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Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutkia kattavan riskiarvioinnin toteuttamista ja riskien hallintaa 

case-kohteen avulla.  Kandidaatintyössä on kuvattu sekä yleisellä tasolla riskien hallintaan liittyviä 

osa-alueita ja riskiarvioinnin työvaiheita, että tapauskohtaisesti kohteessa tehdyistä tuotantoa ja 

ympäristöä tarkastelevia kartoituksia. Kohde on Jeld-Wen Inc. yhtiöön kuuluva Jeld-Wen Suomi 

Oy:n ovitehdas Kuopiossa, ja siellä valmistetaan sekä maalataan ovia ja karmeja.  

 

Tehtaan tuotanto on jaettu tuotantolinja-alueisiin, jonka mukaisen jaon perusteella HAZSCAN-

menetelmää mukaillen riskiarviointi on toteutettu myös käytännössä. Ympäristöriskien osalta 

kartoitusalue ei ole rajattu, vaan yhdellä arvioinnilla on katettu koko tehtaan tarkastelu.  

 

Työskentelyssä tarkasteltiin linja- ja prosessikohtaisia turvallisuusriskejä sekä kirjoitettiin niiden 

perusteella selvitys riskeistä. Nämä riskiarvioinnit sekä muut linja- ja prosessikohtaiset raportit ja 

työohjeet kootaan myös yhtiön Sharepoint-kirjastoon pilvipalveluun käytettäväksi kaikilla yhtiön 

Suomen tehtailla.  

  

Tämän kohteen perusteella riskiarvioinnin realistisuuteen ja kattavuuteen vaikuttavat merkittävästi 

käytetyn toteutustavan soveltuvuus tutkittavaan kohteeseen, riskiarviointeja tekevän 

henkilön/ryhmän henkilökohtainen kokemus sekä tutkittavasta kohteesta että riskien arvioinnista. 

Samoin arvioijien kyvyt havainnoida ja kyseenalaistaa ovat tärkeitä työkaluja riskien tunnistamisessa. 

Riskien hallinnan onnistumiseen tarvitaan tämän kohteen perusteella ajantasaista riskiarviointia, 

toimivaa tiedottamista ja osallistuvaa henkilökuntaa, mutta nämä tulokset voivat poiketa paljonkin 

riippuen sovellettavasta kohteesta. Kuitenkin erityisesti kohteen kanssa samankaltaisissa kohteissa 

tässä työssä esitelty toiminta ja toimintamallit voivat olla hyvin soveltuvia ja hyödyllisiä. 
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1 JOHDANTO 
 

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 15 §:n mukaan toiminnanharjoittajalla on 

ennaltavarautumisvelvollisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toiminnanharjoittajan täytyy 

etukäteen varautua tarvittavin ehkäisevien toimenpitein onnettomuuksien ja muiden 

poikkeustilanteiden estämiseksi sekä niiden terveydelle ja ympäristölle aiheuttamien haitallisten 

seurauksien rajoittamiseksi.  

 

Täten edellytys ympäristöluvalle on kattava ennaltavarautumissuunnitelma, jota noudattamalla 

pyritään estämään ympäristöä tai terveyttä uhkaavia tapahtumia. Lain tuoma velvollisuus ei ole 

kuitenkaan ainoa syy minkä takia ennaltavarautumissuunnitelmaan tarvittavaa riskinarviointia, 

riskinhallintaa ja riskianalysointia on syytä harjoittaa. Mitä laajemmin ja yksityiskohtaisemmin 

riskejä tarkastellaan, sitä kokonaisvaltaisemmin riskejä hallitaan koko työpaikalla, tehden lopulta 

koko työympäristöstä turvallisemman sekä sen työntekijöille että ympäristölle. 

 

Riskien arviointi on jatkuvaa toimintaa, ja sitä tehdään muulloinkin eikä pelkästään ympäristölupa-

asioiden merkeissä. Riskien arviointia tarvitaan aina kaikenlaisten muutostilanteiden yhteydessä, 

kuten toiminnan laajentuessa, toiminnan luonteen muuttuessa, organisaation uudelleenjärjestelyjen, 

sekä rakenteellisten muutosten, kuten toimitilojen remontin tai henkilöstömuutosten yhteydessä. 

(ELY 2016, 2.) 

 

Jotta riskien aiheuttamiin vaaroihin voidaan varautua, tulee ne ensin tiedostaa ja löytää riskejä 

kartoittamalla. Jotta uhkien vaarallisuutta ja esiintyvyystiheyttä voidaan arvioida, tulee riskejä 

analysoida esimerkiksi arviointimatriisin avulla. Jotta vaaroja voidaan ehkäistä, tulee riskejä hallita 

tarvittavilla varotoimenpiteillä aina uhkien vaatiessa. (Työsuojeluhallinto 2013, 11.) 

 

Riskien arvioimisesta yritys saa itselleen samalla hyödyllistä tietoa, jota voidaan käyttää hyväksi 

esimerkiksi työhön opastuksessa ja perehdyttämisessä, työohjeiden laatimisessa, työsuojelun 

toimintaohjelman ja toimintasuunnitelmien laatimisessa, työterveyshuollon toiminnan 

suunnittelussa, työpaikan ilmapiirin ja työympäristön selvityksien ja jopa työtilojen tai työprosessien 

muuttamisessa. Riskien kartoittamisen olennaisin tavoite on kuitenkin luonnollisesti työympäristön 

turvallisuuden parantaminen. (Työturvallisuuskeskus 2015, 9.) 
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Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan kohdetapauksen avulla riskienarviointia ja riskikartoitukseen 

ja riskien hallintaan liittyviä menetelmiä ja työvaiheita. Tutkittavia riskejä ovat tehtaan toiminnasta 

aiheutuvat ympäristöriskit ja tuotannon turvallisuusriskit, joista arvioidaan fyysisisiä, kemiallisia, 

ergonomisia, tapaturmista syntyviä sekä psykososiaalisia riskejä. Tarkoituksena on toteuttaa kohdetta 

realistisesti kuvaava riskiarviointi tuotannon ja ympäristön riskeistä. Teoriaosassa kerrotaan 

riskiarviointimenetelmistä ja riskienhallinnasta yleisellä tasolla, ja kohdetta käsittelevissä kappaleissa 

kerrotaan käytännön toteutuksesta ja tutkimuksen onnistumisesta. Lopuksi pohditaan riskiarvioinnin 

ja riskienhallinnan sisältöä ja toteutusmenetelmiä ja lisäksi esitetään suositeltavia jatkotoimenpiteitä 

tehtaalle. 
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2 TAUSTAA 

 

Metsäteollisuudella on Suomessa pitkä historia, ja se kuuluu yhä edelleen Suomen teollisuudenaloista 

kolmen suurimman teollisuuden osa-alueen joukkoon. Metsäteollisuuden osuus oli koko Suomen 

tuotannosta 19 % vuonna 2017. (Tilastokeskus, 2017, 1.) Vuonna 2017 metsäteollisuus työllisti 

yhteensä 42 000 henkilöä, joista 20 000 henkilöä on paperiteollisuuden työntekijöitä ja 22 000 

puutuoteteollisuuden. (Metsäteollisuus, 2018.) 

Puutuoteteollisuus on metsäteollisuuden ala, jossa tuotetaan monipuolisesti erilaisia puutuotteita. 

Tuotteita voidaan jakaa jalostusasteen mukaan raakapuusta tehtäviin perustuotteisiin, joita 

valmistetaan sahateollisuudessa, ensimmäisen asteen jalostettuihin tuotteisiin, kuten levyteollisuuden 

liimatut puulevyt, höylätuotteet ja pinnoitetut puutuotteet. Rakennuspuuseppä- ja taloteollisuudessa 

valmistetaan näistä materiaaleista tuotteita, kuten ovia, ikkunankarmeja ja puutaloja. (Salovaara 

2006, 18.) 

Näistä voidaan huomata puutuotealan ja rakennusalan välinen merkittävä yhteys. Jopa noin 80 % 

sahatavaran tuotannosta käytetään suoraan tai jalostamisen kautta epäsuorasti rakentamisessa. 

Rakennuspuusepäntuotteista puolestaan yli 70% päätyy asuntorakentamiseen. Kalustus ja sisustus 

ovat muita kohteita, joihin suurin osa lopuista puutuoteteollisuuden tuotteista, kuten huonekalut, 

menevät. Liikevaihto Suomen puutuoteteollisuudessa oli vuonna 2017 6,9 miljardia euroa ja vuoteen 

2016 verrattuna liikevaihto kasvoi 7%. Vuoden 2017 puutuoteteollisuuden viennin arvo puolestaan 

oli 2,9 miljardia euroa. Kuvassa (Kuva 1) nähdään puutuoteteollisuuden suurimmat Suomen 

rakennuspuusepän tuotteita valmistavat yritykset, niiden liikevaihdon ja henkilöstön määrän suuruus. 

Tässä työssä tarkasteltava esimerkkikohde JELD-WEN Suomi Oy Kuopion tehdas on osa kuvassa 

esiteltyä JELD-WEN Suomi Oy konsernia. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2018, 7-8.) 
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Kuva 1. Rakennuspuusepän tuotteita valmistavat Suomen suurimmat yritykset. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2018, 54.) 

 

Puutuoteala on raaka-aineen puolesta suuresti kytköksissä rakentamisen lisäksi myös kemialliseen 

metsäteollisuuteen, kuten sellun ja paperin tuotantoon, sekä energiateollisuuteen, jotka ovat kaikki 

merkittäviä tekijöitä Suomen tuotannossa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2018, 8.) 

Puu ja puutuotteet ovat myös biotalouden merkittävimpiä raaka-aineita. Ilmastonmuutoksen myötä 

pyritään luomaan kestävämpiä vaihtoehtoja ja vähentämään päästöjä. Tähän ongelmaan vastaavat 

hallituksen kärkihankkeet bio-, ja kiertotalous. Nämä tarjoavat puutuoteteollisuudelle uuden 

kehityssuunnan ja kasvavat markkinat täynnä uusia mahdollisuuksia. Euroopan Unionin 11.20.2018 

julkaistun yhteisen biotalousstrategian myötä pyritään luomaan lisää työpaikkoja biotaloussektorilla 

sekä lisätä samalla taloudellista kasvua ja investointeja. Puu on hiiltä sitova materiaali ja sitä voidaan 

hyödyntää merkittävästi vähähiilisyyteen tähtäävien tavoitteiden saavuttamisessa lopputuotteiden 

valmistamisessa ja sivutuotteiden jatkohyödyntämisessä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2018, 43.)  

Näistä voi huomata puutuoteteollisuuden olevan muidenkin teollisuusalojen lisäksi suurien 

haasteiden ja kehityksen edessä. Kehityksen, uusien tavoitteiden ja teknologioiden vaikutuksesta 

teollisuudessa toimivien yritysten toimintatavat, käyttämät laitteet, päästötavoitteet ja 

toimintaympäristö muuttuu ja kehittyy. Puutuoteteollisuuden yrityksistä suuri lähes 70% enemmistö 

oli uudistanut työn organisointia uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien sijaan. Toiminnan 

uudelleen organisointi on merkittävä muutos toiminnassa, jonka myötä toiminnasta syntyy myös 

uudenlaisia riskejä, joiden hallitsemiseksi tarvitaan riskinarviointia. Riskien hallinta ja seuraaminen 



6 

 

 

 

on tärkeää turvallisen työympäristön luomiseksi ja ympäristövaikutuksien hallitsemiseksi. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2018, 36.)  

Nykyään puutuote- ja rakennusteollisuudelle ominaisia riskejä ovat tuotannon näkökulmasta 

työstettävät koneet ja pienlaitteet, käytettävät kemikaalit ja fysikaalisista olosuhteista melu ja pöly. 

Melulle altistuminen on rakennusalalle tyypillistä, johon tätäkin kohdetta voi verrata. Kovalle melulle 

jatkuva altistuminen aiheuttaa merkittävän riskin kuuloon, sydämeen ja verenkiertoon liittyvien 

ammattitautien esiintyvyyteen. (Kauppinen et al. 2012, 129.) Pöly on myös merkittävä kemiallinen 

altistin, ja sitä esiintyy luonnollisesti työtehtävissä, joissa työstetään puuta tai muuta pölyävää 

materiaalia. Esimerkiksi rakennusalalle tyypillinen pitkäaikainen ja lievempi tai poikkeustilanteessa 

akuutti suurelle pitoisuudelle pölyä altistuminen on yhdistetty mahdollisuuteen aiheuttaa 

ammattitauteja, kuten ärsytysastmaa (Lindström et al. 2014, 2062.)  

Puutuoteteollisuus on yleensä käytännön raskasta fyysistä työtä, jolloin työssä usein ilmenee 

merkittävä määrä työasennosta aiheutuvia riskitekijöitä. Jatkuva seisominen, raskaat, nopeat ja 

toistettavat liikkeet rasittavat tuki- ja liikuntaelimiä, kuten selkää, niveliä, niska-hartiaseutua ja 

jalkoja. (EWCS 2012, 46-47.) Teollisuudenaloista eniten lihaskipua ja vaivoja tavataan 

maataloudessa, kuljetuksessa ja puutuoteteollisuuden rakennusalalla. (EWCS 2012,118-119.)  

Vielä vuoteen 2010 mennessä suomalaisissa tuki- ja liikuntaelinoireita kartoittavissa tutkimuksissa 

ei ollut yhtäjaksoisesti kymmenen vuoden ajan sisällytetty kysymystä oireiden työperäisyydestä, 

minkä takia työperäisistä tuki- ja liikuntaelinsairauksista ei vielä ole ollut runsaasti tietoa saatavilla.  

(Schneider et al. 2010, 67.) Tämä kertoo puolestaan siitä, että myöskään ergonomiaa tarkastelevalla 

näkökulmalla työturvallisuusriskeissä ei ole pitkä historia. 
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3 RISKIEN HALLINTA 
 

Riskienhallinnan ensimmäisenä osa-alueena voi pitää riskien arviointia, jossa tunnistetaan 

toimintaympäristön riskit ja analysoidaan niitä. Ensimmäisen osa-alueen vaiheet näkyvät 

havainnollistavassa kuvaajassa (Kuva 2) oransseina. Ennen riskien löytämistä ei ole riskejä 

hallittavaksi. Kuitenkin aivan ensiksi valitaan kohteeseen ja toiminnan vaiheeseen sopivin 

järjestelmällinen menetelmä riskien arviointiin, jolla tunnistetaan riskit, analysoidaan sen tuottamien 

vaikutuksien todennäköisyyttä ja vakavuutta.  

Kysymyksiä, joihin riskin arvioinnilla vastataan ovat: 

- Skenaario: mitä tapahtuu ja mistä se aiheutuu? 

- Mitä skenaarion toteutumisesta aiheutuu ja kuinka todennäköisesti se tapahtuu? 

- Edellyttävätkö riski ja sen seuraukset toimenpiteitä ja millä aikataululla? 

- Kuinka seurauksien vaikutuksia tai riskin todennäköisyyttä voidaan minimoida? (Vesala 

2017, 26.) 

 

 

 
 

Kuva 2. Riskien kokonaisen hallintaprosessin rakennuspalikat. (Työsuojeluhallinto 2013, 10.) 
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Riskien hallintaa voi toteuttaa monella tavalla, ja erilaisia riskianalyysimalleja on useita. Erilaisissa 

toimintaympäristöissä, tuotteen elinkaaren vaiheissa ja erilaisissa yrityksissä voi olla huomattavasti 

toisistaan poikkeavia riskejä.  Yksi tapa mikä sopii oivallisesti yhteen paikkaan, voikin olla toiseen 

kohteeseen täysin sopimaton. Usein myös voidaan tarvita useampaa työkalua riskien hallintaan ja 

arviontiin, sillä erilaisilla malleilla on erilaiset vahvuudet liittyen erilaisiin tavoitteisiin, johtuen 

työkalujen näkökulma eroavaisuuksista ja toteutusmenetelmistä käytännössä. (Heikkilä et al. 2007, 

9.) 

 

Riskianalyysityökalut ovat kvalitatiivisia eli laadullisia tutkimuksia, semi-kvantitatiivisia tai 

kvantitatiivisia eli määrällisiä.  Kvalitatiivissa menetelmissä tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että 

seurauksen, todennäköisyyden ja riskin tasoa arvioidaan sanallisesti merkittävyystasoilla pieni, 

keskisuuri ja suuri. Kvalitatiiviselle tutkimukselle pätee myös se, että saatuja seurauksia yhdistetään 

todennäköisyyksiin, joista saatua tasoa arvioidaan laatukriteereihin verraten. Usein riskiluokituksen 

kvalitatiivista muotoa hyödynnetään edelleen riskien arvioinnissa ja toimenpiteiden priorisoinnissa. 

(Valtiovarainministeriö 2017, 22.) 

 

Määrällisessä analyysissä seurauksia ja todennäköisyyksiä arvioidaan numeeristen arvojen kautta ja 

näissä menetelmissä riskitason arvoilla on tietyt toimintaympäristöä kehitettäessä määritetyt yksiköt. 

Puhtaasti vain määrällistä menetelmää käyttämällä ei ole aina mahdollista tai sopivaa käyttää 

esimerkiksi puutteellisen tiedonmäärän tarkasteltavasta järjestelmästä tai toiminnasta vuoksi. 

Tällaisissa olosuhteissa, joissa kvantitatiivinen arviointi ei ole sovellettavissa esimerkiksi sen 

tuloksien tarpeettomuuden tai niiden paikkaansapitävyyden epävarmuuden vuoksi, on tutkittavan 

alan asiantuntijoiden tekemä semi-kvantitatiivinen tai kvalitatiivinen riskiluokittelu silti mahdollista 

toteuttaa ja saada luotettavia tuloksia. (SFS-EN 31010: 2013, 23.) 

 

Semi-kvantitatiiviset menetelmät eroavat kvalitatiivisesta menetelmästä numeerisien 

arviointiasteikkojen käyttämisellä seurausten ja todennäköisyyksien arvioinnissa. Tällä menetelmällä 

riskitaso määritetään laskennallisesti kaavaa käyttämällä hyödyntämällä kvalitatiivista menetelmää 

apuna. Semi-kvantitatiiviset menetelmät ovat ikään kuin kvalitatiivisien ja kvantitatiivisien 

arviointimenetelmien välimuoto, jossa hyödynnetään molempia tapoja. (SFS-EN 31010:2013, 22.) 

 

Suomen standardisoimisliiton vuoden 2013 standardi SFS-EN 31010 ohjaa riskikartoituksia 

menetelmän valinnassa ja soveltamisessa riskien arviointiin. Sen tarkoitus on tukea kansainvälistä 

standardia ISO 31000 (2018), jota ei ole luotu sertifiointi tarkoitukseen. Täten myöskään tätäkään 
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standardia ei sovelleta sertifiointiin, eikä määräyksissä tai sopimuksissa. Standardi on luonteeltaan 

yleisluontoinen ja sen ohjeita voidaan hyödyntää monilla eri aloilla teollisuudessa ja erilaisilla 

järjestelmätyypeillä. Tämän standardin A-liitteessä on esitelty monipuolisesti lukuisia eri 

riskinanalysointitekniikoita. (SFS-EN 31010: 2013, 38-47.)  

 

3.1 Riskienarviointityökaluja 
 

 

Standardissa SFS-EN 31010 kuvatuista tekniikoista tunnetuimpia ja merkittäviä menetelmiä ovat 

mm. alkuvaiheeseen sijoittuva poikkeamatarkastelu HAZOP, alustava vaara-analyysi PHA, riskien 

vaarojen arviointia tarkasteleva arviointimatriisi, sekä toimenpiteiden riittävyyttä arvioiva 

suojauskerrosanalyysi LOPA.  

Lisäksi HAZOP-menetelmästä kehitetyt kevyemmät menetelmät ”Mitä jos skenaario- analyysi” 

SWIFT ja vaarallisten skenaarioiden analyysi HAZSCAN ovat hyviä työkaluja jo olemassa olevan 

toiminnan riskien analysointiin. Näiden lisäksi käynnissä olevan toiminnan riskien tunnistamiseen on 

hyvä työkalu myös potentiaalisten ongelmien tunnistaminen POA. Näistä menetelmistä HAZSCAN 

ja POA eivät kuulu tässä standardissa SFS-EN 31010 esiteltyihin menetelmiin. Tästä standardista 

menetelmän puuttuminen ei merkitse menetelmän kelpaamattomuutta käytäntöön, sillä standardi ei 

ole kaikkiin menetelmiin viittaava. (SFS-EN 31010: 2013, 12.)  

HAZOP-menetelmässä tarkastellaan kohdetta erittäin yksityiskohtaisesti prosessikaavioiden avulla. 

Ihmisen toiminnasta aiheutuvia vaaroja HAZOP-menetelmä ei huomioi, sillä siinä tarkastellaan 

puhtaasti prosesseista syntyviä riskejä. Tyypillisesti HAZOP-menetelmää käytetään prosessin 

suunnitteluvaiheessa, sillä käytön aikana tunnistettavat tarvittavat muutokset ovat kalliita tehdä 

jälkikäteen jo toiminnan alettua. Perusideana HAZOP-tutkimuksen toteutuksessa käytännössä on 

työryhmä, joka pohtii järjestelmän toimintoja poikkeustilanteissa osia kuvaavien dokumenttien, 

tarkistuslistojen ja avainsanalistan kautta. HAZOP-menetelmässä tapahtumia tarkastellaan riskejä 

suojaavien toimenpiteiden jälkeen, ja samalla arvioidaan suojaavien toimenpiteiden toimivuutta. 

Lopuksi poikkeamien kriittisyyttä arvioidaan. Yleisimpiä HAZOP-menetelmässä käytettyjä 

avainsanoja ovat ei, vähemmän ja enemmän sekä tarvittavia dokumentteja ovat mm. PI-tai 

virtauskaavio, pohjapiirustus ja aivoriihessä tehdyt muistiinpanot. (SFS-EN 31010: 2013, 58.) 

Alustava vaara-analyysi (PHA) sijoittuu usein nimensä mukaisesti toiminnan alkuvaiheeseen, ennen 

kuin on paljon tietoa mahdollisista yksityiskohdista tai käyttömenetelmistä. Alustavaa vaara-
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analyysia on kuitenkin mahdollista käyttää jo toiminnassa olevissa järjestelmissä, esimerkiksi 

vaarojen ja riskien priorisoinnissa ja jatkoanalyyseissä. (SFS-EN 31010: 2013, 56.) 

 Alustava vaara-analyysi on laadullinen analyysimenetelmä, jossa käytetään induktiivista päättelyä 

vaarojen, vaaratilanteiden ja vaaratapahtumien tunnistamiseen. Alustavaa vaara-analyysia toteutetaan 

käytännössä luetteloinnin avulla. Lueteltavia vaaroja etsitään esimerkiksi käytetyistä ja tuotettavista 

raaka-aineista, käytettävistä koneista ja laitteista ja toimintaympäristöstä sekä näiden lisäksi 

sijoitussuunnitelmasta ja järjestelmän osien liitynnöistä. (SFS-EN 31010: 2013, 56.) 

 

Alustava vaara-analyysi on yksinkertaisempi kuin HAZOP-menetelmä, mutta kuitenkin samalla 

alustava vaara-analyysi ei ole yhtä yksityiskohtainen kuin HAZOP-menetelmä. Alustavan vaara-

analyysin vahvuuksia on sen monipuolinen sovellettavuus aivan elinkaaren alussa sekä käytettävyys 

rajallisesta tiedosta huolimatta. (SFS-EN 31010: 2013, 58.) 

 

SWIFT- menetelmän nimi tulee englannin kielisistä sanoista Structured ”What If” Technigue, ja se 

tarkoittaa käytännössä apusanoilla tai fraaseilla ohjattua potentiaalisten riskien 

tunnistamistekniikkaa. SWIFT- menetelmässä on HAZOP-menetelmän tavoin työryhmä, jolla on 

avainsanalista tukemassa ja herättämässä keskustelua. HAZOP-menetelmästä poiketen tämä on 

kevyempi menetelmä, ja tätä pystyy helposti soveltamaan normaalista toiminnasta poikkeavien 

tilanteiden vaikutuksien tarkasteluun osastokohtaisesti. (SFS-EN 31010: 2013, 70.) 

 

SWIFT-menetelmää käytetään laajasti järjestelmiin, laitoksen osiin, menetelmiin ja organisaatioihin, 

joissa tutkitaan muutoksista syntyviä vaikutuksia ja muuttuneita tai uusia riskejä. Yleensä SWIFT- 

metodia käytetään järjestelmätasolla enemmän ja sitä ei toteuteta yhtä yksityiskohtaisesti kuin 

HAZOP-poikkeamatarkastelua, mikä näkyy myös kohteen tarkastelun jakamisessa. SWIFT-

menetelmässä kohde jaetaan pullonkaula- tai avainelementteihin helpottamaan analysointia, mutta ei 

tyypillisesti yhtä pieniin osiin kuin HAZOP-menetelmässä. (SFS-EN 31010: 2013, 70.) 

SWIFT-menetelmän vahvuuksia ovat monipuolinen sovellettavuus monenlaisiin olosuhteisiin, 

laitoksiin ja järjestelmiin. Se on myös nopeampi menetelmä ja pienellä lisävaivalla sen avulla saa 

luotua riskinkäsittelysuunnitelmankin. Lisäksi SWIFT-menetelmän avulla voidaan suorittaa myös 

kvantitatiivisia eli määrällisiä jatkotutkimuksia. (SFS-EN 31010: 2013, 72.) 

LOPA-analyysi on kvalitatiivista menetelmää, usein PHA- tai HAZOP- menetelmää, täydentävä 

puolimäärällinen menetelmä, jonka avulla voidaan arvioida vältettävään tapahtumaan tai 
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ennusteeseen liittyvät riskit, ja analysoida toimenpiteiden riittävyyttä riskin hallitsemiseksi ja 

vähentämiseksi suojauskerrosten avulla. Suojauskerros on käytännössä ne toimenpiteet, joilla 

pyritään estämään vältettävät seuraukset. (SFS-EN 31010: 2013, 106.)  Suojauksen riittävyys 

määritetään laskemalla suuruusluokka, joka ilmaisee onko riski siedettävällä tasolla. LOPA-

analyysissa tarkastellaan tilannetta tavoitetason saavuttamisen näkökulmasta käytettävien 

suojaustoimenpiteiden jälkeen, kuten HAZOP-menetelmässäkin. (Matinaho 2011, 11.) 

LOPA-analyysiä on mahdollista käyttää kvalitatiivisesti suojauskerrosten tarkistamiseen tapauksen 

ja tuloksen välillä. Tunnusomaisesti LOPA-menetelmää ja muita puolimäärällisiä menetelmiä 

käytetään jonkin kvalitatiivisella menetelmällä tehdyn analyysin jälkeen, esimerkiksi 

suojausprosessien parantamiseen. (SFS-EN 31010: 2013, 106.) 

HAZSCAN-menetelmä on myös kehitetty HAZOP-menetelmästä. SWIFT-menetelmän tavoin se on 

kevyempi versio HAZOP-menetelmästä. HAZSCAN poikkeaa HAZOP-menetelmästä mm. 

aluerajausten osalta. HAZSCAN menetelmässä jaetaan tutkittava kohde alueisiin toiminnallisuuden 

mukaan. HAZSCAN-menetelmässä tehdään A&P-malli, eli aktiviteetteja ja prosesseja kuvaava 

mallinnus, jonka mukaan tarkasteltava kokonaisuus jaetaan toiminnallisiin pienempiin kohteisiin. 

(Vesala 2017, 26.) Esimerkiksi tässä tapauksessa tuotannon puolella karmien tuotanto on 

kokonaisuutena jaettu seitsemään pienempään osa-alueeseen vaihtuvien toimintojen mukaan kuvan 

(Kuva 3) osoittamalla tavalla, joista jokaiselle alueelle tehtiin oma riskiarviointi. 

 

Kuva 3. Toiminnallinen aluerajaus esimerkki kohteesta. 
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HAZSCAN-menetelmän tarkkuus kasvaa suoraanverrannollisesti yksityiskohtien kuvailuun nähden. 

HAZSCAN-menetelmässä tarkastellaan olemassa olevien riskien lisäksi niiden tuottamien 

seurauksien vakavuutta sekä kartoitetaan toimenpiteitä, joilla riski saadaan siedettäväksi tai jopa 

täysin poistaa, tehden siitä kokonaisvaltaisen menetelmän riskien analysointiin. (Vesala 2017, 26.) 

HAZSCAN-menetelmässä taustamateriaalia käytetään tarpeen mukaan, ja käytettäviä lähtötietoja 

voivat olla esimerkiksi kemikaaliluettelot, käyttöturvallisuustiedotteet ja jo aiemmin tehdyt 

turvallisuusselvitykset HAZSCAN-menetelmä ottaa huomioon myös inhimillisistä tekijöistä 

aiheutuvat riskit, toisin kuin HAZOP. HAZOP- ja SWIFT-menetelmän tavoin HAZSCAN-

menetelmää suositellaan toteutettavan ryhmässä. Organisaation ja laitteiden asettamat riskit ovat 

myös tutkittavana HAZSCAN-menetelmässä inhimillisien tekijöiden lisäksi. (Vesala 2017, 26.) 

Kuvassa (Kuva 4) esimerkki HAZSCAN-analyysiin soveltuvasta pohjasta, joka löytyy kokonaisena 

liitteestä 2. 

 

Kuva 4. Ote ympäristöriskianalyysipohjasta. 

 

Potentiaalisten ongelmien tunnistaminen (POA) on nimensä mukaisesti sopiva työkalu mahdollisien 

riskien kartoitukseen. POA-menetelmä perustuu ryhmätyöskentelyyn, avainsanajoukkoihin ja 

aivoriiheen. POA-menetelmä on hyvä esimerkki kevyemmistä riskikartoitusmetodeista, joita voi 
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toteuttaa sujuvasti toiminnan ollessa jo käynnissä. POA-menetelmässä keskeinen tavoite on 

tärkeimpien ongelmallisten alueiden ja onnettomuuksia aiheuttavien tekijöiden löytäminen. 

(Riskienhallintayhdistys, 1998.) 

Aivoriihi ei tarkoita tässä kontekstissa pelkästään keskustelua, vaan tehokasta ideointia avainsanojen 

kautta. Ryhmässä tunnistetaan avainsanojen avulla esimerkiksi aihepiireittäin asioita, joihin liittyviä 

riskejä listataan ylös. (SFS-EN 31010: 2013, 48.)  

Kun kaikki aiheet saadaan käsiteltyä, arvioidaan riskien merkittävyyttä, toimenpiteitä ja ajallisia 

pakotteita priorisoinnissa merkittävyystasot aiheuttavat. Tällä tekniikalla tunnistetaan ja analysoidaan 

riskejä, sekä luodaan löydetyille riskeille hallintakeinoja, mistä voidaan päätellä tämänkin 

menetelmän toimivan kokonaisvaltaisena riskianalysointi työkaluna (Suomen 

riskienhallintayhdistys, 1998.) 

Näille kaikille menetelmille yhteistä on ryhmätyöskentely. Tämä ei ole sattumaa, vaan koska riskejä 

arvioimalla pyritään kehittämään yhteistä toimintaympäristöä, jossa toimitaan yhdessä, on se 

luontevaa tehdä ryhmässä. On tärkeää saada riskienarviointiin osallistumaan jäseniä useammasta kuin 

yhdestä henkilöstöryhmästä, jotta voidaan saada hyöty irti monipuolisista näkökulmista. 

Arviointiryhmän on hyvä koostua ainakin kolmesta henkilöstä ja sisältää enimmillään viisi henkilöä 

tehokkaan ryhmän luomiseksi. Ryhmän kokoonpanon on suotavaa noudattaa PAT-periaatetta, jossa 

ryhmään kuuluu henkilöitä erilaisista asemista: päättäjiä, asiantuntijoita ja työntekijöitä. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2015, 8.)  

Tietoisuutta riskikartoituksista ja riskien hallintaan liittyvistä työkaluista parantaa erilaiset 

kampanjat, joihin yritykset voivat vapaaehtoisesti liittyä. Suomessa eräs laajalti suosittu kampanja on 

”Nolla tapaturmaa”, joka tarjoaa laajasti yrityksille sekä koulutusta esimerkiksi järjestämällä 

seminaareja että työkaluja turvallisuusasioihin ja riskienhallintaan esimerkiksi kampanjan Nollis-

nettifoorumin välityksellä. Foorumiin kuuluu 402 työpaikkajäsentä 59 eri toimialalta. 

(Työterveyslaitos, 2018.) Neljän vuoden aikana v. 2008–2012 jäsenyritysten työpaikkatapaturmien 

esiintyvyys väheni 46%, kun koko Suomen osalta vastaava luku oli 7%. Verkoston jäsenet tukevat ja 

auttavat toisiaan, ja tietoa jaettaessa saadaan aikaan suuri tietopankki, joka on toiminnan ydin.  

(Alanko, 2016.) 
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3.2 Riskin merkityksen arviointi ja toimenpiteiden määrittäminen 
 

 

 

Yleisesti riskien merkityksen arvioinnissa tulee ensiksi valita aiheeseen sopivin arviointityökalu, 

aivan kuten riskien tunnistamisessakin. On myös kokonaisvaltaisia riskikartoitustyökaluja, jotka 

kattavat myös riskien merkityksen ja riskitason määrittämisen. Usein riskien seurausten arviointi 

tehdään arviointimatriisin avulla, jossa riskeille lasketaan riskitaso riskin esiintymistiheyden ja 

vaikutusten vakavuuden mukaan. Kaikissa arviointipohjissa on erittäin tärkeää tutkia käytetty 

arviointimalli, sillä läheskään kaikissa arviointimenetelmissä esimerkiksi laskennallinen kaava tai 

arviointiperusteet eivät ole identtiset. (SFS-EN 31010: 2013, 30.) 

 

 

3.3 Riskien seuranta 
 

 

Riskien arviointi ei pääty toimenpiteiden tekemiseen, vaan hyvä arviointi kehittyy ja mukautuu 

yrityksen ja toimintaympäristön mukana. Olennaista hyvässä riskien arvioinnissa on toimenpiteiden 

onnistumisen ja toteutumisen seuranta, ja työympäristön tarkkailu, jotta riskit eivät pääse ajan 

kuluessa tai toimenpiteiden riittämättömyyden vuoksi yllättämään. Riskien ja suojatoimenpiteiden 

seuranta muodostavatkin riskienhallinnan jälkimmäisen osa-alueen riskiarviointien sisällön 

säännöllisen päivittämisen ohessa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015, 11.)  

 

Jokaisen riskin omasta riskitasosta riippuu, kuinka tarkasti ja kuinka usein mitäkin riskiä on tarpeen 

seurata. Luonnollisesti mitä merkittävämpi ja vakavampi uhka on kyseessä, sitä tarkemmin tulee 

tarkkailla suojatoimenpiteiden toimintaa ja riittävyyttä. Kaikki paitsi riskitasoltaan merkityksettömät 

riskit vaativat seurantaa. Kokonaisuudessaan riskienhallinnan on kuitenkin oltava jatkuva 

kehämäinen prosessi, jotta riskejä hallitaan täysipäiväisesti parhaalla mahdollisella tavalla. 

(Työsuojeluhallinto 2013, 8-10.) 

 

Osa turvallisuuden ylläpitoa on paitsi itse riskien ja toimenpiteiden seurannasta huolehtiminen, myös 

niistä raportointi ja tallentaminen sekä tietoisuuden seuranta. Riskien hallinnan varmistamiseksi tulee 

olla tarjolla dataa olemassa olevista riskeistä, jotta niitä koskeviin toimenpiteisiin osataan investoida 

ja panostaa arjessa.  

Samaten tulee panostaa tiedottamiseen ja seurata tietoisuuden tasoa turvallisuusasioista ja valvoa 

käytännön toteutumista, jotta kaikki toimintaympäristön toimijat noudattavat turvallisinta tapaa 
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toimissaan. Hyvä tiedottaminen riskien arvioinnin aloittamisesta valmiisiin tuloksiin asti varmistaa 

turvallisuuden toteutumista käytännössä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015, 22.) Tiedottamisen 

tulee toimia myös toiseen suuntaan, työntekijöiltä esimiehille. Käytössä tulee olla jokin keino 

työntekijälle turvallisuushavainnointiin ja kohtaamistaan tai huomaavistaan vaaratilanteista 

esimiehille ilmoittamiseen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015, 24.)  

 

Riskejä on hyvä seurata ja katselmoida säännöllisesti myös sen takia, jotta riskejä ja toimenpiteiden 

ajantasaisuutta tulee tarkasteltua. ensimmäisiä arvioinnin päivittämisessä suoritettavia vaiheita ovat 

aiempien toimenpiteiden onnistumisen analysointi ja tunnettujen riskien tarkastelu, kuten niiden 

ajantasaisuus ja hallinnan toteutumisen toimivuus. Laajaa ja täysimittaista riskiarviointia ei tarvitse 

suorittaa, ellei uudelleenarvioinnille ole tarvetta lain velvoitteen tai jos aiempi arviointi ei enää kuvaa 

realistisesti toimintaympäristöä esimerkiksi toiminnan muutostilanteen, kuten laajentumisen tai 

luonteen muuttumisen myötä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015, 36.) 

 

Uusien menetelmien ja teknologien myötä voi olla mahdollista tulevaisuudessa poistaa jokin riski 

kokonaan, jota ennen on ollut mahdollista vain lieventää tai rajoittaa. Tämä voi kuitenkin jäädä 

huomaamatta, jos riskeihin ja suojatoimenpiteisiin ei kiinnitetä huomiota ja uusia ratkaisuja etsitä 

tarpeeksi aktiivisesti. (SFS-EN 31010: 2013, 18.) Tasaisen seurannan myötä voidaan löytää myös 

täysin aiemmin uusia riskejä, jotka eivät ole aiemmin vielä ilmenneet tai jotka ovat voineet syntyä 

edellisestä riskiarvioinnista, esimerkiksi epäonnistuneen tutkimuksen myötä. Vain seuraamalla 

riskien ja riskianalyysien kehitystä voidaan reagoida tuleviin ja yllättäviin riskeihin tarpeeksi nopeasti 

ja osaavasti. Jatkuvan seurannan avulla organisaatiolla on enemmän tietoa riskeistään ja niitä 

hallitsevien toimenpiteiden laadusta, jolloin yritys saa lisää tietoa ja kasvattaa osaamistaan. 

(Valtiovarainministeriö 2017, 27.) 

 

Riskejä voidaan seurata helposti arjessa esimerkiksi tarkastuslistojen avulla ja tietoisuutta voidaan 

parantaa pitämällä huolta tiedottamisesta. Tiedottamisessa kannattaa yrityksessä käyttää jo valmiiksi 

olemassa olevia kanavia, kuten sähköpostia tai järjestämällä esimerkiksi kokouksia, koulutuksia tai 

seminaareja henkilöstölle. Riskien arvioinnista saatavaa tietoa on hyödyllistä käyttää jo aina 

työntekijän perehdytysvaiheessa, jolloin voidaan ehkäistä alusta asti ennakoivasti yksilön 

työtapaturmariskiä riskiarvioinnissa esiteltyihin riskeihin liittyen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2015, 22, 35.) Tehokas keino voi olla myös testata yksilön osaamista yksinkertaisilla oikein/väärin 

väittämillä tai monivalintakysymyksillä muun työhön perehdytyksen lomassa. 
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4 TYÖN TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

 

Aloite tästä kandidaatintyöstä ja toteutetusta työskentelystä riskiarviointeihin liittyen tuli Jeld-Wen 

Oy Kuopion tehtaalta. Tehdas toimii puuteollisuudessa, ja tehtaalla valmistetaan, koneistetaan ja 

maalataan ovia ja karmeja. Tehtaalla valmistetaan ovia sekä julkisiin tiloihin että yksityisiin koteihin. 

Valmistettavia ovia ovat mm. sisä- ja ulko-ovet, saunanovet ja muut lasilla varustetut ovet ja karmit. 

Ovia tehdään ääni- ja paloeristettyinä. (Jeld-Wen Suomi Oy-kotisivut, 2018.) Toiminnan luonteesta 

johtuen tehtaalla esiintyy laajasti vaihtelevia työturvallisuusriskejä sekä samalla myös monipuolisia 

ympäristöriskejä. Tehtävänäni on ollut laatia nämä kaikki riskit kattava ja realistinen kuvaus tehtaalla 

esiintyvistä riskeistä sekä tuotannon että ympäristön osalta. 

 

Tehtaalla valmistetaan ovia sekä vakiolinjalla että projektilinjalla, joista jälkimmäisien valmistuksen 

määrä on kasvussa. Projektiovien valmistus eroaa vakiolinjan ovista erityisesti kuvioiden ja 

pintakäsittelyn kautta. Kasvaneen tuotevalikoiman myötä tehtaalla käytettävien 

pintakäsittelyaineiden ominaisuudet ja määrä ovat muuttuneet olennaisesti entisestään, mikä näkyy 

puolestaan muutoksena myös toiminnasta syntyvissä päästöissä ja ympäristöriskeissä. 

(POSELY/2322/2015.) 

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen päätöksen mukaan on Jeld-

Wen Suomi Oy Kuopion tehtaan ympäristölupaa pitää uudistaa Ympäristönsuojelulain 89 §:n kohtien 

1 ja 4 perusteella. Kuopion tehtaan tuotanto on kehittynyt siten, että ympäristöluvan päivittäminen 

on tarpeen, sillä nykyisestä luvasta saa osittain todellisuudesta poikkeavan kuvan tehtaan toiminnasta 

ja toiminnan aiheuttamien ympäristövaikutuksien, esim. VOC-päästöjen suuruuden osalta.  Tehtaan 

nykyinen lupa onkin ollut voimassa jo yli 12 vuotta ja sen aikana on itse tehtaan toiminnoissa 

tapahtuneiden muutoksien lisäksi myöskin sen toimintaa säätelevässä Suomen lainsäädännössä ja 

toimintaympäristössä tapahtunut monia muutoksia. Täten nykyistä lupaa on selkeydenkin vuoksi 

hyvä muuttaa ja päivittää nykyisiä käytäntöjä ja olosuhteita vastaavammaksi tehtaan toimintojen, 

lainsäädännön sekä kaavoituksen osalta. (POSELY/2322/2015.) 

 

Ympäristöluvan muutosta varten toiminnanharjoittajan täytyy laatia riskinarviointiin perustuva 

varautumissuunnitelma sekä hankkia käytettäväksi tarpeelliset laitteet ja varusteet.  Täytyy laatia 

myös toimintaohjeet, jotta poikkeavassa tilanteessa osataan toimia oikein. Toiminnanharjoittajan 

pitää testata laitteet ja varusteet sekä harjoiteltava toimia onnettomuuksia ja muita poikkeuksellisia 
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tilanteita varten. Ennaltavarautumissuunnitelmaan ei tarvitse kuitenkaan sisällyttää niitä kohtia, joita 

säädellään jo jonkin toisen lain, kuten vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn 

turvallisuudesta annetun lain (390/2005), pelastuslain (379/2011), kaivoslain (621/2011) tai muun 

lain nojalla. (YSL 527/2014.) 

 

Ympäristöriskikartoitus on osa turvallisuussuunnitelmaa, jota ympäristöluvan saaminenkin 

edellyttää. Siksi aina kun yritys hakee ympäristölupaa tai muutosta olemassa olevaan lupaan, tulee 

turvallisuussuunnitelman ja riskikartoituksen olla ajan tasalla. (YSA 713/2014, 14§.) 

Riskikartoitukset toteutetaan tässä tapauksessa sekä ympäristöriskien osalta että tuotannon 

linjakohtaisten turvallisuusriskien osalta.  

 

Työn tavoitteena on paitsi päivittää aiempia riskikartoituksia, myös luoda kattava ajantasainen 

kartoitus tehtaan ympäristö- ja tuotantoriskeistä ja parantaa turvallisuutta. Riskit tiedostamalla 

voidaan tehdä tarvittavia toimia onnettomuuksien ehkäisemiseksi siten, että riskit neutraloituvat eikä 

aiheuta enää yhtä todennäköistä vaaraa. Samalla pyritään tukemaan riskitietoisuutta tehtaalla 

tarjoamalla riskikartoitusten tulokset jokaisen saataville ja osallistamalla työntekijöitä kartoituksen 

vaiheisiin. 

 

 

4.1 Tutkimuskysymykset riskiarvioinneissa 

 

 

 

Linjakohtaiset turvallisuusriskikartoitukset ovat toteutettu arvioiden aluekohtaisesti fysikaalisia, 

kemiallisia, ergonomisia, henkisiä ja tapaturmariskejä. Näistä riskeistä sekä henkiset että ergonomiset 

riskit käsittelevät työntekijöiden kohtaamia henkilökohtaisia turvallisuusriskejä työskentelyssään, 

kun taas fysikaaliset, kemialliset ja tapaturmariskit ovat enemmänkin ympäristön ja työn puolesta 

aiheutuvia riskejä.  

 

Fysikaalisilla riskitekijöillä arvioidaan työympäristössä vallitsevia työskentelyolosuhteita, ja 

kemiallisilla riskitekijöillä kartoitetaan työhön liittyvien kemikaalien käytöstä aiheutuvia 

terveydellisiä vaikutuksia sekä työntekijöiden että ympäristön näkökulmasta. Tapaturmariskejä 

syntyy esimerkiksi käytettävistä laitteista ja työkaluista, itse työpisteen fyysisten ominaisuuksien 

lisäksi, kuten kompastumisriskit kynnyksiin tai muut samankaltaiset riskit. (Työturvallisuuskeskus 

2015, 45-48, 51-53, 55-57, 60-62, 65-68.) 
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Ympäristöriskiarviointi on rajattu kattamaan tehtaan kannalta olennaisen tuotteiden elinkaaren 

tuotantovaiheen ja tehtaalta lähtevät kuljetukset ja työntekijöiden suorittaman liikenteen, jättäen 

tarkastelun ulkopuolelle elinkaaren alku- ja loppupään, kuten raaka-aineena käytettyjen 

puumateriaalien kasvatuksen tuotannon sekä jakeluvaiheen loppupuolen, kuten asiakkaan suorittamat 

jatkokuljetukset.  

 

Ympäristöriskiarvioinnin alueena on koko tehdas, kattaen normaalin toiminnan lisäksi 

poikkeustilanteet sekä ajallisesti pitkäaikaiset vahingot, jotka eivät välttämättä vielä ilmene, mutta 

jotka voivat tulevaisuudessa ilmetä. Ympäristöriskiarviointi on tehty osastoittain, kattaen tehtaan 

normaalista päivittäisestä toiminnasta sekä mahdollisien häiriö- ja poikkeustilanteista johtuvan 

toiminnan, kuten tulipalossa syntyvien ilmapäästöjen ja sammutusvesien aiheuttamat vahingot. 

Arvioinnissa tarkastellaan myös piileviä riskejä ja välillisiä riskejä.  Ympäristöriskiarvioinnissa 

tarkastelimme riskejä pääosin negatiivisina vaaran aiheuttajina, mutta myös kuvastamaan yhdessä 

poikkeuksellisessa tapauksessa myös mahdollisesti tapahtuvaa asiaa, jolla voi olla myös positiivisia 

seurauksia.  

 

Täten ympäristöriskien kartoittamisen yhteydessä voidaan huomata mahdollisia toiminnasta 

epäsuorasti syntyviä positiivisia vaikutuksia ympäristöön ja turvata tarpeen mukaan tietoisesti näiden 

vaikutuksien jatkuminen alueella. Tästä esimerkkinä tuotantolaitoksista poistuvan lämmön mukana 

muuttavat tai pihan kautta kulkevat pieneläimet tehtaan alueella. Teollisuusalueeksi kaavoitettu alue 

on monesti hankala elinalue liikenteen, melu- ja valosaasteen aiheuttamista vaikutuksista eläimille, 

vaikka lähistöllä onkin usein pensaikkoa tai metsää.  Täten pienikin kulkureitin turvaaminen tehtaan 

pihalta maastoon on erittäin suotavaa. Tässä kohteessa tämä ilmeni piha-alueella tavattujen 

pieneläimien ja tehtaan nurkalla pesivien lintujen muodossa.  

 

4.2 Käytetyt menetelmät ja käytännöt 
 

 

 

Käyttämäni menetelmät eivät olleet puhtaasti vain yhtä menetelmää, vaan toteutustapa käytännössä 

oli enemmänkin sekoitus toisiaan tukevia menetelmiä. Käytettyjä työkaluja olivat ympäristöriskien 

arvioinnissa potentiaalisten ongelmien tunnistaminen (POA), ja toisaalta osittain ohjattu ”mitä jos”- 

tekniikka (SWIFT). Keskeisimmässä roolissa kummankin riskikartoituksen toteuttamisessa olivat 
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kartoituskierrokset, joiden perusteella avainsanalistaa ja riskiarviointeja laadittiin ja täydennettiin. 

Molemmissa kartoituksissa hyödynnettiin merkittävästi myös aivoriihtä ja ryhmätyöskentelyä. 

 

Riskien arviointityökaluna on tuotantolinjakohtaisissa riskikartoituksissa käytetty riskiarviointi 

pohjan seuraus–todennäköisyys matriisia, kun taas ympäristöriskiarviointien osalta riskien suuruutta 

määritettiin laskennallisesti arviointiasteikolla. Arviointiasteikolla arvioidaan sekä riskin 

merkittävyyttä, jossa huomioidaan riskin esiintyvyyden ja vaikutuksien vakavuuden lisäksi laki ja 

vaatimukset arviointimatriisista poiketen. Lisäksi arviointiasteikolla voidaan laskemalla määrittää 

toimenpiteiden priorisointiperusteet vertaamalla hyötyjen ja kustannusten suhdetta ja 

vaikutusmahdollisuuksia. 

 

 Riskin merkitystekijä saatiin laskemalla osatekijät. Tekijät kerrotaan kutakin vastaavalla 

painoarvolla, joka puolestaan saa arvot 0-3 taulukon (Taulukko 1) mukaisesti. Lopuksi 

laskujärjestyksen mukaisesti summataan yhteen saadut tulot. Yhtälössä (1) esitetty merkitystekijän 

laskeminen. 

 

𝑀𝑒𝑟𝑘𝑖𝑡𝑦𝑠𝑡𝑒𝑘𝑖𝑗ä = 𝑎 ∗ 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜𝑎𝑟𝑣𝑜 + 𝑏 ∗ 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜𝑎𝑟𝑣𝑜 + 𝑐 ∗ 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜𝑎𝑟𝑣𝑜  (1) 

 

, jossa 

 

a = arviointiasteikossa violetti, lakisääteiset vaatimuksia ja säätelyn alaisuutta kuvaava tekijä. 

b = arviointiasteikossa keltaista kuvaava, ympäristövaikutuksen vakavuutta kuvaava tekijä. 

c=arviointiasteikossa vihreää kuvaava, vahingon todennäköisyyttä kuvaava tekijä. 

 

Riskin priorisointitekijä lasketaan hyödyntämällä merkitystekijöistä laskettuja pisteitä ja 

priorisoinnin osatekijöiden summasta. Osatekijät kerrotaan ja summataan kuten merkitystekijää 

laskettaessa, mutta nyt saatu summa kerrotaan lopuksi kohtaa vastaavan merkitystekijän pisteillä 

merkitystekijän huomioimiseksi. Raja-arvo priorisointitekijällä on 21, eikä tämä saisi ylittyä. Mitä 

lähempänä raja-arvoa laskettu priorisointiperusteen arvo on, sitä korkeampi prioriteetti toimenpiteillä 

on. Jos saatu arvo priorisointiperusteelle ylittää raja-arvon 21, tulee toimiin ryhtyä välittömästi. 

Yhtälössä (2) esitetty priorisointiperusteiden laskeminen. 

 

𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑡𝑒𝑒𝑡 = 𝑚𝑒𝑟𝑘𝑖𝑡𝑦𝑠𝑡𝑒𝑘𝑖𝑗ä ∗ (𝑑 ∗ 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜𝑎𝑟𝑣𝑜 + 𝑒 ∗ 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜𝑎𝑟𝑣𝑜) (2) 
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, jossa 

 

d = arviointiasteikossa vaaleankeltainen, kustannukset vrt. saatavaa ympäristöhyötyä kuvaava tekijä 

e = arviointiasteikossa vaaleansininen, vaikutusmahdollisuuksia kuvaava tekijä 

 

 

Taulukko 1. Ympäristöriskiarvioinnissa käytetty arviointiasteikko. 

 

 

Poikkeamatarkastelu HAZOP-menetelmä on raskas ja hidas menetelmä, eikä se sovellu hyvin jo 

toiminnassa olevan tuotannon riskien kartoittamiseen, vaikka sillä menetelmällä saisi varmasti todella 

kattavan kuvauksen kohteesta ja kohteen laitteiden riskeistä. (SFS-EN 31010.)  HAZOP-

menetelmässä on kuitenkin kehitetty tähän tapaukseen sovellettavia kevyempiä menetelmiä, joiden 

periaatteiden mukaisesti pystyin toteuttamaan riskikartoituksia: tuotantolinjojen osalta HAZSCAN-

menetelmän toimintamalli ja ympäristöriskien osalta SWIFT-menetelmän ”mitä jos”-kysymykset 

olivat hyödyllisiä kartoituskierroksen muistiinpanojen käsittelyn yhteydessä. 

 

Ympäristöriskien kartoittamisessa POA-menetelmästä oli hyötyä ennen tutkimuskierroksen 

tekemistä, jolloin pystyimme kierroksella tutkimaan erityisesti etukäteen tiedostamiamme riskejä, 

joita ideoimme POA-menetelmälle ominaisen aivoriihen ja listaamisen avulla. Onnettomuuksia ei ole 

tehtaalla sattunut, joten koimme potentiaalisten ongelmien tunnistamisen yhdistettynä empiirisiin 

havaintoihin kiertämällä ja tutkimalla tehdasaluetta olevan toimivin yhdistelmä. Kartoituskierroksen 

jälkeen oli hyvä arvioida muistiinpanoihin kirjattuja riskejä ja täydentää listaa vielä ryhmässä 

ideoimalla uudelleen SWIFT-menetelmälle tunnusomaisen ”mitä jos”-skenaarioiden kautta. 
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Aivoriihen kannalta vaarojen tunnistamisessa kokemusperäinen tieto on hyödyksi. Sen myötä 

riskienarviointi työryhmässä on hyvä olla ainakin yksi henkilö, jolla on pitkäaikaista kokemusta 

tutkittavasta ympäristöstä. Samaten pitkäaikaista osaamista tarvitaan riskienarvioinnista, joten 

työryhmässä tarvitaan myös ainakin yksi henkilö, jolla on paljon kokemusta riskienarvioinnista ja 

riskikartoituksien tekemisestä. 

 

Ympäristöriskien osalta riskejä on tunnistettu näiden tutkimuskierroksen lisäksi hyödyntämällä 

dokumentteja, kuten voimassa olevaa ympäristölupaa ja ELY-keskuksen lausuntoa ympäristöluvan 

muuttamisen tarpeesta. Myös tutkimalla suunniteltavia muutoksia tuotantolinjoilla ja toiminnassa 

sekä tehtaalla käytettyjen kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita tutkimalla on saatu apua 

mahdollisia ympäristöriskejä etsiessä.  Näillä keinoin oli mahdollista toteuttaa hyvin kattava kuvaus 

normaalista toiminnasta sisäisen tiedon ja tutkimuskierroksen valossa. Tutkimuskierroksesta oli 

erityisesti hyötyä potentiaalisia riskejä kartoittaessa liittyen olemassa oleviin toimenpiteisiin ja 

suojauskeinoihin. Kierroksella tutkittiin esimerkiksi erilaisten potentiaalisten päästölähteiden 

sijainteja ja arvioitiin niiden suhdetta ympäristöön esimerkiksi maahan ja veteen kulkeutuvien 

päästöjen osalta. 

 

Tutkimus tuotantolinjojen riskikartoituksista toteutetaan käytännöntasolla empiiristen havaintojen 

kautta kiertämällä ryhmässä jokainen tuotantolinja läpi sekä haastattelemalla tuotantolinjojen 

työntekijöitä. Näistä havainnoista ja kertomuksista kerätään kirjalliseen arviointilomakkeeseen 

tietoja, mistä koostetaan yhteen lopulta kaikki tuotantolinjat kattava riskikartoitus.  

 

Tuotannon puolen riskien arvioinnissa käytetyssä arviointipohjassa on avainsanalista, jota 

täydennettiin kierrettäessä ensimmäisen kerran tehtaalla ja tuotantolinjoilla. HAZSCAN-metodille 

tyypillisesti tutkimme avainsanojen ohjaamana jokaisen kierrettävän kohteen osa-alueittain. 

HAZSCAN menetelmässä jaetaan tutkittava kohde toiminnallisiin alueisiin, kuten tässäkin 

kartoituksessa. Tässä jako on suoritettu tehtaalla käytössä olevan 5S järjestelmän mukaisiin 

tuotantolinjakohtaisiin alueisiin. Käytännössä siis yksi riskikartoitus kattaa aina yhden linjan, ja nämä 

kaikki muodostavat kokonaisuutena koko tehtaan tuotannon kattavan, yksityiskohtaisen 

riskiarvioinnin. 

 

Tutkimiskierroksia tehtiin kahdesti: ensimmäinen kierros toteutettiin kesällä tehtaan seisokkiaikaan, 

jolloin pystyi tutkimaan todella yksityiskohtaisesti tuotantolinjoilla piileviä fysikaalisia, kemiallisia, 

ergonomisia ja tapaturmariskejä ja etsimään rauhassa täydennystä avainsanalistaan toista kierrosta 
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varten. Toisella kierroksella tarkastelimme ensimmäisen kierroksen tuloksia käytännössä ja lisäksi 

täydensimme kartoituksia haastatteluilla henkisen hyvinvoinnin ja ergonomian osioilla.  

 

Realistisen kuvauksen aikaansaamiseksi riskikartoituksessa kierretään ja tutkitaan tarkasteltava 

ympäristö läpikotaisin avoin silmin ja tutkitaan samalla mitä ja minkälaisia riskejä löytyy. Vasta 

kohteeseen tutustumisen jälkeen voidaan arvioida miten riskikartoitus kannattaa toteuttaa ja mikä 

riskienarviointimalli vastaa kohdetta parhaiten. 

 

HAZOP menetelmässä tarkastellaan seurauksia, jotka jäävät suojaavien toimenpiteiden jälkeen. 

Tässä kartoituksessa tarkastelimme kuitenkin syntyviä seurauksia ja niiden vakavuutta ennen 

toimenpiteitä HAZOP menetelmästä poiketen. Arvioimme riskien lisäksi myös tarpeellisten 

toimenpiteiden määrää ja toteuttamista riskitason alentamista. Toimenpiteiden ja aikataulun 

suunnittelemista varten sovimme lopuksi palaverin, jossa tavataan aivoriihen merkeissä työryhmän 

ja ryhmän ulkopuolisten asiantuntijoiden, kuten tehtaanjohtajan ja työntekijöiden tiimipäälliköiden 

kanssa. 

 

Kaikki valmiit riskikartoitukset kootaan Jeld-Wen Oy:n koko Suomen tehtaiden jakamaan intraan 

kaikkien Suomen neljän tehtaan työntekijöiden käytettäväksi luomalla käyttöliittymä Sharepoint-

pilvipalveluun. Sivustolle digitalisoidaan kaikki linjakohtaiset tiedot, kuten näiden riskikartoituksien 

lisäksi myös turvalliset työohjeet ja huolto-ohjeet, nopean tiedonhaun sekä entistä turvallisemman 

työskentelyn saavuttamiseksi. 
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5 TUOTANNON RISKIARVIOINNIN VAIHEET JA TULOKSET 

 

5.1 Pohjan valinta 
 

 

Etenkin niillä yrityksillä, joilla on useampi toimipaikka, voi olla käytössä jokin oma valmis pohja 

riskienarviointiin, jonka mukaan riskikartoitus toteutetaan jokaisessa paikassa samalla tavalla 

yhdenmukaisesti. Myöskään Jeld-Wen Oy ei ole tämän asian suhteen poikkeus, ja kartoitukseen oli 

tarjolla myös konsernissa käytettävä pohja riskienarviointiin. Päädyin silti käyttämään minulle 

esitettyä toisenlaista arviointipohjaa yhtiön oman pohjan sijaan toisen pohjan tarjoaman laajemman 

tarkastelun myötä. Useimmissa vanhemmissa riskikartoituksissa, kuten Jeld-Wen Oy:n omassakin 

pohjassa, työntekijöiden henkiset riskitekijät jäävät laajasti arvioimatta, sillä henkisien riskien 

arviointi vielä suhteellisen tuore ilmiö työhyvinvoinnin ja riskienkartoittamisen maailmassa.  

 

Osa-alueen uutuuden takia luonnollisesti tämänkin yhtiön omassa riskikartoituspohjassa ei ole vielä 

ollut omaa kategoriaa vain psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyville riskitekijöille. Tietenkin joitain 

henkiseen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä on käsitelty, muttei läheskään yhtä kattavasti kuin tässä 

pohjassa. Juuri ennen Kuopion tehtaan riskiarviointien aloittamista sain tietää, että Jeld-Wen Oy 

Suomen Vääksyn tehtaalla oli kokemusta tästä toisesta pohjasta ja todettu tämä laajempi 

riskikartoituspohja hyödylliseksi, joten tämä positiivinen kokemus vahvisti haluani käyttää tätä toista 

pohjaa Kuopion tehtaan riskiarvioinnissa itsekin. 

 

Ei pidä unohtaa, että ylipäätään henkisen hyvinvoinnin merkitystä on kauan aliarvioitu terveyden osa-

alueena ja mielenterveydellä on pitkä historia tabuna. Yksi merkittävimpiä syitä, miksei henkisiä 

riskitekijöitä ole aiemmin yleisellä tasolla tarkasteltu osana riskiarviointeja on, että henkisiä 

riskitekijöitä ei ole yleisellä tasolla mielletty työterveysriskeiksi. Vielä vuonna 2012 koko EU:ssa, 

mukaan lukien Pohjoismaissa ja Suomessa, psykososiaalisien riskitekijöiden arviointia työpaikoilla 

suurimpina estävinä seikkoina pidettiin ensimmäiseksi asian herkkyyttä ja sensitiivisyyttä sekä 

toiseksi tietoisuuden vähyyttä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 8.)  

 

Samassa katsauksessa nousi esille myös kiire, kireä työtahti ja työpaikkakiusaaminen, joista etenkin 

työpaikkakiusaaminen on ilmennyt edelleen viidennessä Euroopan työolosuhde-tutkimuksessa. 

Tässä viidennessä Euroopan työolosuhteita tarkastelevassa EWCS-tutkimuksessa Suomi oli 
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edustamassa kärkipäätä kaikista tutkimuksiin osallistuneista 34 maasta toisena 21%:in tuloksella. 

(EWCS 2012, 58.) 

 

Henkisille riskitekijöille altistuminen haittaa paitsi yksilön henkistä hyvinvointia, mutta myös 

työkyvyn heikkenemisenä. Kuvassa (Kuva 5) on esitettynä Euroopan kuudennen työolosuhde-

tutkimuksen havainnot työkyvyn ja psykososiaalisien riskien välisestä yhteydestä. Tutkimus oli 

työolosuhdetutkimuksista laajin tähän asti, ja tähän tutkimukseen osallistuneita Euroopan maita oli 

yhteensä 35, joista Suomi oli yksi. (EWCS 2017, 8.) Huomattiin, että yksilöt arvioivat vuorotyön, 

yötyön, kireän työtahdin, työpaikan menettämisen pelon ja työpaikkakiusaamisen ja häirinnän 

heikentävän työkykyä jatkaa työskentelyä 60-vuotiaaksi saakka. Reilun kohtelun, sosiaalisen tuen 

saaminen työkavereilta, joustavat työajat ja positiivinen palaute puolestaan nähtiin työkykyä 

parantavina seikkoina, jotka auttavat jaksamaan työskennellä 60-ikävuoteen saakka. (EWCS 2017, 

122-123) 

 

 

 
Kuva 5. Työkyvyn ja henkisille vaaratekijöille altistumisen yhteys Euroopassa. (EWCS 2017, 123.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön katsauksessa ”Psykososiaaliset tekijät suomalaisessa työyhteisössä” 

on tarkasteltu Suomen, Pohjoismaiden ja EU-27 maiden psykososiaalisien tekijöiden toteutumista 

työelämässä. Katsaus on vuodelta 2011, mutta siinä esitellyt tulokset ovat kokemukseni mukaan 

relevantteja edelleenkin. Tutkimuksessa (Kuva 6) esille nousseet kiireen tunne, yksitoikkoisuus ja 

työtahtiin liittyvät ongelmat ovat olleet esillä jo tuolloin, ja näitä samoja ongelmia huomasin 

erityisesti tässäkin tapauksessa.  
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Kuva 6. Henkiset riskitekijät Euroopassa, Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2012.) 

 

Nämä tutkimustulokset osoittavat, ettei psykososiaalisia riskitekijöitä tule sivuuttaa työpaikoilla 

riskiarviointeja tehdessä. Hyvä riskikartoitus on kattava ja realistinen, eikä riskikartoitus voi olla näitä 

asioita tarkastelematta täten myös henkisiä riskitekijöitä samalla paneutumisella kuin muita 

tutumpiakin riskejä.  

 

Tulee lisäksi muistaa, että työpaikalla henkistä kuormitusta voi aiheuttaa myös fyysiset, biologiset, 

kemialliset ja tapaturmariski kuormitustekijät, ja siten psykososiaalisilla vaaratekijöillä on 

potentiaalia myötävaikuttaa näihin toisiin osa-alueisiin liittyvien työtapaturmien syntyä. Esimerkiksi 

kireä työtahti aiheuttaa painetta työskennellä entistä nopeammin. Samalla kun yrittää toimia 

nopeammin, syntyy todennäköisemmin vahinko kuin rauhallisesti ja huolellisesti työskennellessä. 

Tästä yhteydestä johtuen henkisen osa-alueen kattava tarkastelu riskikartoituksessa on erittäin tärkeää 

realistisen kokonaiskuvan luomisessa, ja sen takia pidin tätä pohjaa ja toteutustapaa, jossa myös 

työntekijöiden haastattelut ja kokemukset toimivat tiedonlähteenä tuotantolinjojen 

riskienarvioinnissa. 
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5.1 Riskitason määrittäminen valitulla pohjalla tuotannossa 
 

 

Kohteeseen tutustumisen ja riskien tunnistamisen jälkeen voi aloittaa varsinaisen riskien arvioimisen. 

Riskeistä tarkastellaan niiden esiintyvyyttä ja seurausten vakavuutta. Toimenpiteiden määrittäminen 

ja aikataulu suunnitellaan laskettujen riskitasojen avulla. Riskitasoja on neljä, ja ne ovat kuvattu alla 

olevassa arviointimatriisissa. Alkuperäinen tuotannon riskiarvioinnissa käytetty arviointimatriisi 

löytyy työn liitteestä 1. 

 

Tässä pohjassa mitä yleisemmin riski esiintyy ja mitä merkittävämmät seuraukset vahingon sattuessa 

syntyy, sitä suurempi luku riskille tulee. Sekä esiintyvyyttä että vaikutusten vakavuutta arvioidaan 

tässä arviointimatriisissa asteikolla 1-3, jossa merkittävyys kasvaa suoraanverrannollisesti luvun 

kasvun ja värin tummuuden mukaisesti. Riskin suuruus saadaan kertomalla tapahtuman 

todennäköisyys ja seurausten vaikutus, ja sen suuruuden mukaan suunnitellaan jatkotoimenpiteitä.  

Taulukossa (Taulukko 2) esitetty arviointimatriisi. 

 

 

Taulukko 2. Käytetty arviointimatriisi. 

Vakavuus 

 

Todennäköisyys 

Vähäiset vaikutukset 

(1) 

Haitalliset vaikutukset 

(2) 

Vakavat vaikutukset 

(3) 

Epätodennäköinen (1) Merkityksetön riski Vähäinen riski Kohtalainen riski 

Mahdollinen (2) Vähäinen riski Kohtalainen riski Merkittävä riski 

Todennäköinen (3) Kohtalainen riski Merkittävä riski Sietämätön riski 

 

 

Vähäisiä seuraamuksia aiheuttavat epätodennäköiset tapahtumat, joita tapahtuu korkeintaan kerran 

vuodessa tai vielä harvemmin, mutta joiden on kuitenkin mahdollista tapahtua ja joiden vaikutukset 

ovat vähäiset. Nämä riskit saavat suuruudeltaan arvon 1. Riskin tasoltaan 1 riskit ovat merkittömiä 

riskejä, jotka eivät edellytä lisätoimenpiteitä. 
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Mahdolliset tapahtumat, joita esiintyy viikoittain tai kuukausittain ja joilla on vähäiset vaikutukset 

tai epätodennäköiset tapahtumat, joilla on haitalliset vaikutukset saavat riskin tasoltaan 2. Nämä riskit 

ovat vähäisiä riskejä, joiden vähentämiseen ei ole kuitenkaan välitöntä tarvetta. 

 

Epätodennäköiset tapahtumat, joilla on vakavat vaikutukset, mahdolliset tapahtumat, joilla on 

haitalliset vaikutukset sekä todennäköiset tapahtumat, joilla on vähäiset vaikutukset, saavat 

riskitasoltaan arvon 3. Nämä riskit ovat kohtalaisia riskejä, joita tulee pyrkiä pienentämään kahden 

kuukauden kuluttua riskikartoituksesta. 

 

Mahdolliset tapahtumat, joilla on vakavat vaikutukset ja todennäköiset tapahtumat, joilla on 

haitalliset vaikutukset saavat riskitasolleen arvon 4. Riskitason neljä riskit ovat merkittäviä riskejä, 

joiden vähentäminen on pakollista. Toimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa niin nopeasti kuin 

mahdollista, suurinpiirtein 1-2 viikon kuluessa. 

 

Jos riskitason arvoksi saadaan viisi, on kyseessä sietämätön riski ja ennen asiaankuuluvien 

toimenpiteiden suorittamista ei saa suorittaa sitä toimintaa, johon hallitsematon riski liittyy. Näitä 

riskejä aiheuttavat todennäköiset tapahtuvat ja vakavia vaikutuksia tuottavat tapahtumat. 

 

Jos kyseessä on työ, jota ei tehdä säännöllisesti, tehdään riskiarviointi tapauskohtaisesti. Vasta 

tapauskohtaisen, yksittäisen arvioinnin jälkeen osaamisensa osoittanut työntekijä saa luvan suorittaa 

työn, ja silloinkin vasta riskiarvioinnin ja vaaditut suojatoimenpiteet esimiehen kanssa läpikäytyään. 

Alkuperäinen arvioinnissa käytetty riskinarviointimatriisi on työn liitteenä 1. 

 

 

 

5.2 Tuotannon riskikartoituksen tulokset 
 

 

Tuotantolinjojen riskikartoitusta tehdessä huomasin, että käyttämäni toteuttamistapa on melko hidas, 

mutta sitä käyttämällä saa lopuksi aikaan hyvinkin perusteellisen kuvan kohteesta. Huomasin myös 

itse, että realistisimman kuvan kohteesta saa, kun kierrokselle osallistuu useampi ihminen, jotka ovat 

myös erilaisissa työtehtävissä tehtaalla, mutta aiemmin esitellystä PAT-mallista hieman poiketen 

heidän lisäkseen myös koko ympäristön tuntematon henkilö.  
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Uusi henkilö näkee kaiken ensimmäistä kertaa ja osaa siten löytää riskejä, jotka olisivat muutoin 

voineet jäädä huomaamatta sekä kyseenalaistaa annettua tietoa. Kyseenalaistaminen haastaa asiasta 

tietävän henkilön perustelemaan toimintaa, jolloin voidaan joko huomata, että asia pitää paikkansa, 

tai huomata ettei asia toteudukaan käytännössä samoin. Itse edustin Kuopion tehtaan kartoituksia 

tehdessäni tätä ulkopuolista tahoa ja minun lisäkseni tehtaan työsuojeluvaltuutettu Mika Sievola ja 

ympäristö-, terveys- ja turvallisuuspäällikkö Virpi Puustinen kiersivät kanssani tehdasta ja 

tuotantolinjoja.  

 

Työsuojeluvaltuutettu Sievola on ollut tehtaalla töissä jo kauan, mistä oli hyötyä erityisesti 

työntekijöiden haastatteluvaiheessa, sillä työntekijät avautuivat keskustelussa huomattavasti 

enemmän hänen läsnäollessaan. Haastattelutilanteissa oli myös merkittävästi eduksi, jos työntekijöitä 

haastatteli yksi kerrallaan. Ryhmähaastattelutilanteessa on yhden haastateltavista helpompaa jäädä 

sivuun, ja vältellä omaa vastaamisvuoroa.  

 

Eräällä linjalla haastateltaessa kävi myös niin, että ryhmätilanteen jälkeen yksi työntekijä halusi vielä 

jutella ilman muita ryhmäläisiä, sillä ei ollut kokenut mielekkääksi puhua ryhmässä. Vaikka useasta 

mielipiteestä onkin hyötyä kattavamman kuvan luomisessa ja ryhmässä on usein tarjolla useampi 

näkökulma, tulee ottaa myös huomioon ne ujommat henkilöt, jotka eivät välttämättä uskaltaudu 

suuremmin ääneen ryhmätilanteessa. Tällöin ryhmätilanne ei palvele näkökulmien laajaa 

esilletuontia, jos osa ei kerro niitä kokemuksia, jotka olisi henkilökohtaisessa haastattelussa jakanut 

haastattelijan kanssa. Onkin siis tärkeää osata lukea haasteltaviaan, ja kiinnittää huomiota 

haastattelun toteuttamiseen. Huomasin itse, että kannattaa kysyä onko haastateltavalla mielessä jotain 

lisää kerrottavaa haastattelun jälkeen. Tällöin ryhmässä olleet henkilöt saattavat haluta jatkaa 

haastattelua vielä yksin tai haastattelumuodosta riippumatta esiin voi tulla asioita, joita haastattelija 

ei ollut huomannut kysyä.  

 

Kahdesta kierroksesta oli paljon hyötyä realistisen kuvan luomisessa, sillä täten pystyttiin tutkimaan 

jokaista työpistettä ja tuotantolinjaa tarkemmin ilman laitteiden ja tuotannon häiritsemistä. Useasta 

työpisteestä löytyi esimerkiksi ensimmäisellä kierroksella sellaisia työkaluja, joita ei ole luvallista 

käyttää tai joiden käyttö aiheuttaa tarpeettoman suuren riskin työtapaturmaan. Normaalin toiminnan 

aikana sopimattomat työkalut olisivat olleet käytössä, ja vaarana olisi ollut niiden huomaamatta 

jääminen. 
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Tulosten luotettavuus kasvoi myös kahden kierroksen avulla, sillä lähtötilannetta pystyi täten 

peilaamaan normaaliin toimintaan ja arvioimaan ensimmäisellä kerralla määriteltyjä riskejä 

käytännössä. Samalla pystyimme arvioimaan paremmin, mitkä jo harkituista toimenpiteistä ovat 

toimivia ja tarpeellisia riskitason alentamisessa, mukaan lukien henkilösuojaimet, joiden käyttöastetta 

normaalissa toiminnassa pystyimme samalla seuraamaan. Valitettavasti muutamassa pisteessä 

huomasimme, että kaikki eivät käytä asianmukaisia suojavarusteita, vaikka niitä olisi saatavilla. Siten 

pystyimme huomauttamaan asiasta sekä suunnittelemaan toimenpiteitä ongelman korjaamiseksi, jotta 

lopulliset tehtävät toimenpiteet tekevät muutoksen.  

 

 

5.3 Riskitrendien esiintyminen kohteessa 
 

 

Tutkittavassa kohteessa on havaittavissa paikkakohtaisesti hyvin toisistaan erilaisia riskejä. Ovet 

pääasiassa kootaan yläkerrassa ja maalataan alakerrassa. Karmien valmistuksen ja maalauksen 

pääpiste on alakerrassa. Täten yläkerrassa ja alakerrassa on hyvinkin toisistaan poikkeavia riskejä, 

etenkin kemikaalien käytöstä johtuvien riskien osalta. Alakerrassa on myös ultraviolettivalolla 

kovetettavilla maaleilla maalattavien ovien maalauslinja, jossa on vielä muista maalauslinjoista 

poikkeavia kemiallisia riskejä.  

 

Yhteisiä riskejä on havaittavissa alakerrassa lähinnä fysikaalisten ja tapaturmariskien myötä. 

Kaikkialla tehtaalla on käytössä erilaisia laitteita, joihin on aina mahdollista tulla häiriö tai muu vika, 

joka aiheuttaa tapaturman riskiä. Huollon yhteyteen liittyviä tapaturmariskejä on siis kaikilla linjoilla, 

joissa on koneistoa, eli tässä tapauksessa kaikkialla tuotantolinjoilla. Tätä tapaturmariskiä 

vähennetään noudattamalla aiemmin mainittuja LO/TO-ohjeita ja varmistamalla huoltoa suorittavan 

työntekijän osaaminen. 

 

Tavaran siirtelystä aiheutuu merkittävä riski kaikkialla tehtaan tuotannon alueella. Sisätiloissa trukit 

ja kiskoilla liikkuvat siirtokelkat aiheuttavat suuren riskin esimerkiksi törmäyksiin, kompastumisiin 

ja kolhuihin. Suuremmilta vahingoilta on säästytty tähän mennessä, ja esimerkiksi trukkien osalta 

vaaraa vähennetään trukkikuskien vuosittaisilla koulutuksella ja turvallisten kulkureittien 

merkitsemiseen sisätiloissa lattiaviivoituksen avulla. Tehtaan alueella tulee myös pitää huomioliiviä 

näkyvyyden parantamiseksi myös sisätiloissa. Uusilla henkilöillä on oranssit liivit ja kokeneemmilla 
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liikkujilla keltaiset. Täten varoitetaan samalla arvaamattomasta ja äkkipikaisista liikkeistä, joita uudet 

työntekijät tai muutoin alueelle vieraat saattavat tehdä liikkuessaan tehtaalla. 

 

Molemmissa kerroksissa merkittävin yhteinen riski on häiriötilanteiden lisäksi melu, joka ylittää 

lähes kaikkialla tehtaan tuotannon puolella melutason 85 desibeliä. Kaikille linjoille yhteistä on myös 

pölyäminen. Nämä kaksi laajinta riskiä näkyvät velvoitteina käyttää kuuloa ja silmiä suojaavia 

henkilösuojaimia. Hanskoja käytetään tehtaalla myös, mutta niiden tyyppi vaihtelee pisteen mukaan, 

esimerkiksi joissain töissä tarvitsee käyttää viiltosuojahanskoja ja UV-linjalla tulee käyttää erityisiä 

kemikaalisuojahanskoja allergisoivien maalien ja ihon kontaktin estämiseksi.  

 

Suurimmat vaihtelut tuotantolinjojen välillä on havaittavissa ergonomian ja psykososiaalisien osa-

alueiden saralta. Työergonomiaa on aloitettu parantamaan tarjoamalla työfysioterapeutin palveluja 

tehtaalla sekä työfysioterapeutilla teetettyjen työpistearviointien avulla, mitkä ovat vähentäneet 

kynnystä hakeutua fysioterapiaan, kun palvelua voi saada jo työpaikalla työpäivän aikana. Työnantaja 

tarjoaa myös vakituisille työntekijöilleen uusia turvakenkiä ja työpisteessä käytettäviä ergonomiaa 

parantavia apuvälineitä kuten työtason reunaan asennettavia keventimiä työkaluille sekä lattialle 

ergonomiamattoa. 

 

Haastatteluissa ilmeni lähes kaikilla linjoilla kokemuksia ongelmista liittyen työhön opastamiseen, 

tiedonkulkuun, palautteeseen sekä kiireeseen. Työhön opastamista pidetään joko liian lyhyenä 

opetusjaksona, tai oppimistahtia pidetään liian kovana. Työhön toisia opastaneet työntekijät 

puolestaan toivovat jonkinlaista lisähuomiointia palkkauksessa tai työajoissa. Sekä opastajalla että 

opetettavalla tuntuu olevan tilanteessa kiire, eikä aina opastaja halua ottaa vastuuta opastamisesta 

puutteellisen tuloksen vuoksi.  

 

Tiedonkulussa on ongelmia sekä ylhäältä alaspäin, mutta myös linjan eri vaiheiden ja toisten linjojen 

välillä. Osa toivoo sähköpostin parempaa hyödyntämistä ja osa niissä paikoissa, joissa ei ole 

tietokonetta, ei osaa sanoa kuinka parantaisi tiedottamista. Ennakkotiedon puute aiheuttaa ongelmia 

monessa pisteessä, ja se hidastaa myös työskentelyä, kun saatetaan aloittaa tekeminen jostain muusta 

kuin kiireellisemmästä asiasta. Tästä syntyy myös kitkaa toisistaan riippuvien pisteiden välillä ja 

ilmapiirin heikkenemistä. Monessa paikassa pidettiin ongelmallisena sitä, että joutuu itse ottamaan 

kohtuuttoman paljon asioista selvää priorisoidakseen hommat oikeaan järjestykseen. 
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Kolmanneksi yleisin ongelma oli palautteessa, tai oikeastaan tarkemmin palautteen puutteessa. 

Palautetta ei anneta juuri ollenkaan, ja oikeastaan vain muutamassa paikassa kerrottiin annettavan 

myös positiivista palautetta ja kehuja. Negatiivista palautetta tulee aina silloin, kun jokin on vialla, 

mutta sitä ei aina anneta rakentavasti. 

 

Kiireen tunnetta tavattiin lähes kaikissa pisteissä, ja osa kertoi sen johtuvan osittain myös huonosta 

tiedonkulusta johtoportaasta alaspäin, kun tuotanto on jäljessä eikä tekemisiä osata priorisoida oikein 

puuttuvan informaation takia. 
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6 RISKIEN KONTROLLOINTI KOHTEESSA JA JATKOTOIMENPITEET 
 

 

 

Edellä kuvatulla tavalla toteutettu tuotannon riskikartoitus osoittaakin, että on useita eri keinoja tehdä 

riskien arviointia ja parhaan lopputuloksen saamiseksi on hyvä yhdistellä näitä menetelmiä. 

Turvallista jokapäiväistä toimintaa varten tarvitaan kuitenkin kerran vuodessa tehtävien 

riskikartoituksien lisäksi myös tunnettujen vaarojen seuraamista. Tässä kohteessa riskejä jatkuvasti 

seurataan esimiesten suorittamilla auditoinneilla, joissa käydään tarkistuslistan avulla läpi pisteitä. 

Lisäksi tiedotetaan sisartehtailla sattuneista läheltä piti-sattumuksista sekä tapahtuneista vahingoista, 

ja varmistetaan että näiltä suojaudutaan omalla tehtaalla. Kohde kuuluu myös ”Nolla tapaturmaa”- 

foorumin jäsenyrityksiin, jonka kautta voidaan harjoittaa verkostoitumista muidenkin kuin oman 

yhtiön sisällä.  

 

 

6.1 Seuranta 
 

 

Riskikartoituksissa ilmeni kuten odottaa saattaa, että tehtaalla on paljon joka päivä esiintyviä työhön 

liittyviä riskejä.  Täten vahinkojen ehkäisemiseksi ei riitä pelkkä vuosittainen riskikartoitus, vaan 

riskejä on tarpeen pitää silmällä joka päivä. Käytännössä tämä ilmenee turvallisuussuunnitelmaa 

tukevien ja täydentävien toimintamallein. 

  

Koko konsernissa sekä myös Kuopion tehtaalla on jokapäiväisessä käytössä Lockout/Tagout- 

standardin mukainen vahinkokäynnistyksen estojärjestelmä ja SOP-ohjeet. SOP on lyhenne sanoista 

Standard Operating Procedure ja niissä kuvataan askel askeleelta rutiinityöohjeet pisteessä. Tehtaalla 

on myös käytössä 5S toimintamalli organisointia ja työmenetelmien standardisointia varten. 5S malli 

parantaa myös turvallisuutta ja ohjaa käyttämään turvallisia ja asiaankuuluvia työkaluja ja 

henkilösuojaimia.  

 

Jokapäiväisien toimintatapojen lisäksi tehtaalla on käytössä säännöllisin väliajoin tehtävät 

auditoinnit, joissa esimiehet kiertävät linjoja ja seuraavat turvallisuuden toteutumista käytännössä. 

Viikoittain on myös käytössä taulupalaverit, jossa tehtaan johdon ja tiimipäälliköiden kesken käydään 

läpi viikon asioita sekä perehdytään mahdollisiin oman tehtaan ja muiden tehtaiden läheltä piti-
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tilanteisiin ja vahinkoihin, joita koskien suunnitellaan kuinka itse varaudutaan ja toimitaan vaaran 

ehkäisemiseksi jatkossa. 

 

Työntekijän on tärkeää saada äänensä kuuluviin riskinarvioinnin toteutuksessa, osallistua 

riskinarviointiin, mutta näiden lisäksi erityisesti pystyä informoimaan esimiestään havaitsemistaan 

riskeistä ja muutoksista. Työntekijöillä on oikeus ja tapauksen välittömän vakavan vahingon riskin 

aiheuttaessaan jopa velvollisuus kertoa eteenpäin tietonsa esimiehelle tai mahdollisuuksien mukaan 

toimia itse. Välittömien ja selvien vaarojen tunnistamiseen ja poistamiseen on reagoitava välittömästi, 

sekä toisaalta samalla niin toimiessaan työntekijäkin osallistuu riskinarviointiin ja riskien hallintaan. 

(Sosiaali- ja terveysminsteriö 2015, 24). Työntekijöiltä esimiehille tiedonkulun sujuvan toteutumisen 

aikaan saamiseksi tulee tarjota keskustelukanava työntekijöille, ja tässä kohteessa tätä toteutetaan 

viikoittaisilla tiimikokouksilla linjan työntekijöiden ja tiimin vetäjien kanssa. 

 

 

6.2 Toimenpiteet  
 

 

Tiedottamisen ja avoimen tiedonkulun merkitys korostui työtä tehdessä, etenkin haastattelujen 

valossa. Myöskin raportointi riskien arvioinnista jo niiden alkuhetkestä asti on tärkeää. Tällöin 

kohderyhmä eli tässä tapauksessa työntekijät, tuntevat osallistuvansa riskien hallintaan jo alusta asti, 

mikä motivoi sekä auttamaan kattavan kartoituksen luomisessa että toimimaan tulevaisuudessa 

tulevien toimenpiteiden ja ohjeiden mukaisesti. Tällä tapaa koko henkilökunta saadaan osallistumaan 

terveellisemmän ja turvallisemman työpaikan luomiseen ja kehitykseen. Muutosta ei voi lopulta 

saada kokonaisuudessaan aikaan, ellei aivan kaikki noudata annettuja ohjeita. Siksi on välttämätöntä 

saada kaikki työntekijät suhtautumaan myötämielisesti ja innostuneesti myös riskien kartoittamisesta 

ja hallinnasta. 

 

Johdon puolesta taas raportit riskien arvioinnista ovat avuksi työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin 

käytännön toteutumisen seurannassa. Täten on myös helpompaa suunnitella ja toteuttaa oikeasti 

toimivia hallintatoimenpiteitä ja järjestelmiä turvallisemman työympäristön luomiseksi. seurannassa 

on myös erittäin tärkeää tarkistaa, että arvioinnissa määrätyt toimenpiteet vaikuttavat halutulla tavalla 

myös käytännöntasolla. Jos todellisuus ei vastaa suunniteltua, täytyy tehdä lisää toimenpiteitä samalla 

aikataululla kuin mitä ko. riskin riskitaso asettaa. 
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Ylemmällä koko yhtiön tasolla, tehtaan turvallisuusasioiden tiedottamisesta on hyötyä esimerkiksi 

sekä toisilla tehtailla tehtävien riskikartoituksien tekemisessä että päivittäisessä riskien hallinnassa. 

Kun tulokset sekä kuvatut ja käytetyt tavat ovat esillä muillekin käytettäviksi, saatetaan löytää 

toisillakin tehtailta täällä havaittuja riskejä, joita ei aiemmin ehkä vielä olla toisessa kohteessa 

tunnistettu lainkaan.   

 

 

  



35 

 

 

 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

 

 

Kaikista huolellisinkaan vaarojen tunnistustyö ei takaa turvaa kaikilta vaaratilanteilta, vaan 

toimintaympäristön muutokset mahdollistavat uusien huomioimatta jääneiden vaaratilanteiden 

synnyn. Myöskin riskienarviointitekniikat uudistuvat ja kehittyvät koko ajan uusien tekniikoiden 

myötä, ja jollain uudemmalla keinolla voikin löytää sellaisia riskejä, jotka eivät aiemmin ole tulleet 

esille. Toisaalta samalla on myöskin yhtä tärkeää, että riskiarviointia koskevia ohjeistavia standardeja 

sekä viranomaisten suosituksia ja vaatimuksia päivitetään, jotta ne ohjaavat myös yrityksiä pysymään 

selvillä toiminnastaan syntyvistä riskeistä. Näiden seikkojen seurauksena korostuu sekä itse 

riskikartoituksen ajantasaisuuden että riskitietoisuuden merkitys sekä yhteiskunnassa että yrityksen 

sisällä. 

Säännöllisesti toteutettavan kokonaisvaltaisen vaarojen tunnistuksen rinnalla työpaikalla on tärkeää 

olla myöskin käytössä päivittäiseen turvallisuushavainnointiin ja vaaratilanneilmoituksiin pohjautuva 

toimintamalli. Tämän merkitys korostuu sitä enemmän mitä isompi yritys: jos suuressa yrityksessä 

yhdessä toimipisteessä sattuu jotakin, osataan muissa toimipisteissä varautua etenkin juuri sitä vaaraa 

varten ja voidaan ehkäistä tapauksen toistumista koko konsernissa. Tästä johtuen tulee myös 

turvallisuusasioiden tiedottamisen ajantasaisuudesta ja helposta saatavuudesta pitää huolta. Tämän 

saavuttamiseksi ja tiedonkulun parantamiseksi tuli luoda tämän tehtaan sisäinen ja yhtiön muiden 

Suomen tehtaiden kesken jaettava SharePoint-sivusto, joka tarjoaa toimivan ja tehokkaan kanavan 

turvallisuusviestintään tehtaalla ja entistä paremman tiedonjaon yhtiön Suomessa toimivien tehtaiden 

kesken. 

 

Huolellisuus ja tarkkaavaisuus on erittäin tärkeää riskien analysoinnissa, ja tästä erittäin hyvä 

käytännön esimerkki on oman kokemukseni mukaan arviointimatriisit. Matriiseja on erilaisia, ja eri 

matriiseissa voi olla erilaiset arvot riippuen siitä painottaako matriisi jotain arvoa. Matriisit eivät 

automaattisesti vastaa toisiaan, ja arviointia tehdessä tulee panostaa erityistä huomiota siihen, että 

tulkitsee käyttämäänsä matriisia oikein. Etenkin silloin, kun riskikartoitus ja riskin arviointi tehdään 

omilla työkaluillaan ja riskien arviointiin on mahdollista käyttää useampaa arviointimatriisia, on 

helppo tehdä virheitä. 
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Huolellisuutta tarvitaan myös riskien tunnistamisessa. Tässä kohteessa toteutetut tutkimuskierrokset 

tarjosivat mahdollisuuden tarkkaan tunnistusvaiheeseen, sillä kahdella ja ajallisesti poikkeavilla 

kierroksilla oli mahdollista tuottaa vain arkisen toiminnan aikaan tehtävän kierroksen lisäksi 

perusteellisen tuotantolinjojen tarkastelun tuotannon ollessa seisahduksissa loma-aikana. Jos 

kuitenkaan ei ole mahdollista toteuttaa riskikartoituskierroksia kahteen kertaan esimerkiksi ajan 

puutteen vuoksi, on syytä tehdä kartoitus normaalin toiminnan aikaan, koska suurin osa tuotannon 

riskeistä on juuri normaalin toiminnan ja yleisien työnkuvaan kuuluvien työvaiheiden aikana 

vaaraksi. 

 

Hyvässä riskikartoituksessa tarkasteltavat riskit vastaavat todellisuutta sekä jokapäiväisessä 

normaalissa toiminnassa että tunnistaa mahdollisesti tapahtuvat seuraukset, kuten erilaiset 

onnettomuus- ja häiriötilanteet ja niistä aiheutuvat seuraukset. Valmista pohjaa käytettäessä on hyvä 

valita sellainen, johon pystyy helposti lisäämään tarkasteltavia riskejä, sillä aina edes yrityksessä jo 

aiemmin käytetty arviointipohja ei vastaa enää nykyistä tilannetta. 

 

Henkiset riskitekijät ovat ilmiön aiemman yleisen aseman sekä kapeamman tarkastelun vuoksi 

mielestäni erityisen tärkeää tiedostaa ja arvioida. Tässä kohteessa halusin myös tutkia henkisen osa-

alueen erityisellä huolellisuudella, koska tässä kohteessa ei aiempaa yhtä kattavaa arviointia 

psykososiaalisista tekijöistä ole tehty riskikartoituksien yhteydessä. Suosittelen jatkossa lisäämään 

yhteistyötä esimerkiksi työterveyshuollon kanssa, jotta myös henkisiä riskejä voidaan seurata 

kohteessa samoin kuin muitakin riskejä.  

 

Samaten kynnys työntekijällä ilmoittaa henkisistä oireista voi olla korkea. Tehtaalla on toimivaksi 

huomattu työpaikkafysioterapeutti, jonka päivystykseen voi mennä helposti töissä käydessä. Ehkä 

tätä voisi soveltaa ergonomian osalta myös henkiseen hyvinvointiin ja mahdollisesti hankkia myös 

esimerkiksi pari päivää viikossa läsnäoleva työterveydenhoitaja, jonka luokse olisi yhtä helppoa ja 

matala kynnys mennä juttelemaan myös henkisestä hyvinvoinnista.   

 

Olemassa olevista riskeistä ja suojatoimenpiteistä on tärkeää jakaa tietoa yrityksessä etenkin kaikille 

työntekijöille, joita riskit koskettavat. Täten kaikki tiedostavat vaarat ja osaavat osaltaan toteuttaa 

käytännössä turvallisia toimintatapoja. Tulee myös varmistaa esimerkiksi käytännössä työhön 

opastuksen yhteydessä ja säännöllisin väliajoin työntekijän tietoisuus turvallisuusasioista, mukaan 

lukien tehtyjen riskikartoituksen tulokset. Parhainkaan riskikartoitus ei auta käytännössä tai paranna 

kenenkään turvallisuutta, jos löydöksiä ja tuloksia ei jaeta asianosaisien kanssa. 
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8 YHTEENVETO 
 

 

 

Riskien hallintaa tarvitaan turvallisemman työympäristön ja yrityksen toiminnan kehittämiseen. 

Riskien hallinta on osa vaaroihin ennaltavarautumista, jonka takia yrityksillä tulee olla olemassa 

ympäristölain mukaan ennaltavarautumissuunnitelma.  Suunnitelman tulee kattaa toimintaan 

liittyvien riskien mahdollisten vaikutuksien ehkäiseminen.  

   

Riskien hallinta on prosessi, joka koostuu riskikartoitusmenetelmän valinnasta, riskien 

tunnistamisesta, seurausten analysoinnista, riskitason ja toimenpiteiden määrittämisestä, riskien 

minimoinnista tai vähentämisestä sekä riskien seuraamisesta. 

 

Näihin kaikkiin vaiheisiin on monia vaihtoehtoisia työkaluja ja on tapauskohtaista mitä menetelmää 

tai toteutustapaa kannattaa käyttää. Apua sopivan menetelmän valitsemiseen ja ohjeita menetelmän 

toteuttamisesta löytyy esimerkiksi standardeista SFS-EN 31010 ja ISO 31000. Usein kuitenkaan yksi 

menetelmä ei yksinään riitä kattavan ja realistisen kuvan kohteesta saamiseen. Työkaluja 

soveltamalla ja yhdistelemällä voidaan saada parempia tuloksia kuin vain yhtä menetelmää 

käytettäessä erilaisten keinojen erilaisten vahvuuksien myötä. 

 

Tässä kohteessa riskiarvioinnissa hyödyllisiä työkaluja olivat HAZSCAN-menetelmän periaatteen 

mukainen toiminnallisten alueiden kautta tarkastelun rajaaminen, empiiriset havainnot 

tutkimuskierrosten ja ryhmätyöskentelyn avulla sekä aivoriihi avainsanalistan muokkaamisessa. 

Näillä keinoilla saatiin aikaan varsin hyvin todellisuutta vastaava ja kattava kuvaus työympäristön 

riskeistä. Luotettavuutta parantavia tekijöitä olivat ryhmän jäsenten erilaiset roolit ja vahvuudet.  

 

Ympäristön riskiarvioinnissa tässä kohteessa käytettiin melko laajalti samoja työkaluja ja käytännön 

toteutusta. Merkittävin poikkeus löytyy riskien riskitason määrittämisessä. Molemmissa arvioinnissa 

tarkastellaan riskitason tekijöinä riskien esiintyvyyttä ja seurausten vakavuutta, mutta tuotannon 

riskiarvioinnissa nämä arvioidaan arvostelumatriisin kautta. ympäristöriskiarvioinnissa määritetään 

riskien suuruus ja toimenpiteiden priorisointijärjestys laskennallisesti yksinkertaisilla 

laskutoimituksilla. 
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Nolla tapaturmaa-foorumin johtajan teksti [verkkojulkaisu]. [Viitattu 20.11.2018]. Saatavissa: 

https://www.ttl.fi/blogi/nolla-tapaturmaa-nolla-kiusaamista-nolla-ammattitautia-tyopaikalla/. 
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elinkeinoministeriö, toimialaraportit 3/2018 [verkkojulkaisu]. [Viitattu 20.11.2018]. Saatavissa: 

http://puutuoteteollisuus.fi/wp/wp-content/uploads/2015/03/toimialaraportti.pdf. 

Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto ja Työturvallisuuskeskus, ”Riskien arviointi työpai-

kalla -työkirja. Työkirja työssä esiintyvien terveys- ja turvallisuusriskien arviointiin (pdf), 2015 

[verkkojulkaisu]. [Viitattu 22.09.2018]. Saatavissa: 

https://ttk.fi/files/2941/Riskien_arviointi_tyopaikalla_tyokirja_22052015_kerttuli.pdf 

Vuori Matti, VTT Automaatio. ”Potentiaalisten ongelmien analyysi” -tietokortti 1998. Suomen 

riskienhallintayhdistys, PK-RH-riskienhallinta-sivusto [verkkojulkaisu]. [Viitattu 15.11.2018].  

Saatavissa: https://www.pk-rh.fi/uploads/poa-analyysi/potentiaalisten-ongelmien-analyysi-

tietokortti.pdf. 

 

Suomen standardisoimisliitto SFS, standardi SFS-EN 31010, s. 38-160.  Riskien hallinta, Riskien 

arviointimenetelmät. Vahvistettu 2013-09-02. [Viitattu 12.11.2018]. 

 

Työsuojeluhallinto, Työsuojeluoppaita ja ohjeita 14, Riskin arviointi. Aluehallintovirasto, 

Multiprint Oy, Tampere 2013 [verkkojulkaisu]. [Viitattu 13.10.2018]. Saatavissa: 

https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/2426906/Riskinarviointi_TSO_14_2013.pdf/9bfd87ed-

88be-47cb-8611-d8b4ac99b6a1. 

 

Työterveyslaitos, Nolla tapaturmaa-foorumi, 2018 [verkkosivusto]. [Viitattu 15.11.2018]. 

Saatavissa: https://www.nollis.fi/. 
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