

koulutustarpeet tunnistetaan OHSAS 18001 -standardin vaatimusten mukaisesti 

työntekijöiltä, mutta menetelmä ei pidä sisällään kaikkia organisaation valvonnassa toimivia 

henkilöitä. 

 

Viestintä 

Tieto TTT-asioista kulkee yrityksen sisällä yrityksen johtamisjärjestelmän 

kokouskäytäntöjen mukaan. Kokoustasosta riippuen kokoontumistaajuus vaihtelee. 

Turvallisuudesta viestitään Meconetin tietojärjestelmässä sekä intranetissä. Intranetistä 

löytyy tehdaskohtainen pelastussuunnitelma ja ohjeita hätätilanteissa toimimiseen sekä 

muita toimintaohjeita. Turvallisuusasioita käsitellään Vantaan tehtaalla lisäksi viikkoinfon 

yhteydessä viikoittain. TTT-asioista viestimisestä urakoitsijoille ja alihankkijoille ei ole 

toimintaohjetta ja tilanteessa olisi parantamisen varaa. Sidosryhmien kanssa viestimisestä 

vastaa työsuojelupäällikkö. 
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Viestinnässä täytetään OHSAS 18001 -standardin vaatimukset organisaation henkilöstön 

kesken. Tämän diplomityön avulla luodut Vantaan tehtaan turvallisuusopas työntekijöille 

sekä vierailijoille tehty oma turvallisuusopas varmistavat OHSAS 18001 -standardin 

vaatimusten toteutumisen vierailijoiden ja urakoitsijoiden osalta. 

 

Yhteistoiminta 

Meconetin jokaisella tehtaalla toimii oma työsuojelutoimikunta. Vantaan tehtaalla 

toimikuntaan kuuluvat työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut sekä heidän 

varajäsenensä, tuotantopäällikkö ja luottamusmiehet. Tarvittaessa toimikunnan kokoukseen 

kutsutaan muita henkilöitä. Työsuojelutoimikunta kokoontuu vähintään neljä kertaa 

vuodessa. Toiminta pohjautuu vuosikelloon, johon on ajoitettu eri TTT-asioita 

kvartaaleittain. Lisäksi toimikunnassa käsitellään muita ajankohtaisia TTT-asioita. 

 

Työntekijöiden edustajat ovat päässeet osallistumaan työpaikan riskinarviointiin. Keväällä 

2015 toteutettavassa riskinarvioinnissa koko tehtaan väki osallistuu vaarojen 

tunnistamiseen, riskinarviointiin ja hallintatoimien määritykseen. Työntekijät pääsevät 

osallistumaan lisäksi turvallisuushavaintojärjestelmän kautta. TTT-politiikkaan ja TTT-

päämääriin vaikuttamiseen ja katselmointiin ei työntekijöillä ole määriteltyä menettelyä. 

 

OHSAS 18001 -standardi toteutuu muilta osin, mutta työntekijöiden tulisi päästä 

osallistumaan TTT-politiikan ja -päämäärien katselmointiin ja parantamiseen. Nämä 

toiminnot voitaisiin toteuttaa esimerkiksi työsuojelutoimikunnan kokouksissa. 

 

Dokumentointi 

Meconetin TTT-politiikka ja -päämäärät löytyvät dokumentoituna Meconetin 

tietojärjestelmästä. TTT-järjestelmän laajuutta, pääosia ja niiden suhdetta sekä viittauksia 

TTT-asioihin liittyviin asiakirjoihin ei ole dokumentoituna, niin kuin OHSAS 18001 -

standardi vaatii. Tämän diplomityön tuloksena syntyvän TTT-käsikirjan yhtenä 

tarkoituksena on korjata tämä puute. 
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Asiakirjat tarkastaa Meconetin johtamisjärjestelmästä vastuussa oleva henkilö. Jos hän on 

itse laatinut kyseisen asiakirjan, niin tarkastajana toimii joku muu riittävän 

asiantuntemuksen omaava henkilö. Asiakirjan hyväksyntä tapahtuu sen toiminnan 

esimiehen toimesta, jonka vastuualuetta asiakirja koskee. Toimitusjohtaja hyväksyy 

asiakirjan, jos asiakirja koskee useampaa kuin yhtä toimintoa. Yksikön omat ohjeet eivät saa 

olla ristiriidassa yrityksen yhteisten ohjeiden kanssa. (Asiakirjojen hallinta, 2010, s. 1) Tämä 

toimintamalli täyttää OHSAS 18001 -standardin vaatimukset asiakirjojen hallinnan osalta. 

 

Toiminnan ohjaus 

Meconetin intranetissä on ohjeita TTT-toimintaan liittyen. Käytettävät laitteet, koneet ja 

apuvälineet korjataan, huolletaan sekä tarkastetaan turvallisuuden varmistamiseksi. 

Tehtaiden tuotannon siisteyttä ja järjestystä ylläpidetään 5S-järjestelmän avulla. Kulkureitit 

on merkattu ja esimerkiksi trukin käyttöön on oma lupamenettelynsä. Tehtailla on omat 

pelastussuunnitelmat, jotka sisältävät ohjeita hätä- ja kriisitilanteissa toimimiselle. 

 

Meconetilla on tasa-arvo-ohjelma, jolla edistetään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja 

estetään sukupuolisyrjintää. Yritys on sitoutunut noudattamaan YK:n Global Compact -

aloitetta. Lisäksi heillä on päihdeohjelma ja he noudattavat varhaisen puuttumisen mallia. 

Työterveyshuolto noudattaa toimintasuunnitelmaansa ja tehtailla on 

työsuojeluntoimintaohjelma. 

 

Vaarallisia kemikaaleja varastoidaan niille osoitetuissa paikoissa. 

Käyttöturvallisuustiedotteille on osoitettu paikka tuotannon tiloista. Pelastussuunnitelmassa 

on ohjeita vaarallisten aineiden käsittelylle. Johtamisjärjestelmä pitää sisällään ohjeet 

kemikaalien hankintaan ja hallitsemiseen. Osa käyttöturvallisuustiedotteista löytyy 

sähköisenä Meconetin tietojärjestelmästä. 

 

Urakoitsijoiden, toimittajien ja muun ulkopuolisen henkilöstön vaikutusta työterveyteen ja -

turvallisuuteen ei ole juurikaan huomioitu. Urakoitsijan tai ulkopuolisen henkilöstön 

toiminnan ohjausta ei Vantaan tehtaalla ole, eikä heidän TTT-toiminnan tasoa arvioida. 

Vierailijat täyttävät vierailun alussa vierailijakortin ja vaitiolositoumuksen, jolla estetään 

Meconetin yrityssalaisuuksien leviäminen. Lisäksi Vantaan tehtaalla heille kerrotaan 

suojainten käytöstä ja mahdollisista vaaroista tuotannon tiloissa. 
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Vierailijoiden turvallisuuden parantamiseksi Vantaan tehtaalla laadittiin tämän diplomityön 

avulla vierailijoille räätälöity turvallisuusohje, joka käyttöön otetaan keväällä 2015. Vantaan 

tehtaalla TTT-toiminnan ohjausta pyritään parantamaan tehtaan turvallisuusoppaalla. Niin 

ikään 2015 keväällä on tarkoitus käyttöön ottaa Vantaan tehtaalla työpaikkatarkastus -

käytäntö, jossa työsuojeluvaltuutettu tai joku muu tarpeellisen asiantuntemuksen omaava 

henkilö tarkastaa TTT-olennaisia seikkoja tehtaalta. 

 

Toiminnan ohjauksen suhteen OHSAS 18001 -standardin vaatimukset täyttyvät Vantaan 

tehtaalla, kun tämän diplomityön avulla tehty dokumentaatio huomioidaan. 

Ohjausdokumentaation määrä riippuu yrityksen ominaisuuksista ja koosta. Dokumentaation 

tulisi olla riittävän laaja, mutta kuitenkin tehokas. 

 

Hätätilanteet 

Meconetin tehdaskohtaisissa pelastussuunnitelmissa käsitellään hätätilanteissa toimimista. 

Suunnitelmassa esitetään tunnistetut vaaratilanteet ja niiden vaikutukset Hätätilanteissa 

toimimiselle on omat toimintaohjeensa ja henkilöille on jaettu omat vastuualueensa. 

Hätätilanteita varten on määritellyt laitteet, välineet ja laitteistot. Tehtaalla on järjestetty 

epäsäännöllisesti hätäpoistumisharjoituksia. Työsuojelutoimikunta katselmoi 

pelastussuunnitelmaa säännöllisesti. Toimintamenettelyjen säännöllistä testausta ei Vantaan 

tehtaalla ole suoritettu. 

 

Meconetin Vantaan tehtaan naapurissa olevia toimijoita ei ole huomioitu 

hätätilannesuunnittelussa OHSAS 18001 -standardin mukaisesti. 

 

Toiminnan tason mittaaminen ja seuranta 

TTT-toiminnan tasoa mitataan tapaturmataajuuden avulla. Meconetin Vantaan tehtaalla 

seurataan tapaturmattomien päivien määrää ja niiden tilanne päivitetään päivittäin. 

Työtapaturmaksi luokitellaan Meconetilla työtapaturma, jonka hoitaminen vaatii 

terveyshuollon apua.  
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Työterveyttä ja -turvallisuutta tarkkaillaan jatkuvasti koko henkilöstön toimesta. 

Ennakoivana mittarina pidetään MIP:n mukaisten ilmoitusten määrä henkilöä kohti. Nämä 

pitävät sisällään turvallisuushavainnot. Työpaikkakierrosten havaintoja voidaan hyödyntää 

seurannassa. Työterveyshuolto toteuttaa säännöllisiä työterveystarkastuksia ja toimittaa 

tilastotietoa liittyen työntekijöiden terveydentilan kehittymiseen. 

 

Vantaan tehtaalla yksi aikaisemmissa riskin arvioinneissa esille noussut terveyshaitta on 

melu. Tämän takia on suunnitteilla meluannosmittaus tarkan riskin ja hallintatoimenpiteiden 

määrittämiseksi. 

 

OHSAS 18001 standardin vaatimukset täyttyvät toiminnan tason mittaamisen ja seurannan 

osalta uuden strategian ja uusien toimintamallien myötä. 

 

Poikkeamat, vaaratilanteiden tutkinta ja hallintatoimenpiteet 

Turvallisuuspoikkeamat pitävät sisällään hätätilanteet, onnettomuudet, tilanteet, joissa 

olosuhteiden perusteella on suuri riski onnettomuudella ja lähetä piti -tilanteet. Lisäksi 

poikkeamiin kuuluu terveyden heikentymiset ja pitkän ajan kuluessa vahinkoa aiheuttavat 

tilanteet. Poikkeamia tunnistetaan muun muassa turvallisuushavainto -lomakkeen avulla. 

 

Meconetin vaaratilanteiden tutkinta muuttui vuoden 2015 alussa. Vaaratilanteet käydään läpi 

aamupalavereiden yhteydessä. Näissä mietitään juurisyyt sekä määritetään tarvittavat 

hallintatoimet. Turvallisuuspuutteet ja läheltä piti -tilanteet kirjataan Meconetin 

tietojärjestelmään hallintatoimenpiteineen. Järjestelmästä näkee vastuuhenkilöt sekä 

aikataulut ja halutessaan voi pyytää lisää tietoa tapahtumasta tai ehdotuksesta. 

 

Työpaikkatapaturmien tutkinnasta vastaa työsuojelupäällikkö. Tutkinnassa pyritään 

selvittämään asianmukaisilla keinoilla tilanteeseen johtaneet syyt. Tapaturman toistumisen 

estämiseksi määritellään välittömät toimenpiteet ja korjaavat toimenpiteet aikatauluineen ja 

vastuuhenkilöineen. 

 

Uuden vuonna 2015 käyttöön otetun toimintamallin myötä OHSAS 18001 -standardin 

vaatimukset täyttyvät Vantaan tehtaalla vaarojen tunnistamisen, tutkinnan ja 

hallintatoimenpiteiden osalta. 
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Auditointi 

Meconetilla toteutetaan sisäisiä ja ulkoisia auditointeja liittyen käytettävään ympäristö- ja 

laatujohtamisjärjestelmään. Näissä auditoinneissa sivutaan työturvallisuutta.  Auditoinnista 

on olemassa ohjeet ja suunnitelma yrityksen tietojärjestelmässä. Auditointijärjestelmä ei 

tällaisenaan kata OHSAS 18001 vaatimuksia, vaan vaatii TTT-asioiden sisällyttämistä 

auditointiin. 

 

Johdon katselmus 

Johtoryhmän kokouksissa käsitellään TTT-asioita ja käydään läpi sattuneet työtapaturmat. 

Meconetin johtamisjärjestelmässä on toimintaohjeet johdon katselmukselle. TTT-

järjestelmä on ollut yrityksessä suppea eikä sitä ole katselmoitu. Nykyinen katselmointimalli 

ei pidä sisällään TTT-järjestelmää ja ei tästä johtuen täytä OHSAS 18001 -standardin 

vaatimuksia. Sisällyttämällä TTT-järjestelmä katselmointiin, ottamalla huomioon jo 

aikaisemmin luvussa 5.1 kuvassa 15 esitetyt seikat sekä tiedottamalla tuloksista, voidaan 

täyttää OHSAS 18001 -standardin vaatimukset. 

 

7.3 Lainsäädännön esittämien vaatimuksien toteutuminen 

Meconetin Vantaan TTT-toiminta täyttää pääasiassa velvoittavien lakien ja säädösten 

vaatimukset. Kuitenkin nykytilan selvityksessä havaittiin joitakin epäkohtia. Tässä luvussa 

selvitetään esille nousseita seikkoja, jotka eivät kata lain esittämiä vaatimuksia 

työterveydelle ja -turvallisuudelle Vantaan tehtaalla. 

 

Vuokratyö, vierailijat ja yhteistoiminta 

Vantaan tehtaalla vuokratyöläisten tai urakoitsijoiden perehdytys työpaikan TTT-asioihin ei 

ole vaadittavalla tasolla. Meconetin palveluksessa, mutta muun työnantajan alaisuudessa 

työskenteleville työntekijöille ei pääasiassa kerrota mitään tehtaalla toimimisen 

turvallisuudesta. Heidän pätevyyttään esimerkiksi henkilönostojen suorittamiseen ei 

myöskään varmisteta. Lisäksi turvallisuuskäytännöistä kaikissa tilanteissa tehdasalueella 

toimivan toisen yrityksen kanssa ei ole sovittu. 

 

Vantaan tehtaan työsuojeluvaltuutetulla on yksi varamies vaaditun kahden sijaan. Tämä 

johtuu siitä, että ehdokkaita ei ollut enempää. 
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Työ ja työolosuhteet 

Työpisteet sekä töiden ergonomia on suureksi osaksi vaatimusten mukaisesti huomioitu, 

mutta esimerkiksi näyttöpäätetyö mittalaitteella työskennellessä ei täytä kaikkia 

vaatimuksia.  Väkivallan uhkaa työpaikalla ei esiinny ja työpaikalla mahdollisesti 

esiintyvään häirintään puututaan. Yksintyöskentely sekä yötyö toteutetaan lainsäädännön 

mukaisesti. Vantaan tehtaalla tehtävät työtehtävät sallivat työn tauottamisen, jos työ vaatii 

jatkuvaa paikallaanoloa tai aiheuttaa yhtenäistä kuormitusta. Joissain työtehtävissä 

toistotyön määrää pyritään vähentämään työkierrolla. Kulkuväylät ovat turvallisia ja 

hätäpoistumisteitä on riittävä määrä. Jokaiselta työpisteeltä on näkyvissä opasteet 

poistumista varten. Työpaikan valaistus on pääasiassa asianmukainen. Sisäinen liikenne ja 

tavaroiden siirtäminen on toteutettu turvallisesti. Tuotannon tiloja pidetään siisteinä ja 

järjestyksessä.  

 

Ilman epäpuhtauksia poistetaan kohdepoistoilla ja ilmanlaadun voidaan olettaa olevan 

asianmukainen, mutta sitä ei ole mitattu. Vantaan tehtaalla kemikaaleille altistumisesta ei 

tiettävästi aiheudu vaaraa työntekijöille. Melulle altistumista vähennetään kuulosuojaimien 

pakollisella käytöllä tuotannon tiloissa, mutta meluannosmittausta ei ole tehtaalla suoritettu. 

Työtehtävistä aiheutuvien kehoon ja käsiin kohdistuvia tärinöitä ei ole mitattu, joten niiden 

lainmukaisuudesta ei ole tarkkaa tietoa. Koneiden huolto on toteutettu lainsäädännön 

asettamalla tavalla. Myös käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset hoidetaan säädösten 

mukaisesti. 

 

Osasta laitteita on suojalaitteita purettu tai poistettu, joka lisää työtapaturman vaaraa. Lisäksi 

osassa trukeista hallintalaitteiden merkinnät ovat kuluneet pois. Hätäpysäytin puuttuu 

joistakin laitteista, joissa sellaisen oleminen olisi suotavaa. 

 

Kemikaalit 

Kemikaalien kirjallinen riskinarviointi puuttuu, vaikka lainsäädäntö sitä vaatii. Joitakin 

kemikaaleja säilötään, merkitsemättömissä tai väärin merkityissä astioissa. 

Kemikaaliluettelo ei ollut ajan tasalla ja se pyrittiin päivittämään tämän diplomityön 

yhteydessä, kuten käyttöturvallisuustiedotteitakin. Lisäksi käyttöturvallisuustiedotteita 

lisättiin yrityksen sisäiseen sähköiseen järjestelmään niiden saatavuuden helpottamiseksi. 
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Kaikista kemikaaleista ei kuitenkaan ole käyttöturvallisuustiedotetta, eikä näin ollen tiedetä 

varmuudella niiden vaarallisuudesta. 

 

Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin laajuutta arvioitiin saatavilla olevien 

tietojen mukaan. Toiminnan laajuudeksi saatiin vähäinen teollinen käyttö. Ilmoitus 

vähäisestä teollisesta käytöstä on tehty vuonna 2013, eikä toiminnan katsota merkittävästi 

muuttuneen. 

 

1.1.2016 vaadittavaa selvitystä ja suunnitelmaa liittyen valtioneuvoston asetukseen 

vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista ei ole vielä tehty. 

 

Ensiapu ja hätätilanteet 

Ensiapuvälineitä löytyy tehtaalta asianmukaisesti. Hätätilanteisiin on saatavilla tarvittavat 

ohjeistukset niin tilanteissa toimimista varten, kuin tarvittavien välineiden oikeanlaiseen 

käyttöön. Ensiapuvälineet tarkastetaan kuukausittain ja puutteita täydennetään. Lisäksi 

tehtaalta löytyy defibrilaattori sekä tuotannon tiloista että toimistotiloista. Ensiaputaitoisia 

on runsaasti ja pelastushenkilöt on nimetty.  

 

Henkilönostot 

Henkilönostoja ei suoriteta lain esittämien vaatimusten mukaisesti. Trukkia, jota käytetään 

henkilönostoihin, ei ole tarkastettu tätä käyttöä varten. Nostokorista puuttuu hätäpysäytin, 

sekä trukin nostonopeutta ei ole rajoitettu henkilönostojen vaatimaan nopeuteen. Nostokori 

on kuitenkin tarkastettu ja vaatimusten mukainen. Henkilönostojen turvallisuuden 

lisäämiseksi tämän diplomityön ohessa luotiin henkilönosto-ohje. Trukin tarkastaminen on 

tarkoitus suorittaa keväällä 2015. 
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7.4 TTT-käsikirja 

Tämän työn tuloksena luotiin TTT-käsikirja Meconetin TTT-järjestelmän pohjaksi 

kuvaamaan siihen liittyviä päätoimintoja ja niiden välisiä suhteita sekä antamaan yleiskuvan 

järjestelmästä. Sen avulla pyritään täydentämään järjestelmä puutteita OHSAS 18001 

vaatimuksiin verrattuna. Käsikirjan luonnissa kiinnitettiin erityisesti huomiota siihen, että 

dokumentoinnin taso pysyy tehokkaana eikä asioita kirjata turhaan. Tässä kappaleessa 

esitellään ja selitetään TTT-käsikirjan sisältö. Käsikirja esitetään kokonaisuudessaan 

liitteessä VII. TTT-käsikirja pitää sisällään: 

• Tavoitteen 

• Soveltamisalan 

• Termit ja määritelmät 

• Järjestelmän vaatimukset 

 

Käsikirjan tavoitteena on esittää Meconetille luotavan TTT-järjestelmän perusosat OHSAS 

18001 vaatimalla tavalla, sekä kuvata järjestelmän osien suhteita. Se toimii yleisohjeena ja 

tarkempia ohjeita sisällytetään järjestelmään erillisinä dokumentteina tarvittaessa. 

Soveltamisala kohdassa kuvataan Meconetin toimintajärjestelmän kattavuus. Aikaisempien 

ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 asettamien vaatimusten lisäksi on lisätty OHSAS 

18001:2007 asettamat vaatimukset. 

 

TTT-järjestelmä 

TTT-käsikirjassa kuvataan PDCA-menettely, johon koko luotu TTT-järjestelmä pohjautuu 

sekä kuinka kyseistä menettelyä sovelletaan TTT-johtamisjärjestelmässä. Yleiskuvalla 

selvennetään järjestelmän koostumusta ja prosessin etenemistä TTT-järjestelmässä. 

Järjestelmä pitää sisällään koko johtamisjärjestelmän piiriin kuuluvan toiminnan. 
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Tämä diplomityö toimii osana käsikirjassa mainittavaa alkukatselmusta, sillä työn avulla 

tunnistetaan OHSAS 18001 -standardin ja lainsäädännön asettamia vaatimuksia 

työterveydelle ja -turvallisuudelle. Diplomityöhön liittyen toteutetun Halmeri-haastattelun 

tuloksia hyödynnetään järjestelmän luomisessa. Lisäksi Vantaan tehtaan turvallisuudesta 

kerättyä tilastotietoa voidaan hyödyntää alkukatselmuksessa. Muita alkukatselmuksessa 

hyödynnettäviä lähteitä Meconetilla ovat muun muassa: 

• Asiakkaiden suorittamat turvallisuuskävelyt 

• Työterveyshuollon työpaikkatarkastukset ja tilastot 

• Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi 

• Great Place to Work -kyselyt 

• Muu yhteistyökumppaneilta ja sidosryhmiltä saatava tieto 

 

Meconetin TTT-politiikka on sisällytetty käsikirjaan. Käsikirjassa selvitetään tärkeimmät 

seikat, jotka pitää sisällyttää politiikkaa. 

 

Vaarojen tunnistaminen, riskin arviointi ja hallintatoimenpiteet 

Vaarojen tunnistamisen, riskin arvioinnin ja hallintatoimenpiteiden määrittämisen tarkoitus 

ja tavoite selvitetään. Prosessin aikataulu määritellään kerran vuodessa toteutettavaksi, jotta 

varmistetaan toiminnan jatkuvuus. Lisäksi vaaroja tunnistaminen ja arviointi ovat jatkuvaa 

toimintaa turvallisuushavaintoprosessin kautta. TTT-riskejä tulee myös tunnistaa ja arvioida 

aina turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavien muutoksien yhteydessä. Tarkastelu voi 

kohdistua pelkästään esimerkiksi yhteen koneeseen, laitteeseen tai yksittäiseen 

työvaiheeseen. 

 

Riski muodostuu esiintymistodennäköisyyden ja vakavuuden suhteesta. 

Esiintymistodennäköisyydellä tarkoitetaan sitä kuinka todennäköistä on, että kyseessä oleva 

tapahtuma tapahtuu. Tämän todennäköisyyden ja tapahtumasta aiheutuvien vahinkojen 

suhteesta voidaan määrittää tapahtuman riski. Määritetyn riskitason avulla eri vaaroja tai 

altistuksia voidaan järjestellä ja määrittää ne, joiden hallinnan tasoa on parannettava. 
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Hallintatoimien valinnassa tulee käyttää käsikirjassa annettua järjestystä ollakseen OHSAS 

18001 mukainen. Ensisijaisesti vaara tulee mahdollisuuksien mukaan aina poistaa, 

esimerkiksi toistotyöstä aiheutuva vaara poistetaan korvaamalla ihminen käsivarsirobotilla. 

Jos vaaran poistaminen ei ole mahdollista, voidaan sitä lieventää korvaamalla vaara 

vähemmän vaarallisella vaaralla esimerkiksi vaihtamalla vaarallinen kemikaali 

turvallisempaan kemikaaliin. Tekniset hallintatoimenpiteet tarkoittavat koneiden suojausta, 

eristämistä ynnä muuta sellaista. Näiden toimien jälkeen riskiä voidaan hallita kilvillä, 

varoituksilla ja hallinnollisilla toimenpiteillä, esimerkiksi turvallisuusohjeilla ja laitteiden 

tarkastuksilla. Viimeisenä keinona riskiä vähennetään henkilösuojaimilla. 

 

Velvoittavat vaatimukset 

TTT-vaatimusten seuraaminen sisällytetään Meconetin laatupäällikön tehtäviin. Hän ohjaa 

asiat eteenpäin toteutettavaksi. Työsuojelupäällikön vastuuna on toimenpiteiden aikataulu ja 

toteutuminen. 

 

Päämäärät, tavoitteet ja ohjelmat 

OHSAS 18001 vaatii päämäärät ja ohjelmat TTT-toiminnalle. Käsikirjassa päämäärät ovat 

ohjaaviin velvoitteisiin ja TTT-politiikkaan pohjautuvat yleiset suunnat ja tavoitteet ovat 

yksityiskohtaisempia mitattavissa päämääriä, joille on määritelty aikataulu. Ohjelmat ovat 

suunnitelmia jotka toteuttamalla päästään määritettyyn päämäärään. 

 

Vastuut 

Käsikirjassa määritellään organisaation vastuiden jakaantuminen työterveyden ja -

turvallisuuden kannalta. TTT-organisaatio pyrittiin pitämään laajuudeltaan sopivana, ottaen 

huomioon Meconetin yrityskohtaiset ominaisuudet. Käsikirjaan sisällytettiin vain yleiskuva 

vastuista. Muita TTT-vastuita ja niiden täydennyksiä kuvataan erillisissä toimintaohjeissa. 

Työsuojelupäälliköiden ja työsuojeluvaltuutettujen vastuuta lisättiin lainsäädännön 

asettamien vaatimuksista. Näin ollen TTT-vastuita ei tarvitse jakaa suuremmalle 

henkilömäärälle ja toiminta pysyy tarkoituksenmukaisessa mittakaavassa. 
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Koulutus ja perehdyttäminen 

Perehdyttämiseen, koulutukseen ja tietoisuuteen liittyviä seikkoja kuvaillaan yleisellä 

tasolla. Meconetin johtamisjärjestelmässä on omat dokumenttinsa, joissa kuvataan 

perehdyttämiseen ja koulutukseen liittyviä asioita tarkemmin. 

 

Viestintä 

Viestintä liittyy oleellisesti useaan TTT-toiminnan osa-alueeseen. Käsikirjassa kuvataan 

TTT-viestinnän tarkoitus, avaamatta sen enempää siihen liittyviä toimintoja. Tällä tavoin 

pyritään pitämään dokumentaation määrä tehokkaana. Muissa Meconetin toimintaa 

ohjaavissa dokumenteissa on tarkempia ohjeita viestintään liittyen.  

 

Yhteistoiminta 

Käsikirjassa määritetään työntekijän oikeus osallistua TTT-politiikan kehittämiseen ja 

katselmointiin. Tapaa tähän ei suoranaisesti anneta. Lisäksi TTT-käsikirjassa esitetään 

merkittävimmät TTT-yhteistoiminnan muodot Meconetilla. 

 

Toiminnan ohjaus 

Meconetin TTT-toimintaan ohjaavista dokumenteista esitetään lista. Lisäksi selvitetään 

ohjaustoimenpiteiden tarkoitus. Toiminnan ohjaus dokumentaatio muokkaantuu 

organisaation tarpeiden ja ominaisuuksien mukaan. Esimerkiksi riskin arvioinnin ja 

turvallisuushavaintojen pohjalta voidaan määritellä tarve toiminnanohjaus dokumenteille. 

Kaikki TTT-toiminaan liittyvät toiminnot eivät välttämättä tarvitse kirjallista ohjetta. 

Hätätilanteita varten käsikirjaan on sisällytetty vain viitteet asiakirjoihin, jotka sisältävät 

tarkempaa tietoa näistä tilanteista ja niissä toimimisesta. 

 

Mittaus, arviointi ja auditoinnit 

Työterveyteen ja turvallisuuteen käytettävät mittarit ja niiden toiminta selitetään. Seurantaa 

kuvaillaan yleisellä tasolla, jättäen keinot vapaasti päätettäväksi. Auditointien päämäärä 

selvitetään sekä esitetään esimerkkejä, joita voidaan käyttää järjestelmän 

vaatimuksenmukaisuuden arvioinnissa. 
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Vaaratilanteet 

Vaaratilanteet pyritään kuvaamaan lyhyesti ja yksiselitteisesti. Vaaratilateiden käsittelystä 

on tehty oma toimintaohjeensa, joten käsikirjassa selitetään vaaratilanne havainnoinnin ja 

tutkinnan tarkoitus. Käsikirjassa korostetaan poikkeamien tunnistamisen olevan jokaisen 

rutiinivastuita. Korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden loppuun viemisen varmistamiseksi 

toimille tarvitaan aikataulu ja vastuuhenkilö. 

 

Tallenteet ja johdon katselmus 

TTT-järjestelmän tallenteiden hallinnan ohjeistus voitaisiin sisällyttää nykyiseen laatu ja 

turvallisuustallenteiden työohjeeseen. Samoin katselmuksessa voitaisiin soveltaa jo 

olemassa olevaa toimintaohjetta johdon katselmukselle. Tällöin käsikirjaan tulisi viitteet 

näihin dokumentteihin. 

 

7.5 Vantaan tehtaan turvallisuusopas 

Turvallisuusoppaan (Liite VIII) tarkoituksena on opastaa ja perehdyttää Meconetin Vantaan 

tehtaan turvallisuustoimintaan ja turvallisuuskäytäntöihin. Oppaassa kerrotaan TTT-

toiminnan pääperiaatteet ja turvallisuusohjeita liittyen eri toimintoihin. Tässä luvussa 

esitellään turvallisuusoppaan sisältö. 

 

Ohjeen alussa kuvaillaan Meconetin asennetta TTT-asioihin. Siinä mukaillaan yrityksen 

TTT-politiikkaa ja siitä johdettuja tavoitteita. Tällä tavoin varmistetaan, että jokainen 

työntekijä on tietoinen yrityksen TTT-politiikasta. Työn tekemistä turvallisesti korostetaan, 

jotta työntekijät osaisivat laittaa turvallisuuden ensimmäiseksi ennen esimerkiksi työn 

mahdollisimman nopeasti tekemistä. 

 

Oppaassa kehotetaan kiinnittämään erityisesti työtehtävää aloitettaessa huomiota työn 

vaaroihin ja tunnistamaan niitä. Työntekijän tulee varmistaa, että hänellä on tarvittava 

välineistö, opastus ja valtuudet suorittaa työtehtävä. Lisäksi kehotetaan tutustumaan 

hätäpoistumisteiden, ensisammutuskaluston sekä ensiapupisteiden sijaintiin, jotta toiminta 

mahdollisissa hätätilanteissa olisi sujuvaa. 
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Tehdasalueella liikkumisesta selitetään pääseikat. Oppaassa kuvataan tehdasalueella 

voimassa olevat kiellot ja yleisimpiä vaaratekijöitä Tehdasalue kuvataan kartassa, jossa 

näkyvät hätäpoistumistiet, kokoontumispaikka, parkkipaikat, ensiapupisteet sekä 

ensisammutusvälineistön sijainnit ja tupakointipaikat. Kartasta nähdään tuotannon tiloissa 

olevien eri toimintojen asettelu.  Kartan avulla työntekijä saa yleiskuvan tehdasalueesta. 

 

TTT-toiminta 

Turvallisuusoppaassa avataan työterveyden ja -turvallisuuden merkitystä ja yleistä 

tarkoitusta, jotta henkilöstö saataisiin sitoutettua yritykseen ja sen TTT-toimintaan 

paremmin. Jokaisen henkilökohtaista vastuuta työterveydestä ja -turvallisuudesta 

korostetaan. Työterveyttä ja -turvallisuutta kehittäminen on kaikkien yhteinen asia ja etu. 

Lisäksi avataan yleisvastuita liittyen TTT-asioihin. 

 

Tehtaalla toimivan TTT-organisaation koostumus ja toimintamalli selitetään pääpiirteittäin. 

Tavoitteena on, että jokainen tietäisi miten TTT-asioita käsitellään Meconetin Vantaan 

tehtaalla. Ohje on tarkoitettu niin ikään urakoitsijoille ja alihankkijoille. Heidän on 

tehdasalueella toimiessaan noudatettava Meconetin turvallisuuskäytäntöjä. 

 

Vaaratilanneraportointijärjestelmän toiminta avataan. Jotta työntekijät osaisivat tunnistaa 

vaaroja, on heidän tiedettävä mitä vaaratilanteilla tarkoitetaan. Tämän vuoksi oppaassa 

selitetään mitä ovat vaaratilanteet, läheltä piti -tilanteet sekä onnettomuudet ja tapaturmat. 

Tilanteista annetaan esimerkit asian selventämiseksi. 

 

Työskentelyn turvallisuus 

Terveellisen ja turvallisen työskentelyn varmistamiseksi oppaassa luetellaan luvan varaiset 

työtehtävät, joita ei saa suorittaa tehdasalueella ilman työnantajan lupaa. Tehtaalla käytetään 

useita erilaisia kemikaaleja, jonka takia työssä käytettävien haitallisten aineiden käsittelyyn 

kerrotaan pääperiaatteet.  Työhygienian tärkeydestä muistutetaan, jotta vältyttäisiin 

altistumiselta haitallisille aineille. Kuulosuojainten ja turvakenkien käyttöä vaaditaan 

tuotannon tiloissa työskenneltäessä. Nämä vaatimukset sisällytetään turvallisuusoppaaseen 

ja tällä tavoin varmistetaan henkilöstön tietoisuus asiasta. 
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Henkilönostojen, trukilla ajamisen ja tulitöiden lupakäytännöt ja suorittamisen 

pääperiaatteet käydään oppaassa lävitse. Henkilönostot selvitetään tarkemmin henkilönosto-

ohjeessa, joten turvallisuusoppaassa ei sitä laajemmin käsitellä. Lisäksi työkalujen, 

apuvälineiden ja nostolaitteiden käyttöön annetaan tarkempia ohjeita. 

 

Oppaan lopussa esitetään vaarallisten kemikaalien merkinnät sekä tehtaan TTT-toimintaan 

liittyvien henkilöiden yhteystietoja. Tällä pyritään varmistamaan, että henkilöstö saa 

halutessaan yhteyden TTT-asioista vastaaviin henkilöihin.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tämän diplomityön tarkoitus oli määrittää TTT-toiminnan taso Meconetin Vantaan 

tehtaalla, selvittää lainsäädännön asettamien vaatimusten toteutuminen tehtaan osalta sekä 

tutkia Meconetin Vantaan tehtaan toiminnan ja koko konsernin kattavan 

toimintajärjestelmän taso verrattuna OHSAS 18001 -standardin vaatimuksiin. Lisäksi 

tavoitteena oli luoda pohja OHSAS 18001 -standardin mukaisen toimintajärjestelmän 

käyttöön ottamiselle huomioiden yrityksen ominaisuudet ja laatia turvallisuusopas 

Meconetin Vantaan tehtaalle perustuen TTT-toiminnan tutkimukseen. 

 

TTT-toiminnan tasossa on parantamisen varaa niin lain asettamien vaatimuksien, kuin 

OHSAS 18001 -standardin asettamien vaatimuksien suhteen. Työtapaturmien määrä on 

tarkasteltujen tilastojen mukaan vähentynyt. Toiminnan kehittymisestä tai turvallisuuden 

tason muuttumisesta on vaikea kuitenkaan tehdä johtopäätöksiä tilastotietoihin perustuen, 

sillä tarkasteluväli on melko lyhyt ja työtapaturmia tapahtuu suhteellisen vähän. Erot 

saattavat olla pelkästään normaalia hajontaa. 

 

Työturvallisuuskulttuuri ja -johtaminen ovat vielä kehitysasteella Meconetin Vantaan 

tehtaalla. Työturvallisuuden kehittäminen on tapahtunut hitaasti ja pääasiallisesti 

jälkikäteisesti vasta työtapaturman sattumisen jälkeen. Turvallisuushuomioita ja 

parannusehdotuksia on aikaisemminkin kerätty, mutta hallintatoimenpiteiden toteuttaminen 

on ollut hidasta. Tästä syystä työntekijät ovat saattaneet turhautua ja lopettaa aktiivisen 

havainnoinnin. Parannusehdotusten ja turvallisuushuomioiden keräämiseen lanseerattiin 

uusi järjestelmä vuoden 2015 alussa. Uuden järjestelmän käyttöön ottamisessa tulisi muistaa, 

että päätetyt toimet toteutetaan aikataulun mukaan. Muuten uusikin järjestelmä saattaa 

osoittautua tehottomaksi ja jalkauttaminen yrityksen toimintaan epäonnistua. Meconetin 

tulisi varmistaa, että käytössä on riittävät resurssit asioiden loppuun saattamiseksi. 

Parannuksia ja hallintatoimia suorittamalla työntekijöille välittyy yrityksen sitoutuminen 

heidän työnsä turvallisuuden ja terveyden lisäämiseksi. Tämä voi parantaa yrityksen 

turvallisuuskulttuuria. 
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Dokumentoitua ja yhtenäistä TTT-johtamisjärjestelmää ei aikaisemmin yrityksessä ole ollut. 

TTT-toiminnan kehittäminen oli lähes pysähtynyt. Syksystä 2014 vuoden 2015 alkupuolelle 

seurattuna TTT-toimintaa on kehitetty selvästi. TTT-toimenpiteitä on alettu seuraamaan 

Vantaan tehtaalla viikoittain ja seuranta on siirtymässä päivittäiselle tasolle. Tehtailla 

otettiin käyttöön turvallisuushavainto -lomakkeet, koko tehtaan kattava riskien arviointi 

aloitettiin ja TTT-asioita on alettu käsittelemään johtoryhmän kokouksissa. Lisäksi 

työtapaturmattomissa päivissä tehdään uusia ennätyksiä. Työterveyshuollon kanssa 

yhteistyössä on tarkoitus suorittaa meluannosmittauksia vuoden 2015 aikana. 

Meluannosmittauksesta saadaan tärkeää tietoa, jonka avulla voidaan alkaa määrittämään 

tarvittavia hallintatoimenpiteitä ja varmistua, että täytetään lainsäädännön asettamat 

vaatimukset. Näin voidaan selvittää, tarvitaanko Vantaan tehtaalla esimerkiksi 

meluntorjuntaohjelmaa. Työterveyshuollon on lisäksi tarkoitus suorittaa työpaikkatarkastus 

uudestaan. 

 

Työterveys ja -turvallisuus käsikirja luotiin TTT-johtamisjärjestelmän kulmakiveksi. 

Meconetin johtamisjärjestelmässä on jo valmiiksi suurin osa OHSAS 18001 -standardin 

vaatimista dokumenteista. Niitä tulee vain laajentaa kattamaan myös TTT-järjestelmä. 

Toimintajärjestelmää ohjaavan dokumentoinnin määrään vaikuttaa vaarojen tunnistamisen 

ja arvioinnin tulokset. Lisäksi käyttöön otettu turvallisuushavainto -käytäntö ja käyttöön 

otettava työpaikkakierros -käytäntö vaikuttavat siihen. Näiden pohjalta voidaan määrittää 

tarkemmin toimintoja, jotka vaativat toimintaohjeita tai muita ohjaavia toimenpiteitä. 

Kaiken tämän jalkauttaminen käytäntöön saattaa viedä paljon aikaa. 

 

Turvallisuusopas tehtiin TTT-asioihin perehdyttämisen apuvälineeksi uusille työntekijöille 

Meconetin Vantaan tehtaalle. Turvallisuusopas ei korvaa muita Meconetin käyttämiä 

toimintamalleja liittyen perehdyttämiseen ja työhön opastukseen, vaan täydentää niitä. 

Tehtaan vaarojen tunnistamisen, arvioinnin ja hallintatoimenpiteiden määrittelyn jälkeen voi 

olla tarpeen katselmoida ja päivittää kyseinen turvallisuusopas. 

 

Työtapaturmien kustannuksien arviointi on haastavaa, sillä kaikkia taloudellisia vaikutuksia 

on vaikea arvioida. Esimerkiksi työtapaturmien vaikutukset imagoon ja haluttavuuteen voi 

olla vaikea määrittää rahallisesti. Samoin työturvallisuuden kehittäminen voi vaikuttaa 

laajalti eri toimintoihin ja niiden tehokkuuteen. 
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8.1 Parantamisehdotukset yritykselle 

Vantaan tehtaalla työntekijöiden perehdyttämiseen TTT-asioihin voitaisiin panostaa lisää 

tehdystä turvallisuusoppaasta huolimatta. Yrityksellä on käytössä toimivat tarkistuslistat 

perehdyttämiselle, mutta niitä voitaisiin noudattaa paremmin, sillä varsinkaan uusi 

työntekijä ei välttämättä osaa vaatia kaikkea tarvitsemaansa perehdytystä ja opastusta. 

Työkohtaiseen opastukseen voitaisiin nimetä kokeneempi työntekijä esimerkiksi viikon 

ajaksi opastamaan turvallisiin ja toimiviin työtapoihin. 

 

Työturvallisuuteen liittyviin koulutuksiin voitaisiin kiinnittää enemmän huomioita. Lain 

mukaan työsuojeluvaltuutettujen ja työsuojelupäällikön tulee olla riittävän päteviä tehtävän 

hoitamiseen, mutta mitään tarkkaa koulutusta ei vaadita. Tästä huolimatta voisi olla 

aiheellista, että työsuojelupäällikkö kävisi työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyviä 

koulutuksia kattavammin. Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen lisäksi myös 

muun henkilöstön työturvallisuuskoulutukseen voitaisiin panostaa enemmän. Yksi 

vaihtoehto voisi olla kouluttaa henkilöstöä Meconetin sisältä siten, että he voivat järjestää 

työturvallisuuskortti -koulutuksia. Järjestetyistä koulutuksista tulisi pitää kirjaa, jotta 

pysyttäisiin paremmin selvillä henkilöstön koulutuksista ja niiden voimassa olosta. 

Esimiesten turvallisuusjohtamiskoulutuksilla voitaisiin lisätä heidän tietoisuuttaan TTT-

asioista. Esimiesten oikeanlainen asennoituminen työterveyteen ja -turvallisuuteen heijastuu 

työntekijöiden asennoitumiseen. Lisäksi kouluttamisella voitaisiin lisätä heidän kykyään 

havaita ja puuttua työturvallisuuteen vaikuttaviin asioihin. 

 

Työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä pätevyysvaatimuksia voitaisiin tarkentaa joissakin 

tapauksissa. Esimerkiksi työsuojelupäällikölle ja -valtuutettujen pätevyys tulisi jollakin 

tapaa todennettavissa. Tällä tavoin voidaan varmistua henkilöiden pätevyydestä kyseiseen 

tehtävään. 
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Työsuojeluvaltuutettujen vaalit ovat vuonna 2015. Tällöin tulisi pyrkiä siihen, että ehdolle 

asettuisi enemmän henkilöitä, jotta olisi mahdollista saada työsuojeluvaltuutetulle lain 

vaatimat kaksi varavaltuutettua. Tällöin on myös hyvä kiinnittää huomiota siihen, että 

työsuojelutoimikunnan koko täyttää sille asetetut vaatimukset. TTT-politiikan ja päämäärien 

katselmointi ja kehittäminen voitaisiin liittää osaksi työsuojelutoimikunnan toimintaa. Myös 

koko TTT-järjestelmän katselmointi ja auditointi voisi olla osa työsuojelutoimikunnan 

vastuita. Näin varmistettaisiin, että työntekijöiden OHSAS 18001 -standardin vaatima 

osallistuminen. 

 

Työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvä sisäistä viestintää voitaisiin kehittää entisestään. 

Esimerkiksi työsuojelutoimikunnan toiminnasta voitaisiin puhua torstai-infossa muiden 

turvallisuusasioiden ohessa. Lisäämällä TTT-toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä 

voitaisiin ehkä edistää työntekijöiden kiinnostusta ja sitoutumista työterveyden ja -

turvallisuuden kehittämiseen.  

 

Kemikaalien ja muiden aineiden hallitsemiseen olevaa ohjetta voitaisiin noudattaa 

paremmin. Tällöin kemikaalien hankinta ja käsittely selkeentyisivät huomattavasti. 

Kemikaalien hallintaa voitaisiin tehdä tarkentavia toimintaohjeita ja mahdollisesti muuttaa 

niihin liittyviä vastuita selkeämmäksi. Järjestelmä saattaisi toimia paremmin, jos 

kemikaalien hankinta kulkisi aina tietyn henkilön kautta. Kemikaaleja hankittaessa tulisi 

aina selvittää onko aineen käyttöturvallisuustiedote hankittu. Uudet kemikaalit tulisi 

välittömästi niitä hankittaessa lisätä kemikaaliluetteloon, jotta se pysyisi paremmin ajan 

tasalla. Kemikaalikaapit voitaisiin jakaa vaaraluokituksien mukaan siten, että esimerkiksi 

helposti syttyviä kemikaaleja pidettäisiin omassa kaapissaan. Kemikaalien käsittelyyn 

sisältyvät riskit tulisi arvioida, jotta täytettäisiin lainsäädännön asettamat vaatimukset. 

 

Työkalujen, laitteiden ja koneiden huollon ja kunnossapidon muuttamisella 

ennakoivammaksi saattaisi lisätä työntekijöiden turvallisuutta. Ennakoivammalla huollolla 

ja kunnossapidolle vähennettäisiin tuotannossa ilmenevää kiirettä ja tuotannon suunnittelu 

helpottuisi. Lisäksi tällä saattaisi olla vaikutusta tuotannon tehokkuuteen ja tuottavuuteen. 
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Vantaan tehtaalla melutasoa osoittavien taulujen hankinta saattaisi lisätä työntekijöiden 

tietoisuutta työn vaaroista. Lisäksi se voi lisätä työntekijöiden kiinnostusta työterveyteen ja 

-turvallisuuteen. Tuotannossa voitaisiin toteuttaa myös mittauksia liittyen esimerkiksi 

tärinään, valaistukseen ja ilman laatuun. 

 

Koko tehtaan vaarojen tunnistamisen, arvioinnin ja hallintatoimien määrityksen lisäksi 

voitaisiin riskejä arvioida tarkemmin konekohtaisesti. Tällä tavoin saataisiin tarkempaa 

tietoa koneisiin liittyvistä vaaroista. Tietoa voitaisiin hyödyntää TTT-järjestelmän 

kehittämisessä. Apuna voitaisiin käyttää esimerkiksi SFS-EN ISO 12100 ja SFS-ISO/TR 

14121-2 -standardeja. 

 

Kulunvalvontaa voitaisiin kehittää. Kaikkien tulisi leimata itsensä sisälle tullessaan 

työpaikalle ja samoin leimata itsensä ulos lähtiessään työpaikalta. Näin toimimalla voitaisiin 

olla selvillä työpaikalla läsnä olevista henkilöistä. Tämä voi olla tärkeää esimerkiksi 

tulipalon tai muun hätätilanteen sattuessa. Vierailijoiden osalta olisi olennaista, että 

vierailijakortit täytettäisiin kokonaisuudessaan lähtöaika mukaan lukien. 

 

Vierailijoiden, urakoitsijoiden ja alihankkijoiden turvallisen toiminnan varmistamiseen 

pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Tämän diplomityön ohella kehitetyt oppaat ja ohjeet 

toimivat hyvänä alkuna kyseisten toimijoiden turvallisuuden lisäämiselle. Heidän 

turvallisuutensa varmistaminen vaatisi kuitenkin lisäksi järjestelmällistä perehdytystä ja 

opastusta sekä uudenlaista asennoitumista. 

 

Hätätilannevalmiutta voitaisiin testata säännöllisesti. Tällä tavoin voitaisiin varmistaa, että 

henkilöstö osaa toimia tilanteissa oikein. Vantaan tehtaan alueella toimivan ulkopuolisen 

tahon kanssa tulisi olla selvät säännöt TTT-asioihin liittyen. Tällaisia asioita ovat 

esimerkiksi hätätilanteissa toimiminen ja viestiminen.  
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Työtapaturmien kustannuksien arviointi voi olla hyödyllistä seurannan kannalta. 

Kustannuksia tulisi arvioida kuitenkin melko nopeasti tapaturman jälkeen, jotta tapahtumaan 

liittyvät yksityiskohdat eivät pääse unohtumaan. Yksi vaihtoehto olisi yhdistää 

kustannusarviointi osaksi tapaturmatutkintaa. Tapahtuneiden ja mahdollisten tapaturmien 

kustannuksien arvioinnista saattaisi olla hyötyä esimerkiksi investointipäätöksiä tehtäessä. 

Työterveyden ja -turvallisuuden kehittäminen ei välttämättä saisi pohjautua pelkästään 

taloudellisiin laskemiin, vaan tulisi huomioida myös inhimilliset näkökulmat. 

 

OHSAS 18001 -standardin mukaista turvallisuusjohtamisjärjestelmää ei välttämättä kannata 

sertifioida, sillä uusi ISO 45001 -standardi kumoaa sen. Kuitenkin järjestelmän kehittäminen 

OHSAS 18001 -standardin mukaisesti voisi olla kannattavaa, jos jatkossa on halua 

sertifioida turvallisuusjohtamisjärjestelmä, sillä ISO 45001 pitäisi olla samankaltainen. 

  

8.2 Jatkotutkimuksen kohteet 

Lainsäädännön esittämät vaatimukset liittyen kemikaaleihin, vaarallisiin aineisiin, niiden 

käsittelyyn ja varastointiin ovat osittain yksityiskohtaisia ja vaativat sekä selvityksiä että 

suunnitelmia. Lisäksi turvallisuusjärjestelmän sertifioinnin taloudellista kannattavuutta 

voitaisiin tutkia, jos sertifiointiin on yleensä halua. Turvallisuusjohtamisjärjestelmä voidaan 

kehittää toimivaksi ja hyväksi, ilman maksullisia sertifiointeja. Tosin sertifioitu 

turvallisuusjohtamisjärjestelmä saattaa vaikuttaa positiivisesti yrityksen imagoon ja 

haluttavuuteen.  
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9 YHTEENVETO 

 

 

Lähtökohtana tälle diplomityölle toimi Meconetin halu kehittää TTT-asioiden käsittelyä ja 

toiminnan tasoa. Työssä päädyttiin luomaan TTT-käsikirja ja Vantaan tehtaan 

turvallisuusopas pohjautuen Vantaan tehtaan nykytilan arviointiin. Arvioinnin pohjana 

käytettiin kirjallisuuskatsausta suomen lainsäädäntöön sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen 

liittyvään kirjallisuuteen. Lisäksi apuna käytettiin diplomityöntekijän omia havaintoja 

Vantaan tehtaan toiminnasta sekä tehtaalla toteutettuja haastatteluja. 

 

Nykytilakartoituksessa huomattiin puutteita lainsäädännön asettamien vaatimusten 

täyttymisessä. Lisäksi toiminnan tasoa verrattiin OHSAS 18001 -standardin vaatimuksiin. 

Työn yhtenä tuloksena luodun TTT-käsikirjan tarkoituksena on toimia pohjana OHSAS 

18001 -standardin mukaiselle turvallisuusjohtamisjärjestelmälle. Turvallisuusoppaalla 

parannetaan Meconetin Vantaan tehtaan työntekijöiden ja muiden yrityksen tiloissa 

työskentelevien työturvallisuutta. 

 

Työterveyden ja turvallisuuden kehittäminen vaikuttaa monella tapaa yrityksen toimintaa, 

mutta vaatii kehittyäkseen resursseja. TTT-toiminnan kehittäminen vaikuttaa yleensä 

suoraan yrityksen tuottavuuteen ja välillisesti useisiin yrityksen toimintoihin. Työterveyttä 

ja -turvallisuutta tulee johtaa saman lailla kuin muitakin yrityksen toimintoja.  

Turvallisuusjohtamisjärjestelmät toimivat turvallisuusjohtamisen apuvälineenä. 

Oikeanlaisella turvallisuusjohtamisella voidaan kehittää yrityksen työterveys ja -turvallisuus 

kulttuuria. 

 

Turvallisuuskulttuuri pitää sisällään turvallisen toiminnan ymmärtämisen, vaarojen 

selvittämisen ja niiden ehkäisyn. Sillä tarkoitetaan yrityksen sisällä vallitsevaa halua ja 

valmiutta kehittää ja ylläpitää yrityksen TTT-toimintaa. Hyvä TTT-kulttuuri vaatii 

sitoutumista jokaisella organisaation tasolla. Sitoutumisen on lähdettä ylimmältä portaalta ja 

sen tulee olla avointa ja näkyvää sekä pitää sisällään aktiivista osallistumista ja 

vuorovaikutusta TTT-asioihin liittyen. 
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Työterveys- ja turvallisuuskulttuurin pohjana toimivat lainsäädännön ja muiden tahojen 

vaatimukset, joihin yritys on sitoutunut.   TTT-johtamisjärjestelmän tulee olla räätälöity 

yrityksen tarkoituksiin, sen ominaisuudet huomioon ottaen.  Järjestelmän luomisessa tulee 

huomioida yrityksen koko ja kehittää järjestelmä laajuudeltaan sellaiseksi, että sen toiminta 

on tehokasta. Toiminnan kehittäminen ei ole koskaan valmista, vaan aina löytyy 

kehitettävää.   
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TYÖPAIKKOJEN TURVALLISUUS- JA TERVEYSVAATIMUKSIA (18.6.2003/577). 

 Otsikko Säännös 

Istuimet 

- Työnantajan on aina tarjottava istuin jos työ voidaan ongelmitta tehdä 

istualtaan. 

- Lisäksi tarjottava istuimet lepoa varten. 

Ruokailu- ja 

lepotilat 

- Tarpeeksi selkänojallisia istuimia ja pöytiä työntekijöiden määrään nähden. 

- Mukana tuotua ruokaa ja juomaa varten pitää olla säilytys- ja 

lämmityslaitteet. 

Pukeutumistilat 
- Oltava helppopääsyisiä ja riittävän tilavia 

- Tiloista löydyttävä istuimet. 

Peseytymis- ja 

käymälätilat 

- Tarvittaessa oltava lämmitettävät tilat. 

- Saatavilla lämmintä vettä. 

- Tarvittava määrä peseytymislaitteita. 

- Sekä miehille, että naisille on omat tilansa. 

Ensiaputilat 

- Ensiaputilaan tulee olla helppo pääsy myös paarien kanssa. 

- Ensiapuvälineiden määrä ja kunto, sekä itse säilytystilan kunto tulee 

tarkastaa kerran kuukaudessa. 

Työpaikan 

tilavuus ja 

ilmanvaihto 

- Ilmatilan tulee olla vähintään kymmenen kuutiometriä yhtä työntekijää 

kohti. 

- Koneellisen ilmanvaihdon on oltava kunnossa ja puhdistettu 

- Jos ilmanvaihdon toimintahäiriöstä voi aiheutua vaaraa työntekijöiden 

terveydelle ja turvallisuudelle, on laitteisiin kytkettävä valvontajärjestelmä. 

Valaistus 

- Valaistuksesta ei saa koitua lisävaaraa. 

- Riittävä ulkovalaistus pitää olla järjestetty jos päivänvalo ei riitä. 

- Jos keinovalaistuksen puute voi aiheuttaa vaaran, tulee työtilassa olla 

riittävä varavalaistus. 

- Jollei muuta valaistusta voida järjestää, voidaan käyttää mukana 

kuljetettavaa valaistusvälinettä. 

Lattiat, portaat, 

käytävät 

- Liukastumisen, putoamisen ja kaatumisen vaara pitää minimoida. 

- Tarvittaessa oltava soveltuvat turvallisuuslaitteet, kaiteet, aitaukset tai 

suojakatokset. 

Ikkunat 

- Ikkunoiden säätämisen tulee voida tapahtua turvallisesti. 

- Ikkunoiden kautta pääsevä auringon lämpö ei saa aiheuttaa vaaraa 

työntekijälle. 

- Avoin ikkuna ei saa aiheuttaa vaaraa. 

- Ikkunat on suunniteltava siten, että niiden peseminen ei aiheuta uhkia.. 

Ovet ja portit 

- Läpinäkyvissä ovissa pitää olla merkintä, jotta ovi voidaan huomata 

paremmin. 

- Heiluriovissa- tai porteissa tulee olla osa mistä näkee lävitse tai se voi olla 

kokonaan läpinäkyvä. 

- Liukuovissa pitää olla turvalaitteet, joilla estetään ovien suistuminen 

kiskoiltaan ja niiden kaatuminen. 

- Mekaanisista ovista ei saa aiheutua työturvallisuus riskejä ja niissä pitää 

olla helposti huomattavat hätäpysäytyslaitteet. 

o Ovissa tulee olla käsiavausmekanismi, jos ovet eivät aukea 

automaattisesti virran katketessa. 

- Ajoneuvoporttien läheisyydessä tulee olla kulkuväylät jalankulkijoille jos 

kulku ei ole ilman niitä turvallista. 

- Jalankulkijoille tarkoitetut ovet tulee olla selvästi merkatut ja kulku niille 

esteetöntä.  
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Liikennereitit ja 

vaara-alueet 

- Kulkureitit pitää olla asianmukaisesti mitoitetut, ettei niiden koosta aiheudu 

turvallisuusriskejä. 

- Näkyvyyden ajoneuvoreiteiltä tulee olla riittävä, tilaa muille kulkuteille sekä 

porttien ja ovien avautumiselle riittävästi 

- Työntekijöillä tulee olla suojatilat, jos tavaraliikenteestä aiheutuvaa vaaraa 

ei voida muuten estää. 

o Lisäksi merkinantojärjestelmän ja muiden suojalaitteiden tulee olla 

asianmukaiset. 

Liukuportaat ja -

käytävät 

- Vaaditaan hätäpysäytyspainikkeet, joka on helposti saavutettavassa 

paikassa. 

- Lisäksi pitää olla asianmukaiset muut turvalaitteet 

Paloturvallisuus 

ja 

pelastautuminen 

- Onnettomuuden riski tulee minimoida. 

- Tarpeeton jäte ja muut aineet, jotka voivat helposti syttyä on poistettava. 

- Hälytyksen tulee olla tehokas ja siitä on pystyttävä toteamaan, ketä hälytys 

koskee. 

- Alkusammutusvälineiden käyttöön ottaminen tulee olla helppoa. 

- Työpisteistä poistumisen pitää olla toteutettu siten, että sen on 

mahdollisimman turvallista ja nopeaa. 

- Uloskäytävät ja kulkureitit pitää olla suunniteltu siten, että ne johtavat ulos 

tai turvalliselle alueelle mahdollisimman suoraan. 

o Ne eivät saa sisältää liuku- eikä pyöröovia. 

- Ovien avaamisen pitää olla mahdollista molemmilta puolin sen ajan kuin 

ihmisiä on työpaikalla. 

- Myös varavalaistuksesta on huolehdittava tarvittaessa. 
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VAATIMUKSIA NÄYTTÖPÄÄTETYÖLLE (22.12.1993/1405). 

 Kohde Vaatimus 

Laitteet 

Kuvaruutu 

- Merkit selkeitä, riittävän suuria, merkki- ja rivivälin oltava 

riittävä. 

- Vakaa kuva. 

- Kirkkaus ja kontrasti säädettävissä. 

- Käännettävä ja kallistettava 

- Erillisen alustan tai säädettävän pöydän käytön tulee olla 

mahdollista. 

- Ei häikäisyjä tai heijastuksia, jotka häiritsevät.  

Näppäimistö 

- Kallistettava. 

- Erillään kuvaruudusta. 

- Tarpeeksi vapaata tilaa näppäimistön edessä. 

- Mattapintainen. 

- Näppäinten ja näppäinjärjestyksen oltava helppokäyttöisiä. 

- Näppäinten merkkien tulee olla selkeät ja luettavat 

työasennon mukaan.  

Työpöytä 

- Riittävän suuri ja himmeä. 

- Järjestys joustava. (asiakirjat, näyttö, näppäimistö, laitteet) 

- Riittävästi tilaa. 

Työtuoli 

- Tukeva ja sallittava ergonominen asento sekä vapaus 

liikkua. 

- Säädettävä korkeussuunnassa. 

- Säädettävä selkänoja. (korkeus ja kallistuskulma) 

- Jalkatuki (pyydettäessä) 

Työympäristö 

Työtila 
- Riittävästi tilaa. (asennon muutokset, liikkeiden 

vaihtaminen) 

Valaistus 

- Riittävästi valoa. 

- Tarvittava kontrasti kuvaruudun ja taustan välillä. 

- Vältettävä haitallisia heijastuksia. 

Heijastukset 

ja häikäisy 

- Ikkunoista tulevan valon määrä tulee olla säädettävissä. 

- Näytölle ei saa muodostua haitallisia heijastuksi 

valonlähteistä. 

Melu 
- Keskittyminen ei saa häiriintyä. 

- Ei saa estää puheen kuulumista. 

Lämpö 
- Työpisteeseen kuuluvat laitteet eivät saa tuottaa lämpöä 

siten, että työntekijälle aiheutuu haittaa. 

Säteily - Ei saa aiheutua haittaa. 

Kosteus - Pitää olla sopiva. 

Ohjelmisto 

- Helppokäyttöinen ja tarkoitukseen soveltuva sekä mukautuva käyttäjän 

toiminnan tasoon 

- Ei saa valvoa määrää tai laatua käyttäjän tietämättä 

- Annettava palautetta 

- Näytettävän tiedon oltava esitysnopeudeltaan asianmukainen 

- Noudatettava ohjelmistoergonomian periaatteita 
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TAPATURMAMITTARIT (mukaillen Laitinen et al., 2009, s. 261-262; Tappura et al., 

2010, s. 17). 

Mittari Selite Yksikkö 

Työpaikkatapaturmat 

(LTI, Lost-Time Injury) 

• LTI1 = Kaikki vähintään yhden poissaolopäivän 

aiheuttaneet työtapaturmat (Ei työmatkatapaturmat) 

• LTI3 = Kaikki vähintään kolme poissaolopäivää 

aiheuttaneet työpaikkatapaturmat 

• LTI4 = Kaikki vähintään neljä poissaolopäivää 

aiheuttaneet työpaikkatapaturmat 

Kpl 

Korvaavan työn käyttö 

(RWI, Restricted Work 

Injury) 

• Työtapaturma, josta ei aiheudu poissaoloa, vaan 

työntekijä tekee korvaavaa työtä Kpl 

0-tapaturma määrä (MTI, 

Medical Treatment Injury) 

• Sairaanhoitoa tai ensiapua edellyttänyt 

työpaikkatapaturma, josta on aiheutunut alle päivän 

poissaolo 

Kpl 

Kuolemaan johtaneet 

työpaikkatapaturmat (FA, 

Fatal Accident) 

• Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat 

Kpl 

Kaikkien kirjattujen 

työpaikkatapaturmien 

määrä (TRI, Total 

Recordable Injury) 

• Kaikki kirjatut työpaikkatapaturmat 

• TRI = LTI + MTI + RWI 
Kpl 

Vakavien 

työpaikkatapaturmien 

määrä 

• LTI 30 = Vähintään kolmenkymmenen päivän 

poissaoloon, pysyvään vammaan, ennenaikaiseen 

eläköitymiseen johtaneet työpaikkatapaturmat 

• Ei sisällä kuolemaan johtaneita työtapaturmia 

Kpl 

Työpaikkatapaturmien 

keskimääräinen 

vakavuus 

• Vähintään yhden päivän poissaolon aiheuttaneiden 

työpaikkatapaturmien poissaolopäivien summa 

suhteessa tapaturmien määrään 

Pv/Kpl 

Tapaturmataajuus (LTIF, 

Lost-Time Injury 

Frequency) 

• Vähintään yhden päivän poissaoloa vaatineiden 

työtapaturmien lukumäärä suhteessa miljoonaan 

työtuntiin. 

LTIF = 10
6 ∗

LTI

Tehty tuntimäärä
 

Kpl/milj.h 

Tapaturmasuhde/ 

esiintyvyys 

Ammattitaudin 

esiintyvyys 

• Tapaturmista johtuvien poissaolojen lukumäärä (LTI) 

suhteessa tiettyyn työntekijöiden määrään 

• Ammattitautien määrän suhde tiettyyn työntekijöiden 

määrään 

Kpl/ X hlö 

Työmatkatapaturmien 

määrä 

• Kaikki vähintään yhden päivän poissaolon 

aiheuttaneet työmatkatapaturmat 
Kpl 

Ammattitautitapausten 

määrä 

• Tarkasteltavana aikana ilmenneiden ammattitautien 

määrä 
Kpl 

Työtapaturma-

poissaolojen määrä 

• Kaikkien vähintään yhden päivän poissaolon 

aiheuttaneiden työpaikka- ja työmatkatapaturmien 

sekä ammattitautien poissaolopävien tai -tuntien 

summa 

Pv tai h 



Liite III, 2 

 

Vakavuusaste (Severity 

rate) 

• Tapaturmista aiheutuneiden, vähintään yhden 

päivän poissaoloon johtaneiden poissaolopäivien 

summan suhde miljoonaa työtuntia kohden 

 

Työtapaturma-

poissaoloprosentti 

• Kaikki vähintään yhden päivän poissaolon 

aiheuttaneiden työpaikka- ja työmatkatapaturmien 

sekä ammattitautien aiheuttamien poissaolopäivien 

summa suhteessa teoreettiseen säännölliseen 

työaikaan 

% 

Työtapaturma-

poissaolojen summa 

henkeä kohden 

• Kaikki vähintään yhden päivän poissaolon 

aiheuttaneiden työpaikka- ja työmatkatapaturmien 

sekä ammattitautien aiheuttamien poissaolopäivien 

tai -tuntien summa yhtä henkilöä kohti 

Pv/hlö tai 

h/hlö 

Päiviä edellisestä LTI-

tapaturmasta 

• Kuinka monta päivää on edellisestä vähintään 

yhden päivän poissaoloa aiheuttaneesta 

työtapaturmasta 

Pv 

Tapaturmien tutkinta 

määräajassa 

• Kuinka suuri osa työpaikkatapaturmista on tutkittu 

tavoiteajassa 
% 

Korjaavien 

toimenpiteiden toteutus 

määräajassa 

• Kuinka suuri osa korjaavista toimenpiteistä on 

toteutettu tavoiteajassa % 

Tapaturmakustannukset 

• Kaikki vähintään yhden päivän poissaolon 

aiheuttaneiden työpaikka- ja työmatkatapaturmien 

sekä ammattitautien aiheuttamat poissaolopäivät 

kerrottuna päiväkustannuksilla 

€ 

Keskimääräiset 

tapaturmakustannukset 

• Tapaturmakustannukset jaettuna tapaturmien 

määrällä 
€/kpl 

Keskimääräiset 

tapaturmakustannukset 

henkilöä kohti 

• Tapaturmakustannukset jaettuna henkilöstön 

määrällä €/hlö 

Kumuloituva LTI-luku 

• Halutusta ajankohdasta alkaen laskettava 

poissaoloa aiheuttaneiden työpaikkatapaturmien 

kumuloituva summa 

Kpl 

Liukuva vuoden/kolmen 

vuoden tapaturmataajuus 

• Tapaturmataajuus aikaisemmalta yhdeltä tai 

kolmelta vuodelta 
 

 

SAIRAUSPOISSAOLOMITTARIT (mukaillen Laitinen et al., 2009, s. 262; Tappura et al., 

2010, s. 19). 

Mittari Selite Yksikkö 

Sairauspoissaoloprosentti • Poissaolojen suhde laskennalliseen työaikaan % 

Sairauspoissaolojen määrä  Pv tai h 

Keskimääräinen 

sairauspoissaoloaika 

henkilöä kohti 

• Sairauspoissaolopäivien tai -tuntien summa 

jaettuna henkilöstön määrällä 
Pv/hlö tai 

h/hlö 

Sairauspoissaolojen 

keskimääräinen pituus 

• Sairauspoissaolopäivien tai -tuntien summa 

jaettuna sairauspoissaolojen määrällä 

Pv/Kpl 

tai h/Kpl 

Sairauspoissaolokertojen 

määrä henkilöä kohti 

• Sairauspoissaolojen määrä jaettuna 

henkilöstön määrällä 
Kpl/hlö 
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Sairaupoissaolojen luokittelu 

syyn mukaan 

 
 

Pitkäaikaisterveet 

• Tarkastelujaksolla ilman sairauspoissaoloja 

olleiden henkilöiden määrän suhde koko 

henkilöstöön 

% 

Sairauspoissaolojen 

kustannukset 

• Sairauspoissaolojen määrä kerrottuna 

päiväkustannuksella 
€ 

Työterveyshuollon 

kustannukset 

• Laskutuksen mukaan, Kela-palautuksen 

jälkeen 
€, €/hlö 

Työhönpaluu- tai 

työhyvinvointikeskustelut 

• Toteutettujen työhönpaluukeskusteluiden 

suhde tavoitteeseen 
% 

Korvaavan työn käyttö 

• Työntekijä ei pysty tekemään omaa työtään, 

mutta työskentelee muussa työssä tai 

opiskelee 

Kpl 

 

ENNAKOIVAT MITTARIT (mukaillen Tappura et al., 2010, s. 20 - 21). 

Mittari Selite Yksikkö 

Turvallisuushavaintojen määrä 
• Ilmoitusten lukumäärä vuodessa sataa 

henkilöä kohti 

Kpl/a/100 

hlöä 

Turvallisuushavaintojen käsittely 

määräajassa 

• Määräajassa käsiteltyjen ilmoitusten 

suhde kaikkiin ilmoituksiin 
% 

Korjaavien toimenpiteiden 

toteutus määräajassa 

• Määräajassa toteutettujen korjaavien 

toimenpiteiden osuus suhteessa 

ilmoitettuihin poikkeamiin tai/ja esille 

tulleisiin poikkeamiin ja/tai havaittuihin 

poikkeamiin 

% 

Vaarojen kartoitus ja riskien 

arviointi, määrä 

• Toteutettujen riskien arviointien ja 

vaarojen kartoitusten määrä 
Kpl 

Vaarojen kartoitus ja riskien 

arviointi, toteutumisprosentti 

• Toteutettujen vaarojen kartoitusten ja 

riskien arviointien suhde tavoitteeseen 
% 

Toteutettujen 

työturvallisuustarkastuksien 

tms. toteutumisprosentti 

• Toteutettujen 

työturvallisuustarkastusten tms. määrä 

suhteessa tavoitteeseen 

% 

Toteutettujen 

työturvallisuustarkastuksien 

tms. määrä 

• Toteutettujen 

työturvallisuustarkastusten tms. määrä Kpl 

Turvallisuuskoulutuksien määrä 
• Turvallisuuteen liittyvien koulutusten 

määrä henkilöä kohti 

Pv/hlö tai 

h/hlö 

Esimiesten 

turvallisuuskoulutuksien määrä 

• Esimiehille toteutettujen 

turvallisuuskoulutusten määrä henkilöä 

kohde 

Pv/hlö tai 

h/hlö 

Perehdytyskoulutuksen 

saaneiden osuus 

• Perehdytyskoulutuksen saaneiden 

osuus uusista työntekijöistä 
% 

Työturvallisuuskorttikoulutuksen 

saaneiden osuus 

• Työturvallisuuskorttikoulutuksen 

saaneiden työntekijöiden suhde 

tavoitteeseen tai koko henkilöstöön 

% 
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Ensiapu- ja 

alkusammutuskoulutuksen 

määrä 

• Osuus tavoitteesta 

% 

Työhygieeniset mittaukset • Mittausarvo suhteessa raja-arvoon  

Elmeri 
• Työtapojen ja työympäristön 

turvallisuuden havainnointityökalu 

ELMERI-

indeksi 

TUTTAVA 
• Järjestyksen ja siisteyden 

havainnointityökalu 
Indeksi 

TR-mittari 
• Talonrakennustyömaiden 

työturvallisuuden havainnointityökalu 
TR-taso 

MVR-mittari 
• Maa- ja vesirakennustyömaiden 

työturvallisuuden havainnointityökalu 
MVR-taso 

Näppärä 
• Näyttöpäätetyön ergonomian 

havainnointityökalu 
Indeksi 

Ilmapiirikartoitus • Työpaikan ilmapiirin arviointityökalu  

Työhyvinvointikysely 
• Valmis kysymyslista työntekijöiden 

työhyvinvoinnin arvioimiseen 
 

Työstressikysely 

• Työyhteisön ja yksilön psyykkisen 

kuormituksen arviointityökalu 

• Arvioidaan työn vaatimustasoa, 

kuormittavuutta sekä yksilön 

kuormittuneisuutta 

 

Viihtyvyysindeksi 
• Työntekijöiden viihtyvyyden 

arviointityökalu 
Indeksi 

Työkykyindeksi 

• Työn ruumiillisten ja henkisten 

vaatimuksien sekä työntekijän 

terveydentilan ja voimavarojen 

arviointityökalu 

Indeksi 

TYKY-STEP-itsearviointimatriisi 
• Työpaikan työkykyä ylläpitävän ja 

edistävän toiminnan arviointityökalu 
TYKY-taso 

Kuntotestit 

• Työntekijän kunnon arviointi, jonka 

tuloksien mukaan annetaan 

suosituksia kunnon ja työkyvyn 

ylläpitoon sekä parantamiseen 

Testaustulos 

Nolla tapaturmaa -foorumin 

tasoluokitus 

• Tasoluokituskriteerit 

• Verrataan aikaisempaan tasoon ja 

tehtyyn työturvallisuustyöhön 

Tasoluokitus 

Työturvallisuusindeksi 

• Työturvallisuuden lisäämiseksi tehdyn 

työn arviointityökalu 

• Tunnuslukujen valinta tapahtuu 

yhteistyössä työpaikalla 

Indeksi 

Turvallisuukymppi 
• Pk-yritysten turvallisuusjohtamisen 

arviointityökalu 
 

Safety Check (ammateittain) • Tarkistuslistat pienyrityksille Indeksi 
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TAPATURMAKUSTANNUSLASKURI (Tapaturmakustannuslaskuri, 2015) 
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HALMERI HAASTATTELUN KYSYMYKSET (Työsuojeluhallinto, 2006) 
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VAAROJEN TUNNISTAMINEN, RISKIN ARVIOINTI JA 

HALLINTATOIMENPITEIDEN MÄÄRITYS -TOIMINTAOHJE 

 

 

1 TARKOITUS 

 

Vaarojen tunnistamisella, riskien arvioinnilla ja hallintatoimenpiteiden määrityksellä 

pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja pienentämään terveyden heikentymisen vaaraa. 

Tavoitteena on lisätä henkilöstön työterveyttä ja -turvallisuutta järjestelmällisesti. 

 

Tässä toimintaohjeessa esitetään Meconetin Vantaan tehtaan toimintatavat vaarojen 

tunnistamiseen, riskin arviointiin ja hallintatoimenpiteiden määritykseen. 

 

2 TOIMINNAN KUVAUS 

 

Koko tehtaan kattava vaarojen tunnistaminen, riskin arviointi ja hallintatoimenpiteiden 

määritys toteutetaan kerran vuodessa. Lisäksi prosessi toistetaan tarvittavassa laajuudessa 

merkittävien työterveyteen tai -turvallisuuteen vaikuttavien muutosten jälkeen. Tehtaan 

työsuojelupäällikkö on vastuussa prosessin toteuttamisesta. Vaarojen tunnistamiseen 

käytettävä lomake jaetaan henkilöstölle. Koko tehtaan henkilöstö täyttävät lomakkeen. 

Tarvittaessa järjestetään tarkoituksenmukainen perehdytys lomakkeen täyttöä varten. 

 

Vaarojen tunnistamisesta saadut tulokset kootaan. Tarvittaessa tuloksia täydennetään muilla 

lähtötiedoilla. Tunnistettujen vaarojen nykyistä hallinnan tasoa ja riskiä arvioidaan 

osastoittain ryhmissä sekä mietitään mahdollisia toimenpiteitä riskin alentamiseksi. Ryhmä 

koostuu osaston esimiehestä, työntekijöistä ja työsuojelupäälliköstä. Lisäksi ryhmään voi 

kuulua muita asianmukaisia henkilöitä. Riskin arvioinnissa voidaan käyttää riskimatriiseja. 

Riskimäärityksen avulla vaarat voidaan järjestää tärkeysjärjestykseen. Työsuojelupäällikkö 

päättää toteutettavista toimenpiteistä. 

 

Työsuojelupäällikkö määrittää toteuttaville toimenpiteille vastuuhenkilön tai -henkilöt ja 

laatii aikataulun. Suoritettavat toimenpiteet kirjataan Meconet Innovatioin Process follow up 

-toimenpideluetteloon. 
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3 VAAROJEN TUNNISTUS -LOMAKE 

 

Vaarojen tunnistus -lomake on jaettu viiteen eri osioon: 

1) Fysikaalisten vaaratekijät 

2) Fyysinen kuormittuminen 

3) Henkinen kuormittuminen 

4) Tapaturman vaara 

5) Kemialliset ja biologiset vaaratekijät 

 

Tarkistuslistasta valitaan ”Aiheuttaa vaaraa tai haittaa”, jos asiasta aiheutuu vaaraa tai haittaa 

työntekijän terveydelle, turvallisuudelle tai muista syistä vaatii hallintatoimia. Tämä kohta 

valittaessa vaara tai haittaa aiheuttava tekijän riski arvioidaan ja vaara poistetaan tai 

lasketaan hyväksyttävälle tasolle. 

 

”Ei vaaraa tai haittaa” valitaan jos asiasta ei aiheudu vaaraa tai haittaa. Lisäksi tämä valitaan 

jos vaaraa ei esiinny tarkasteltavassa kohteessa. Tällöin jatkotoimenpiteet eivät ole 

tarpeellisia. 

 

”Ei tietoa” -vaihtoehto valitaan kun asiasta tai sen aiheuttamista vaikutuksista ei ole tietoa. 

Tällöin on tarpeen suorittaa mittauksia tai asiantuntijoiden apua. Työsuojelupäällikkö on 

vastuussa asian selvittämisestä. Asia otetaan käsittelyyn, kun tarvittava lisätieto on saatu. 

 

Tarkistuslistojen lopussa on vapaita kohtia, joihin merkataan muita havaittuja vaaratekijöitä 

ja tällä tavoin täydennetään vaarojen tunnistamista. Lomakkeen kääntöpuolella on ohjeita ja 

vinkkejä vaarojen tunnistamiseen. 

 

Kommentteja ja tarkennuksia kohtaan voidaan esimerkiksi tarkentaa vaaratekijän 

ilmenemistä (sijainti, kesto, yleisyys, altistujien määrä). Lisätietoja kohtaan voi kirjoittaa 

tarkemman kuvauksen ja antaa lisätietoa liittyen vaaratekijään. 
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4 RISKIN ARVIOINTI 

 

Riskin arviointi matriisilla selvitetään vaaraan liittyvän riskin suuruus seurausten 

vakavuuden ja vaaran tai ongelman hallinnan tason, esiintymisen ja todennäköisyyden 

avulla. Riskin suuruus luokat on jaoteltu yhdestä viiteen. Riippuen riskin suuruudesta 

määritetään tarvittavat hallintatoimenpiteet. 

 

5 HALLINTATOIMENPITEIDEN MÄÄRITYS 

 

Hallintatoimenpiteiden määrityksessä noudatetaan seuraavaa järjestystä: 

1) Poistaminen 

2) Korvaaminen 

3) Tekniset hallintatoimenpiteet 

4) Kilvet, kyltit, varoitukset tai hallinnolliset toimenpiteet 

5) Henkilösuojaimet 

 

Hallintatoimenpiteitä mietitään ryhmässä. Työsuojelupäällikkö kokoaa toimenpide-

ehdotukset ja päättää mitkä toteutetaan. Lisäksi hän määrittää toimenpiteille vastuuhenkilön 

ja aikataulun. Hallintatoimenpiteen toteutuksen jälkeen seurataan ja varmistetaan sen 

riittävyys ja toimivuus. Kirjaamalla toimenpiteet Meconet Innovation prosessin 

toimenpideluetteloon varmistetaan toimenpiteiden toteutuksen seuranta. 

  

6 DOKUMENTOINTI 

 

Työsuojelupäällikkö on vastuussa dokumentoinnista. Ainakin seuraavat asiat tulee 

dokumentoida: 

1) Vaarojen tunnistamisen tulokset 

2) Riskin arvioinnin tulokset 

3) Toteutettavat toimenpiteet 
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TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSKÄSIKIRJA 

 

 

1 TAVOITE 

 

Tämän TTT-käsikirjan tavoitteena on kuvata Meconetin TTT-järjestelmän pääosat ja niiden 

väliset suhteet. Lisäksi käsikirjassa esitellään järjestelmän laajuus ja siihen liittyvät 

toimintaohjeet.  

 

2 SOVELTAMISALA 

 

Työterveys ja työturvallisuusjärjestelmä (TTT-järjestelmä) toimii apuvälineenä 

työterveyden ja -turvallisuuden hallinnassa, niihin liittyvien ongelmien ratkaisussa ja 

ennaltaehkäisyssä. Järjestelmän avulla sitoutetaan Meconetin toiminta TTT-asioiden 

jatkuvaan parantamiseen. 

 

Meconetin toimintajärjestelmä kattaa ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ja OHSAS 

18001:2007 vaatimukset. TTT-järjestelmän luomisessa, toteuttamisessa, ylläpidossa ja 

jatkuvassa parantamisessa huomioidaan lainsäädännön asettamat ja OHSAS 18001 - 18002 

-standardien vaatimukset. Lisäksi hyödynnetään asiakkaiden ja sidosryhmien asettamia 

vaatimuksia, suosituksia ja ohjeistuksia. 

 

3 TERMIT JA MÄÄRITELMÄT 

 

Tämän toimintakäsikirjan termit ja määritelmät pohjautuvat ISO 9000, ISO 14000 ja 

OHSAS 18000 standardien määrittelemään termistöön. 
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4 TTT-JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET 

 

4.1 Yleiset vaatimukset 

4.1.1 TTT-järjestelmä 

TTT-järjestelmä pohjautuu ”Suunnittele-Toteuta-Arvioi-Toimi” (PDCA) -menettelyyn. 

Menettely koostuu neljästä kohdasta: 

1) Suunnittele 

• Päämäärien asettaminen ja prosessien luominen, joita tarvitaan TTT-politiikan 

mukaisten tulosten saavuttamiseen 

2) Toteuta 

• Prosessien toteutus 

3) Arvioi 

• Prosessien mittaus, vertaaminen TTT-politiikkaan, päämääriin, tavoitteisiin, 

lakisääteisiin ja muihin vaatimuksiin sekä tuloksien raportointi 

4) Toimi 

• Toimenpiteisiin ryhtyminen TTT-järjestelmän suorituskyvyn parantamiseen 

jatkuvasti 

 

  

Kuva 1. TTT-järjestelmä 

 

 

4.1.2 TTT-järjestelmän laajuus 

TTT-järjestelmä kuuluu Meconetin johtamisjärjestelmään ja kattaa sen piirin sisältyvän 

toiminnan. 

 

TTT-politiikka 

Suunnittelu 

Järjestelmän toteuttaminen ja toiminta 

Arviointi ja korjaavat toimenpiteet 

Jatkuva parantaminen 
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4.1.3 Alkukatselmus 

Alkukatselmuksella varmistetaan, että kaikki yritykseen kohdistuvat TTT-riskit 

huomioidaan. Meconetin TTT-järjestelmän perustana toimii: 

• OHSAS 18001, lakisääteiset ja muut vaatimukset 

• Johtamisjärjestelmä 

• Kattava vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi 

• Henkilöstökyselyt ja haastattelut 

•  Työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät tilastot 

• Yhteistyökumppaneilta ja sidosryhmiltä saatava tieto 

 

Alkukatselmuksesta saatavaa tietoa hyödynnetään TTT-järjestelmän luomisessa, 

toteuttamisessa, ylläpidossa. Sitä käytetään hyödyksi TTT-päämäärien määrittämisessä. 

 

4.2 TTT-politiikka 

TTT-politiikalla osoitetaan yrityksen hallituksen ja johtoryhmän sitoutuminen TTT-asioihin 

ja TTT-toiminnan suunta. Se pitää sisällään sitoutumisen TTT-asioiden hallinnan ja TTT-

toiminnan jatkuvaan parantamiseen sekä vammojen ja terveyden heikentymisen 

ehkäisemiseen. Lisäksi politiikka sisältää sitoutumisen lakien ja muiden organisaatioita 

velvoittavien TTT-vaatimuksien noudattamiseen ja toimii pohjana TTT-päämäärien 

luomiselle. 

 

Meconetin TTT-politiikka: 

”Meconet on sitoutunut kehittämään toimintansa turvallisuutta yhdessä sidosryhmiensä 

kanssa. Tavoitteenamme on saavuttaa tapaturmissa nollataso ja kehittää työmenetelmiä 

paremmiksi jotta henkilöstömme voisi paremmin.” 

 

”Meconet tunnistaa lain asettamat vaatimukset turvallisuusasioille, valvoo niissä tapahtuvia 

muutoksia ja toimii niiden mukaisesti. Haluamme tarjota henkilöstöllemme hyvän 

työpaikan, emmekä hyväksy kiusaamista tai syrjintää. Henkilöstömme osallistuu aktiivisesti 

työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuvaan parantamiseen.” 
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4.3 Suunnittelu 

4.3.1 Vaaran tunnistaminen, riskin arviointi ja hallintatoimenpiteiden määrittäminen 

4.3.1.1 Yleistä 

Vammoja tai terveyden heikentymistä aiheuttavat vaarat tulee ennen niihin sisältyvän riskin 

arviointia tunnistaa. Riskin arvioinnilla pyritään määrittämään riskin suuruus, asettamaan 

riskit tärkeysjärjestykseen. Oikeilla hallintatoimenpiteillä riski voidaan poistaa tai ainakin 

laskea hyväksyttävälle tasolle. 

 

Yleinen vaarojen tunnistaminen, riskin arviointi ja hallintatoimenpiteiden määrittäminen 

toteutetaan kerran vuodessa. Vaaroja tunnistetaan, arvioidaan ja hallintatoimenpiteitä 

määritetään jatkuvasti turvallisuushavaintokäytäntöä avuksi käyttäen. Lisäksi TTT-riskejä 

tunnistetaan ja arvioidaan aina työterveyteen tai -turvallisuuteen vaikuttavien muutoksien 

yhteydessä asianmukaisella laajuudella. Myös uusien koneiden ja laitteiden riskit tulee 

arvioida. Tuloksia käytetään TTT-järjestelmän jatkuvassa parantamisessa ja toteuttamisessa.  

 

Vaarojen tunnistamisessa, riskin arvioinnissa ja hallintatoimenpiteiden määrittämisessä 

hyödynnetään yhteistoimintaa ja mahdollistetaan työntekijöiden osallistuminen prosessiin. 

Tarvittaessa hyödynnetään yhteistyökumppaneita ja muita sidosryhmiä, sekä 

asiantuntijatahoja. Lisäksi huomioidaan lakisääteiset sekä muut organisaatioita velvoittavat 

vaatimukset. 

  

Vaarojen tunnistaminen, riskin arviointi, hallintatoimenpiteiden määritys, toimintaohje 

Työpaikkakierros, lomake 

Turvallisuushavainnointi, toimintaohje  

 

4.3.1.2 Vaarojen tunnistaminen 

Vaarojen tunnistamisella pyritään ennakoivasti tunnistamaan kaikki organisaation 

toimintaan liittyvät kohteet, tilanteet tai toimet (tai niiden yhdistelmät), joista voi aiheutua 

ihmiselle vammoja tai terveyden heikentymistä. 

 

 

4.3.1.3 Riskien arviointi 
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Riski muodostuu vaarallisen tapahtuman tai altistuksen esiintymistodennäköisyyden ja 

tapahtumasta tai altistuksesta aiheutuvan vamman tai terveyden heikentymisen vakavuuden 

yhdistelmästä. 

 

Riskin arvioinnissa arvioidaan riskin suuruutta ja nykyisten hallintatoimien riittävyyttä. Sen 

perusteella päätetään, ovatko riskit hyväksyttävällä tasolla. 

 

4.3.1.4 Hallintatoimenpiteiden määrittäminen 

Hallintatoimien riittävyyden arvioinnin jälkeen määritetään tarvittaessa uudet hallintatoimet 

tai parannetaan vanhoja.  Jos uusia tai paranneltuja hallintatoimia tarvitaan, niiden valinnassa 

noudatetaan seuraavaa ensisijaisuusjärjestystä huomioiden hallintatoimien suhteelliset 

kustannukset, riskin pienentämisen hyödyt ja vaihtoehtojen luotettavuus: 

1) Poistaminen 

2) Korvaaminen 

3) Tekniset hallintatoimenpiteet 

4) Kilvet, varoitukset tai hallinnolliset toimenpiteet 

5) Henkilösuojaimet 

 

4.3.2 Lakisääteiset ja muut vaatimukset 

Lainsäädännön vaatimukset asettavat minimitason Meconetin TTT-toiminnalle. Lisäksi on 

muita velvoitteita, jotka määrittelevät toimintaa. 

 

Lakisääteisten ja muiden vaatimusten seuraamisesta vastaa Meconetin laatupäällikö. 

Laatupäällikön vastuulla on siirtää tunnistettujen vaikutusten toimenpiteet tehtaiden 

toimenpidelistoille tai työsuojelutoimikuntien kokouslistoille. Työsuojelupäällikkö on 

vastuussa toimenpiteiden aikataulusta ja toteutumisesta.  

 

Lakisääteisten vaatimusten tunnistaminen, työohje 

 

 

 

4.3.3 Päämäärät, tavoitteet ja ohjelmat 
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TTT-päämäärät perustuvat TTT-politiikkaan, organisaatiota velvoittaviin vaatimuksiin, 

TTT-riskeihin. Päämäärät asetetaan yrityskohtaisesti tai tarvittaessa vain määritetyille 

toiminnoille. 

 

Tavoitteet ovat päämääriä yksityiskohtaisempia vaatimuksia, jotka määrittelevät kuinka 

päämäärä on saavutettavissa. Ne ovat tarkasti määriteltyjä ja mitattavissa olevia. Lisäksi ne 

on sidottu aikatauluun. 

 

Tavoitteille asetetaan ohjelmat eli toteutussuunnitelma. Ne esittävät käytännöntasolla, 

kuinka tavoitteet ja sitä kautta TTT-päämäärät saavutetaan. Ohjelmat sisältävät 

vastuuhenkilön tai henkilöt, keinot ja aikataulut. 

 

Meconetin TTT-päämäärät, tavoitteet ja ohjelmat asetetaan 2-4 vuoden aikaväleille. 

Toteutumista seurataan asettamisvaiheessa määrättyjen mittareiden avulla. 

 

Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärät, tavoitteet ja ohjelmat 

 

4.4 Järjestelmän toteuttaminen ja toiminta 

4.4.1 Resurssit, roolit, vastuut ja valtuudet 

Tehdaskohtainen TTT-organisaatio on alla olevan kuvan mukainen. 

 

 

Muita työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä vastuita kuvataan erillisissä toimintaohjeissa 

ja tämän käsikirjan muissa osissa. 

Johtoryhmä 

Työsuojelupäällikkö 

Osaston esimies 

Työntekijä 

Työsuojelutoimikunta 

Työterveydenhuolto 

Työsuojeluvaltuutettu 
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Työsuojelutoimikunta 

Työsuojelutoimikunta toimii tukevana toimielimenä muulle työsuojelu organisaatiolle. 

Työsuojelutoimikunnan vastuut esitetään työsuojelun vuosiympyrässä. 

 

Työsuojelun vuosiympyrä 

 

Työterveyshuolto 

Työterveyshuolto tukee toiminnallaan Meconetin muuta työsuojeluorganisaatiota. 

Työterveyshuollon vastuut esitetään toimipaikkakohtaisesti työterveyshuollon 

toimintasuunnitelmassa 

 

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 

 

Johtoryhmä 

Johtoryhmä on viime käden vastuussa työterveydestä ja -turvallisuudesta sekä TTT-

järjestelmästä. Johtoryhmä määrittää ja valtuuttaa TTT-politiikan ja -päämäärät. He 

vastaavat TTT-järjestelmän vaatimien resurssien saatavuudesta. Johtoryhmä kehittää ja 

toteuttaa TTT-politiikkaa jatkuvasti ja ennakoivasti. Lisäksi johtoryhmä on vastuussa 

roolien, vastuiden, velvollisuuksien sekä valtuuksien jakamisesta ja määrittämisestä 

tehokkaan TTT-järjestelmän hallitsemiseksi. 

 

Työsuojelupäällikkö 

Työsuojelupäällikkö vastaa tehtaan kokonaisturvallisuudesta, TTT-järjestelmän 

toimivuudesta ja ajantasaisuudesta. Hän varmistaa, että TTT-asioita käsitellään johtoryhmän 

kokouksissa ja että toiminta on OHSAS 18001 -standardin mukaista. Lisäksi 

työsuojelupäällikkö on vastuussa yhteistoiminnasta työntekijöiden, työterveyshuollon ja 

muiden tarvittavien tahojen välillä. 

 

 

 

Osaston esimies 
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Esimiesasemassa olevat ovat vastuussa välittömien alaistensa työterveydestä ja -

turvallisuudesta. He vastaavat että työntekijällä on tarvittavat tiedot ja taidot työn 

turvalliseen suorittamiseen. Lisäksi he valvovat ja puuttuvat TTT-epäkohtiin, sekä kehittävät 

oman osastonsa työympäristöä ja toimintaa turvallisemmaksi. 

 

Työsuojeluvaltuutettu 

Työsuojeluvaltuutettu seuraa ja puuttuu TTT-asioihin liittyviin epäkohtiin sekä toimii 

edustaa työntekijöitä yhteistoiminnassa liittyen työterveyteen ja -turvallisuuteen. 

 

Työntekijä 

Työntekijä on velvollinen noudattamaan työpaikan ohjeita ja sääntöjä. Työntekijä on 

velvollinen tekemään työnsä turvallisesti, vaarantamatta itsensä tai muiden terveyttä. 

Työntekijän tulee viipymättä ilmoittaa poikkeamista ja mahdollisuuksien mukaan korjata 

epäkohta itse. 

 

4.4.2 Pätevyys, koulutus ja tietoisuus 

Henkilökunnan koulutus on edellytyksenä pitkän tähtäimen onnistumiselle. Koulutustarve 

tunnistetaan jo rekrytoinnin yhteydessä. Lisäkoulutuksen tarve tunnistetaan 

osaamisaluematriisilla ja kehityskeskusteluiden avulla. Näistä saatavan tiedon avulla 

esimies laatii koulutussuunnitelman. Henkilöstön riittävä tietoisuus TTT-asioista 

varmistetaan asianmukaisella perehdytyksellä. Jokaisen työntekijän on tiedettävä yrityksen 

TTT-politiikka, toimintaohjeet hätätilanteissa ja omaan työn TTT-vaikutukset ja vaarat. 

Muiden Meconetin valvonnassa työskentelevien pätevyys varmistetaan yleisperehdytyksellä 

yrityksen ja toimipaikan TTT-käytäntöihin. 

 

Henkilöstökäsikirja 

Perehdyttämismuistio, lomake 

Toimihenkilöiden perehdyttämissuunnitelma 
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4.4.3 Viestintä 

Henkilöstön sitouttamista edistetään sisäisellä viestinnällä, sekä lisätään heidän 

tietoisuuttaan TTT-asioista. Ulkoisella viestinnällä varmistetaan tiedonkulku eri 

sidosryhmien välillä. 

 

4.4.4 Yhteistoiminta 

Työntekijöille tulee taata mahdollisuus päästä vaikuttamaan TTT-politiikan kehittämiseen 

ja katselmointiin. Työntekijöiden osallistuminen TTT-asioista päättämiseen varmistetaan 

työsuojelutoimikunnan toiminnalla. Työsuojelutoimikunta toimii vuosikellon mukaan ja 

kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Lisäksi työntekijät osallistuvat 

turvallisuushavaintojen käsittelyyn, työtapaturmatutkintaan sekä vaarojen tunnistamiseen, 

riskin arviointiin ja hallintatoimenpiteiden määritykseen. 

 

4.4.5 Dokumentointi ja asiakirjojen hallinta 

Meconetin TTT-järjestelmän dokumentointi on sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmän 

dokumentointirakennetta ja asiakirjoja hallitaan järjestelmän mukaisesti. 

 

Asiakirjojen hallinta 

 

4.4.6 Toiminnan ohjaus 

Ohjaustoimenpiteillä rajataan TTT-riskit hyväksyttävälle tasolle Meconetin toiminnassa. 

Merkittäville TTT-toimintaan liittyville toiminnoille on laadittu omat toimintaohjeet. 

Toimintaohjeet voivat sisältää menettely- tai työohjeita. Menettelyohjeet liittyvät TTT-

järjestelmän ylläpitoon tai TTT-toimintaan. Työohjeissa opastetaan konkreettisesti työ tai 

työvaihe. Ohjeisto on koko henkilöstön saatavilla Meconetin intranetissä. 
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Meconetin TTT-toimintaa ohjaavat ohjeistukset: 

• Communication on Progress 

• Henkilönosto, työohje 

• Henkilöstökäsikirja 

• Kemikaalien hankinta ja kirjanpito, työohje 

• Pelastussuunnitelma 

• Päihdeohjelma 

• Tasa-arvo-ohjelma 

• Turvallisuusopas 

• Työpaikkakierros, lomake 

• Työsuojelun toimintaohjelma 

• Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 

• Vaaratilanneraportointi, menettelyohje 

• Vaarojen tunnistaminen, riskin arviointi ja hallintatoimenpiteet, toimintaohje 

• Varhaisen puuttumisen malli 

• Vierailijoiden turvallisuus, menettelyohje 

 

4.4.7 Valmius ja toiminta hätätilanteissa 

Meconetin hätätilanne valmiuteen ja toimintaan liittyvät asiat on koottu 

pelastussuunnitelmaan, joka on kiinteistökohtainen. 

 

Pelastussuunnitelma 

Turvallisuusopas 

 

4.5 Arviointi 

4.5.1 Toiminnan tason mittaus, tarkkailu ja vaatimusten täyttymisen arviointi 

TTT-järjestelmää mitataan, tarkkaillaan ja arvioidaan. Ongelmiin puututaan ennakoivasti, 

ennen niiden esiintymistä. Olemassa olevia ongelmia tunnistetaan ja korjataan. Tarkkailussa 

käytetään sekä laadullisia että määrällisiä mittareita. 

 

Meconet käyttää TTT-toiminnan seurantaan tapaturmataajuutta eli työaikamenetyksiä 

aiheuttavien työtapaturmien lukumäärä suhteessa miljoonaan työtuntiin. Lisäksi seurataan 

tapaturmattomien päivien ja turvallisuushavaintojen määrää. 
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Sisäisillä auditoinneilla tarkastellaan TTT-toiminnan vaatimustenmukaisuutta, TTT-

ohjelmien toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi sillä havaitaan järjestelmän 

kehittämis- ja parannuskohteita, sekä kerätään tietoa johdon katselmukseen. Sisäisiä 

auditointeja toteutetaan säännöllisesti. 

 

Sisäinen auditointi, toimintaohje 

Vaatimuksenmukaisuuden arviointiin voidaan käyttää lähtötietoina: 

• Auditointeja 

• Määrättyjen tarkastusten tuloksia 

• Lakisääteisten ja muiden vaatimusten analyysejä 

• Vaaratilanteita ja riskin arviointia koskevien asiakirjojen katselmukset 

• Haastatteluja 

• Tilojen, laitteiden ja alueiden tarkastuksia 

• Projekti- ja työkatselmuksia 

• Tarkkailu- ja testaustulosten analyysejä 

• Tilojen kierroksia ja suoria havaintoja 

 

4.5.2 Vaaratilanteiden tutkinta, poikkeamat, korjaavat toimenpiteet ja ehkäisevät 

toimenpiteet 

Vaaratilanteet ovat tilanteita, joissa tapahtuu onnettomuus tai olosuhteiden perusteella 

onnettomuuden riski on suuri. Myös läheltä piti -tilanteet lasketaan vaaratilanteiksi. 

Onnettomuus tai tapaturma on tilanne, josta aiheutuu vamma, terveyden heikentyminen tai 

kuolema. Läheltä piti -tilanteessa vahinko tapahtui, mutta loukkaantumiselta vältyttiin. 

Lisäksi vaaratilanteisiin kuuluvat hätätilanteet, terveyden heikentymistapaukset ja pitkän 

ajan kuluessa tapahtuvat tilanteet. 

 

Vaaratilanteiden perusteellisella tutkinnalla varmistetaan, että se ei pääse toistumaan ja 

tunnistetaan parannuskohteita. Meconetissa pyritään kaikkien vaaratilanteiden raportointiin. 

Raportoinnissa, tutkinnassa ja toimenpiteiden toteutuksessa toimitaan menetelmäohjeen 

mukaisesti. 
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Vaaratilanneraportointi, menettelyohje 

 

Poikkeamia toiminnassa tunnistetaan lisäksi sisäisellä auditointiprosessilla ja 

turvallisuuskierroksella. Lisäksi poikkeaminen tunnistaminen on osa henkilöstön 

rutiinivastuita. Huomioon otetaan niin todelliset, kuin mahdolliset poikkeamat. Korjaaville 

ja ehkäiseville toimenpiteille laaditaan aikataulut sekä määritetään vastuuhenkilö. 

 

 

4.5.3 Tallenteiden hallinta 

TTT-järjestelmän tallenteita hallitaan Meconetin johtamisjärjestelmän mukaisesti. 

 

Laatu, turvallisuus ja ymparistötallenteet, työohje 

 

4.6 Johdon katselmus 

Johtoryhmä katselmoi Meconetin TTT-järjestelmän kaksi kertaa vuodessa varmistaakseen 

järjestelmän soveltuvuuden, riittävyyden ja tehokkuuden. Katselmuksessa käsitellään TTT-

ohjelmien toteutuminen, TTT-päämäärien edistyminen sekä tarkastetaan TTT-politiikan 

soveltuvuus. 

 

Johdon katselmukset, toimintaohje 
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