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1. Johdanto
1.1 Selvityksen tavoite ja toteuttaminen
Sosiaali- ja terveysministeriö on teettänyt tämän Tavoitteet tuloksiksi (TaTu) -selvityksen, jossa kartoitetaan työympäristön ja työhyvinvoinnin linjausten toimeenpanoa. Vuoden 2019 kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana laaditun
selvityksen on toteuttanut Kuntoutussäätiö yhteistyössä Oxford Research Oy:n kanssa. Kuntoutussäätiöstä on selvityksen tekemiseen osallistunut vastuullisena tutkijana Sari Pitkänen yhdessä Marja Heikkilän, Henna Harjun ja
Olli Laasasen kanssa. Oxford Researchistä selvityksen toteuttamiseen ovat osallistuneet Juho-Matti Paavola ja Arttu
Vainio.
Sosiaali- ja terveysministeriön Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset 2030 -raportti täsmentää ministeriön
strategiaa. Linjaukset on valmisteltu hallinnonalan laitosten, työmarkkinajärjestöjen ja muiden yhteistyötahojen yhteistyönä. Linjausten tueksi on laadittu toimenpidesuunnitelma. Linjausten kolme painopistealuetta ovat
• Työsuojelua, työturvallisuutta ja työhyvinvointia koskevat tulevaisuuden haasteet
• Turvalliset ja terveelliset työolot
• Työ- ja toimintakyvyn sekä työllistymiskyvyn edistäminen
Työsuojelua, työturvallisuutta ja työhyvinvointia koskeviin tulevaisuuden haasteisiin vastaamisessa on tavoitteena,
että Suomessa on kattavat, sujuvat ja kaikissa tilanteissa työntekijöiden työterveyden ja työturvallisuuden takaavat säädökset, jotka ovat sovellettavissa kullakin hetkellä vallitsevaan työelämän tilanteeseen. Tavoitteena on, että
tarvittavat muutokset tehdään hallitusti yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa. Painopistealueessa pyritään
siihen, että työterveyttä ja työturvallisuutta ohjaavat ja tukevat organisaatiot, työnantajat, työntekijät ja yrittäjät sekä
muut työelämän toimijat ovat uudistuskykyisiä ja rakentavat yhdessä luottamusta ja pelisääntöjä työelämään.
Turvalliset ja terveelliset työolot -painopisteessä on tavoitteena, että työ on terveellistä ja turvallista riippumatta
toimialasta, työntekemisen muodosta tai työpaikan koosta. Linjauksessa tähdätään siihen, että työterveys- ja työturvallisuusasiat ovat osa organisaation strategista johtamista. Tavoitteena on, että jokaisella työelämään siirtyvällä,
työelämässä toimivalla työnantajalla, työntekijällä ja yrittäjällä, on riittävä työterveys- ja työturvallisuusosaaminen.
Lähtökohtana on, että jokainen työtapaturma ja työperäinen sairaus tai haitta on ehkäistävissä vaarojen tunnistamiseen ja riskien hallintaan perustuvilla toimenpiteillä.
Työ- ja toimintakyvyn sekä työllistymiskyvyn edistäminen -painopistealueessa tähdätään siihen, että työkykyjohtaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen on osa yritysten ja muiden organisaatioiden johtamista. Tavoitteena on,
että työ mitoitetaan tekijänsä mukaisesti ja omasta työkyvystä huolehtiminen on osa jokaisen työelämävalmiuksia.
Linjauksessa korostetaan, kuinka jokaisella työpaikalla työnantaja, henkilöstö ja työterveyshuolto toteuttavat työkykyä ja työhön paluuta edistäviä toimenpiteitä yhteistyössä. Työllistymiskyvyn edistämiseksi tuetaan osatyökykyisten
henkilöiden työssä pysymistä ja työllistymistä.
Tavoitteena on ollut
• Laatia selvitys työpaikkoja palvelevista digitaalisista palveluväylistä, jo olemassa olevista pysyvistä ja käytössä
olevista organisaatioista ja rakenteista, joilla STM pystyy/pystyisi vaikuttamaan tietoisuuden lisäämiseen uusien
Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjausten vuoteen 2030 tavoitteista ja sisällöistä sekä keinoista tavoitteisiin
pääsemiseksi.
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• Toteuttaa kysely erikseen valituille työpaikoille työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvistä ns. palvelukatveista,
joita havaitaan työpaikoilla. Palvelukatveilla tarkoitetaan palveluja, joita työpaikka tarvitsee tällä hetkellä voidakseen täyttää lainsäädännön vaatimukset ja linjauksen tavoitteet, mutta joihin työpaikka ei saa tai löydä tarvitsemaansa palvelua.
• Kokeilla vähintään kahden selvityksessä arvioidun palveluväylän kautta tiedon välittämistä lakisääteisistä työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvistä velvoitteista, joilla päästään Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjausten
mukaisiin tavoitteisiin vuoteen 2030 mennessä.
• Tuottaa loppuraportti, jossa arvioidaan hankkeen onnistumista. Onnistumisen arviointiin osallistetaan selvitykseen valitut työpaikat.

Kuva 1. Selvityksen aineisto ja toteuttaminen prosessina

Osa I: Tehdään selvitys
työpaikkoja palvelevista
digitaalista palveluväylistä
• Kirjallinen aineisto ja
haastattelut
• Kattavan tiedon saaminen
olemassa olevista
palvelukanavista
• Kerätty aineisto pohjustaa
toteutettavaa kyselyä

Osa II: Lähetetään valituille
työpaikoille kysely
työterveyteen ja
työturvallisuuteen liittyvistä
palvelukatveista

Osa III: Kokeillaan vähintään
kahden selvityksessä
arvioidun palveluväylän
kautta tapahtuvaa tiedon
välittämistä

• Kysely eri alojen eri
kokoisille yrityksille
• Kyselyyn vastaavat
työpaikkojen esimiehet
• Aineiston purku ja analyysi
• Tämän pohjalta
suunnitellaan kokeilu

• Valittujen työpaikkojen
kanssa suunnitellaan
palvelumuotoilun keinoin
kokeilu
• Virtuaalityöpajassa
käydään läpi kyselyn
tulokset tuotetaan
tietopaketti katvealueista,
välitetään työpaikoille
• Palveluväyliä koskeva
palaute kootaan kyselyllä

Osa IV: Tuotetaan
loppuraportti, jossa
arvioidaan hankkeen
onnistumista
• Kuvataan osat I-III
• Toteutetaan kyselyyn ja
kokeiluun osallistuneille
avoimessa
virtuaalityöpajassa
prosessin arviointi
• Tuotetaan lyhyt ja
informatiivinen,
kehittämistä palveleva
raportti.
• Raportti julkaistaan
sähköisessä muodossa.

Selvityksessä on käytetty seuraavaa aineistoa:
Kirjallisuuskatsaus
Työssä tehtiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen sijasta käytäntölähtöinen kartoitus. Kartoituksen tavoitteena
on ollut taustoittaa pilotointiin valittavia osa-alueita sekä tuoda esille työympäristön ja työhyvinvoinnin lainsäädännön. Kartoituksen perusteella tehtiin kirjallisen analyysin lisäksi palveluväylien kartoittaminen taulukoiksi Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset 2030 -strategiapaperin pohjalta. (ks. liite 2)
Asiantuntijahaastattelut
Selvitystä varten haastateltiin kahdeksan asiantuntijaa, joista kuusi oli työmarkkinajärjestön edustajia ja kaksi tutkimuslaitoksen edustajaa.
Kysely työpaikalle
Kuntoutussäätiön käytössä olleessa työpaikkarekisterissä olevilta tiedusteltiin tarjousvaiheessa niiden kiinnostusta
vastata kyselyyn ja osallistua pilottiin, jos selvitys saataisiin toteutettua. Kyselyn vastaanottajat edustivat erikokoisia,
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eri toimialoilla työskenteleviä eri puolella Suomea sijaitsevia työpaikkoja. Yhteensä 98 eri kokoista työpaikkaa ilmaisi olevansa kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen. Työpaikkojen yhteyshenkilöille lähetettiin linkki sähköiseen kyselyyn ja saatteessa pyydettiin jakamaan linkkiä eteenpäin organisaation kaikille esimiehille ja henkilöstön
edustajille, joiden vastuualueisiin kuuluu työterveyteen ja työturvallisuutteen liittyviä asioita. Kysely oli auki verkossa
30.9.–11.10. Otos tai vastausjakaumat eivät ole edustavia koko yrityskenttään nähden, joten tulokset eivät tässä mielessä ole yleistettäviä, vaan luonteeltaan enemmän suuntaa-antavia.

Pilotoinnin toteuttaminen on kuvattu tarkemmin luvussa 4.
Selvityksen lähtökohta oli, että palvelukanavia tarkastellaan STM:n strategisten linjausten ja työpaikkatason välisenä toimintana. Työsuojelun vastuualueilla valvotaan alueellisesti työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien
noudattamista sekä annetaan ohjeita ja neuvoja työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä11. Strategisten linjausten tavoitteiden toteutumiseen vaikuttavat työpaikkatasolla työn muutokset ja
työpaikkojen mahdollisuudet vaikuttaa muutostilanteissa linjausten tavoitteiden toteuttamiseen. Tämän prosessin
tarkastelussa otettiin huomioon, että uudet työn muodot ovat pieni osa työmarkkinoita. Perinteiset ja usein kokopäiväistä vakituista työtä tarjoavat työt ovat vähentyneet ja enemmistö työpaikoista on yksityisiä pien- ja mikroyrityksiä,
joilla erilaiset lähtökohdat tehdä työterveyshuoltoon ja työsuojeluun liittyvää yhteistyötä kuin suurilla työpaikoilla.

Kuva 2. Selvityksen lähtökohta
Strategiset
linjaukset

Työn
muutos

Palvelukanavat,
joilla edistetään
linjausten
toimeenpanoa
työpaikkatasolla

Jakamistalous ja muut
uudet työn muodot

Viranomaistoiminta

Työpaikkataso

Perinteinen teollisuus ja kauppa,
julkisen sektorin palvelut –
perinteiset työsuojelun ja
työhyvinvoinnin edistämisen keinot
Yksityiset pien- ja
mikroyritykset (maatalous,
teollisuus, palvelut) – suuri
enemmistö työpaikoista

Johdanto taustoittaa syitä pilottikohteiden teema-alueiden valinnalle. Piloteissa testattiin osatyökykyisten ja epätyypillistä työtä tekevien huomiointia työterveyshuollossa ja työturvallisuusasioissa sekä työterveyshuoltoon ja työturvallisuuteen liittyvien asioiden digitalisointia. Nämä teemat ovat niitä, joissa on havaittu olevan tutkimusten ja
hanketoiminnan kautta työpaikoilla eniten kehittämisen tarvetta.

1.2 Työturvallisuutta ja työterveyttä koskeva lainsäädännöllinen pohja
Suomessa työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä ja ottamaan huomioon myös yksilölliset tekijät. Työturvallisuuslaki edellyttää jatkuvaa vaarojen ja
haittojen selvittämistä ja tunnistamista, poistettavissa olevien vaarojen ja haittojen välitöntä poistamista, mahdollisten jäljelle jääneiden vaarojen ja riskin arviointia ja suunnittelua sekä yhteistyössä tehtävää työsuojelun
toimintaohjelmaa. Työnantajan on lain mukaan selvitettävä ja tunnistettava riittävän järjestelmällisesti työstä,
__________________________________
1 https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/toiminta
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työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä pyrittävä
poistamaan ne. Haitta- ja vaaratekijöiden merkitystä työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle tulee tarkastella
työn ja toiminnan luonne sekä työntekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut hänen henkilökohtaiset
edellytyksensä huomioiden. Lain mukaan työnantajan tulee ryhtyä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi
sekä vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi, jos työntekijän havaitaan kuormittuvan hänen terveyttään
vaarantavalla tavalla.
Toinen työsuojelun kannalta keskeinen laki on työterveyshuoltolaki (2001/1383). Se edellyttää, että työnantajan
on kustannettava työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja
edistämiseksi. Työnantajan on järjestettävä terveyshuolto siinä laajuudessa kuin työstä, työjärjestelyistä,
henkilöstöstä, työpaikan olosuhteista ja niiden muutoksista johtuva tarve edellyttää. Työterveyshuoltolain
mukaan työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon on yhteistoimin edistettävä työhön liittyvien sairauksien
ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työntekijöiden terveyttä ja työ- ja
toimintakykyä työuran eri vaiheissa sekä osana työyhteisön toimintaa.
Lisäksi on olemassa muita työelämää sääteleviä lakeja, jotka liittyvät mm. työsopimuksiin, työaikaan sekä
työsuojelun valvontaan ja työpaikan työsuojeluyhteistoimintaan.2 Lakien lisäksi on erilaisia
ammattialakohtaisia lakeja ja asetuksia, joilla määritellään esimerkiksi kuljetusalan, maanpuolustuksen ja
merityötä tekevien työsuojelusta. Lainsäädännöllä säädellään erilaisten aineiden kuten asbestin ja kemikaalien
parissa
työskentelevien
työturvallisuudesta. Myös yleisemmän tason lainsäädännössä kuten
yhdenvertaisuuslaissa ja ulkomaalaislaissa määritellään työsuojeluun liittyviä asioita.3 (ks. liite 2)

1.3 Varhaise n työkyvyn huomiointi työte rve yshuollossa ja
työturvallisuusasioissa
Riskien hallinta työpaikalla merkitsee työntekijöille vaaraa aiheuttavien tekijöiden tunnistamista ja niistä
aiheutuvien riskien merkityksen arviointia sekä tarvittaessa riskin vähentämistä. Suomessa on saatavilla riskien
arviointiin liittyvää tietoa eri kanavien kautta. Keskeinen kanava on työsuojeluviranomaisen sivusto. Sen sivuilla
on tietoa vaarojen arvioinnista, riskien hallinnan välineistä kuten turvallisuusohjeesta, riskien arviointi
lomakkeita sekä riskien arviointi työpaikalla -opas. Oppaassa on huomioitu hallintajärjestelmät ja
toimintatavat, fysikaaliset vaaratekijät, tapaturman vaarat, fyysinen kuormittuminen, kemialliset ja biologiset
vaaratekijät sekä työn muutoksen näkökulmasta tärkeät psykososiaaliset kuormitustekijät4
Työturvallisuuskeskuksen sivustoilla on runsaasti kaikille toimialoille yhteistä ja toimialakohtaista tietoa
henkilöriskien hallintaan.5 Sivustolla on tietoa myös työn murroksen kannalta tärkeitä toimialoilta kuten
asiantuntija- ja toimistotyöstä sekä siihen liittyvien etätyön, mobiilin työn ja avokonttoriratkaisujen
vaativuustekijöiden selvittämiseen ja arviointiin.6 Sivustolla on myös erilaisia lomakkeita riskien arvioinnin

suunnitteluun, yleisiä ja toimialakohtaisia malliratkaisuja riskienhallinnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä
selainpohjainen Riski Arvi -sovellus, joka avulla yritykset voivat tehdä omatoimisesti työturvallisuus- ja
työterveysriskien arvioinnin .7
2

https://www.avoindata.fi/data/dataset/646396b1-0e51-4985-b233-e8303f787d53/resource/93ac0f3b-6fc0-4a7d-b85f-

0f83ad274108/download/1079412tysuojelunkohdealueenyltas1660418460.pdf
3

https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/toiminta/lainsaadanto

4

https://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/vaarojen-arviointi/selvittaminen https://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-

tyopaikalla/vaarojen-arviointi/riskien-hallinta

8https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyosuojelu_tyopaikalla https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/toimiala-
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kohtaista_tietoa

Työterveyslaitoksen verkkosivuilla on riskien arviointiin liittyvää aineistoa (Vorne 2016) sekä riskienhallinnan työtehtäväkohtaisia ohjeita riskienhallinnan suunnitteluun ja toteutukseen 8 sekä maksullinen kansio pienyritysten
työturvallisuuteen ja työterveysriskien hallintaan. Pienyrityksille on kehitetty tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella käytettävä Pira-palvelu (ePira) työpaikan riskienarviointiin ja työterveyshuollon työpaikkaselvityksen laadintaan. Työterveyslaitoksella on työn muutokseen reagoivaa tietoa, kuten Aivotyön avaimet -kokonaisuus, jonka
avulla välitetään työkykyä edistävää tietoa ja toimintatapoja aivokuorman hallitsemiseksi. Työkykyä tuetaan
varhaisesti koulutuksilla, webinaareilla ja työkykyjohtamisen konsultoinnilla, joka on tarkoitettu johtoryhmälle
henkilöstöriskien hallintaan. Konsultointi sisältää myös työkykyjohtamisen työpakin, sparrausta esimiehille sekä
sparrausta työ-terveysyhteistyöhön sekä työterveyshuollon palvelujen ostamiseen ja kilpailuttamiseen.
Työterveyslaitos edistää työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvää verkostoitumisesta maksullisen Nolla
tapaturmaa –foorumin. Lisäksi vapaaehtoiset alueilla toimivat yhteyshenkilöt edistävät maksutonta yhteistyöstä
Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston avulla.
Työpaikkojen riskien hallintaan tarjoavat tukea myös vakuutusyhtiöt9 ja yritykset. 10 Näiden lisäksi Suomen Riskienhallintayhdistys ylläpitää Riskikompassi -portaalia, josta kaikkien toimialojen työpaikat voivat saada tukea riskienhallinnan kehittämiseen ja järjestämiseen ISO 31000:2018 –standardin mukaisesti. 11
Selvitystä varten työpaikkojen työsuojeluasioista vastaaville lähetettyyn kyselyyn vastanneet ja etenkin tavaran
tuotannon ja infran toimialan toimijat halusivat lisätietoa työkyvyn varhaisen tuen mallista, työkykyarvioinnista ja
työkykyneuvottelusta sekä kuntoutukseen ohjaamisesta. (ks. tarkemmin luku 3) Tämä kertoo siitä, että työpaikoilla
on tarvetta etenkin varhaiseen työkyvyn huomiointiin.
Tutkimuksen mukaan työmarkkinoiden toiminnan haasteita ovat työttömyys- ja sosiaaliturvajärjestelmien passiivimenojen kasvu sekä kannustin- ja byrokratialoukut, palvelujärjestelmän kyvyttömyys vastata työmarkkinoiden muutoksen tuomiin haasteisiin ja reagoimaan etuusjärjestelmien muutokseen sekä se, ettei kaikkien henkilöiden osaamisesta ja työkyvystä työmarkkinoilla voida maksaa toimeentulon edellyttämää palkkaa. Suosituksena on esitetty, että
palvelujärjestelmän kehittämiseksi tulisi lisätä työkyvyn arviointiin, siihen perustuvaan henkilökohtaiseen ohjaukseen ja työllistymissuunnitelmien laatimiseen liittyviä toimia. (Paavola ym. 2019) Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on selvittänyt keinoja, joilla voidaan ehkäistä työkyvyttömyyttä ja edistää työssä olevien
ja työelämän ulkopuolella olevien osatyökykyisten työllistymistä (Osatyökykyiset työssä -ohjelma 2013).
Selvityksen myötä käynnistettiin Osatyökykyiset työssä -ohjelma (Osku 2013-2015) sekä hallituksen kärkihanke
Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke (OTE 2016-2018), jonka jatkeeksi on suositeltu työkykyohjelmaa. (Oivo
& Kerätär 2018) Työkyky on yhteensopivuutta ja tasapainoa työn sekä ihmisen fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen
sekä kognitiivisen toimintakyvyn välillä. Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan on tehtävä yhteistyössä
työterveyshuollon kanssa työhön, työoloihin ja työntekijöihin kohdistuvaa suunnitelmallista ja tavoitteellista
toimintaa,
joka
tukee
työelämässä
mukana
olevien
työja
toimintakykyä.
(https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/tyoymparisto/mobiili_tyo_ja_etatyo, https://ttk.
fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/toimialakohtaista_tietoa/asiantuntija-_ja_toimistotyo/tyoymparisto
6

https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyosuojelu_tyopaikalla/vastuut_ja_velvoitteet/tyon_vaarojen_selvittaminen_
ja_arviointi
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https://www.ttl.fi/tyoymparisto/altisteet/riskienhallinnan-malliratkaisut/
https://www.lahitapiola.fi/yritys/palvelut/yrityksen-riskienhallinta/yritystoiminnan-riskit?cmpid=pds-yritys-google-taktriskienhallinta--prosp- all&s_kwcid=AL!6461!3!355039623037!b!!g!!%
2Briskienhallinta&gclid=CjwKCAiAob3vBRAUEiwAIbs-5ThPunkA_l0T2Lt2CGRruEe6n5 8NOyM83V19rYkiSrO6oSQ9WWAi5BoCv44QAvD_BwE
10 https://www.innotiimi-icg.fi/tyoturvallisuuskulttuurin-uudistaminen/
11 https://riskikompassi.fi/rhprosessi/tyokaluja/
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Osatyökykyiset ovat henkilöitä, jolla on käytössään osa työkyvystään ja halu tämän kyvyn käyttämiseen.
Tilastokeskuksen tietojen mukaan suomalaisista työikäisistä noin 1,9 miljoonalla lasketaan olevan jokin
pitkäaikaissairaus tai vamma, jonka noin 600 000 henkilöä on arvioinut vaikuttavan heidän työhönsä tai
mahdollisuuksiinsa saada työtä. (Tilastokeskus 2013.) Yleisimmin sairauden, työttömyyden ja työn välivaiheessa
olevia haittaavat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyden häiriöt (mm. Laaksonen ja Nyman 2018.)
Osatyökykyisyys on sidoksissa sen syyn lisäksi työhön ja sen vaatimuksiin. Vaikka Suomi on Eurostatin tilastojen
(2011) mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisessä OECD-maiden keskitasoa, tavoitteena on, että
yhä useampi vammainen ja osatyökykyinen työllistyisi avoimille työmarkkinoille.
Pitkään työttömänä olleet kokevat terveytensä, psykososiaalisen hyvinvointinsa, taloudellisen hyvinvointinsa
ja elämänlaatunsa heikommaksi kuin lyhyemmän aikaa työttömänä olleet (mm. Saikku 2018). Osatyökykyisillä
työttö-myyden kesto on pidempi kuin kaikilla työnhakijoilla: esimerkiksi vuonna 2017 osatyökykyisten
päättyneiden työttö-myyksien keskimääräinen kesto oli keskimäärin 46 viikkoa, kun se kaikilla työnhakijoilla oli 27
viikkoa. Osatyökykyis-ten määrä on kasvanut viime vuosina, sillä pitkäaikaistyöttömien osuus osatyökykyisistä oli
vuonna 2011 noin 34 %, kun se oli vuonna 2017 noin 47 %. (Oivo & Kerätär 2018.)
Terveyspalvelut ovat osa työttömille suunnattua palvelukokonaisuutta. Terveydenhuolto on kuitenkin
osallistunut aktivointipolitiikan toimeenpanoon vaihtelevasti, eikä se ole osallistunut käytännössä lainkaan
aktivointitoiminnan johtamiseen tai ohjaamiseen. Selvitysten mukaan terveydenhuoltolain mukainen kuntien
velvollisuus seurata väes-töryhmien terveys- ja toimintakykyä ei toteudu heikommassa työmarkkina-asemassa
olevien kohdalla riittävästi, sillä terveydenhuollon osuus osatyökykyisten työttömien palveluissa on
riittämätöntä (Saikku 2017). Tutkimusten mukaan lääkäreillä ei ole tarpeeksi osaamista vaativassa
monialaisessa toiminta- ja työkyvyn arvioinnissa. (mm. Oivo & Kerätär 2018, Turunen 2018) Osatyökykyisten
määrän ja rakenteen muutos on nostanut esille tarpeen saada TE-palveluiden rinnalle vahvemmin
terveydenhuollon ja työkyvyn arvioinnin palveluja sekä panostamisen sairauksien asianmukaisiin tutkimuksiin,
hoitoihin ja kuntoutukseen. Työttömien työkyvyn edistämiseksi on todettu tarvittavan selkeästi nykyistä
tiiviimpää verkostoyhteistyötä terveydenhuollon ja työvoimahallinnon välille. Tutkimusten mukaan terveyden ja
työkyvyn näkökulmat tulisi ottaa osaksi laaja-alaista käsitystä yksilön työllistyvyydestä ja toimintavalmiuksista
yhteiskunnassa. Moniammatillisen ja moninäkökulmaisen palvelujärjestelmän kehittämiseen tulisi panostaa
siten, että työllistymisen tuen lisäksi huomioidaan työelämän ulkopuolella olevien terveydelliset,
psykososiaaliset ja taloudelliset tarpeet. (Lappalainen 2017; Saikku 2017; Oivo & Kerätär 2018)
Tehdyn kyselyn mukaan yli 70 % työnantajista suhtautuu myönteisesti osatyökykyisen rekrytointiin. (Varanka
ja Lindberg 2011). Toisen työnantajille suunnatun kyselytutkimuksen mukaan osatyökykyisyys ei ole merkittävä
va-lintakriteeri rekrytoinneissa, vaan ratkaisevia tekijöitä ovat työnhakijan asenne työhön, osaaminen ja
motivaatio. Silti osatyökykyisten työllistymistä vaikeuttavat työnantajien mukaan tiedon puute osatyökykyisten
ominaisuuk-sista, tuottavuudesta ja rajoitteista. Työnantajilla ei ole tarpeeksi tietoa rekrytoinneista ja siihen
saatavasta tuesta eikä realistista tietoa osatyökykyisen rekrytointiprosessin tueksi. Työnantajilla ei ole myöskään
riittävästi tietoa osa-työkykyisten tuottavuuden aleneman ja riskien kompensoinnin keinoista. Työnantajat
toivovat saavansa nykyistä enemmän tietoa siitä, mistä he löytävät osatyökykyisiä työnhakijoita. Kun yrityksellä
on tietoa ja kokemusta osatyökykyisten työllistämisestä, he osaavat järjestää ja muotoilla työtehtäviä
osatyökykyisen työkykyä vastaavaksi. (Ala-Kauhaluoma ym. 2017.)
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Osatyökykyisten työelämäosallisuutta pyritään tukemaan erilaisilla palveluilla kuten työhönvalmennuksella ja moniammatillisella työkykykoordinaattoritoiminnalla, joilla pyritään tukemaan osatyökykyisten ja työnantajien tarpeiden yhteensovitusta. Osatyökykyisten työssä jatkamisessa ja työhön paluun tukemisessa on kirjallisuuskatsausten
perusteella suuri merkitys työnantajilla. Esimerkiksi ruotsalaisen seurantatutkimuksen mukaan työntekijät, jotka
saivat työpaikalla tapahtuvaa kuntoutusta ja joilla oli työntekoa tukevat hyvät olosuhteet, kuten vaikutusmahdollisuudet työhön ja laadukasta johtamista, saivat pidemmän ajan kuluessa korkeamman työkykyindeksin ja työkykypistemäärän kuin ne, joilla ei ollut kumpaakaan tai joiden työolosuhteet olivat huonommat. Työnantajien roolin
lisäksi hyviä tuloksia työhön paluuseen saadaan työnantajan ja terveydenhuollon välisellä yhteistyöllä. Tutkimusten
mukaan työkyvyttömyyden kesto vähenee huomattavasti työnantajan ja työnantajan välisen yhteistyön ja työn mukautusten avulla. (Vuorento ja Terävä 2014)
Osatyökykyisten työssä jaksamista pyritään tukemaan työssä olemisen aikana mm. varhaisella tuella, esimiestyöllä
ja työolosuhteiden mukauttamisella. Varhaisen tuen mallit perustuvat siihen, että mahdollisiin työkykyongelmiin
puututaan heti niiden ilmentyessä ja koko organisaatiolla on tieto siitä, miten tukiprosessi etenee. (Vuorento ja Terävä 2014, myös12)4 Varhaisen tuen malleissa ja työkyvyn johtamista on keskeisessä asemassa sairauspoissaolojen
seuranta. Vuoden 2012 työterveyshuoltolain muutosten myötä syntyi 30-60-90-sääntö, joka tiivistää työnantajan,
työntekijän ja työterveyshuollon yhteistyötä työkyvyn seurannassa. Kun sairauspoissaolo on kestänyt 30 päivää,
työnantaja ilmoittaa asiasta työterveyshuoltoon, jossa selvitetään tilannetta ja ohjataan asiakas tarvittaessa suunnittelemaan hoitoja, kuntoutusta tai lisätutkimuksia työkyvystä. Kun sairauspoissaolo on kestänyt 60 päivää, työterveyshuolto selvittää kuntoutustarvetta ja 90 päivän jälkeen työterveyshuolto, työntekijä ja työnantaja kartoittavat
työhön paluun mahdollisuuksia yhdessä ja työnantaja selvittää, miten työtä voi muokata työntekijän työhön paluu
helpottamiseksi. Työterveyshuollon tehtävänä on seurata ja edistää osatyökykyisen työntekijän työssä selviytymistä kuntoutusta koskevan neuvonnan ja hoitoon tai lääkinnälliseen tai ammatilliseen kuntoutukseen ohjaamiseen
avulla. Ammatillinen kuntoutus on työikäisille tarkoitettu palvelu, joita uhkaa sairauden tai muun terveydellisen syyn
takia lähivuosina työkyvyttömyys tai heikentynyt työ-, opiskelu- ja ansiokyky. Ammatillisella kuntoutuksella tuetaan
työn tekemisen edellytyksiä niin, että työntekijä voi jatkaa työelämässä entisen kaltaisissa tai kokonaan uusissa työtehtävissä.
Työhön palaamisen yhteydessä osatyökykyisen paluuta pyritään helpottamaan tilanteen mukaan muokkaamalla
työtä, huolehtimalla mahdollisesta lisäkoulutuksesta, informoimalla työyhteisöä sekä tukemalla ja seuraamalla
työntekijän työkykyä. Yksi tavallisimmista keinoista on työaikaan liittyvien joustojen toteuttaminen siten, että työaikalain ja alan työehtosopimuksen puitteissa määritetään alkamis- ja päättymisajaltaan liukuva työaika tai järjestetään työtehtävien hoito osa-aikaiseksi. Osa-aikatyön mahdollisuuksia ovat mm. osa-aikaeläke, osatyökyvyttömyyseläke, harkinnanvarainen osa-aikatyö sekä perhevapaisiin kuuluva osittainen hoitovapaa.
Työtehtävien räätälöinti merkitsee työprosessien ja tehtävien mukauttamista siten, että henkilö jaksaisi työssä eri
elämänvaiheissa. Työtehtävien räätälöinnissä voidaan käyttää apukeinona käyttää esimerkiksi työanalyysiä. Työolosuhteita voidaan mukauttaa työajan lisäksi työmatkojen, työpaikkarakennusten saavutettavuuden, työpaikan
yhteisten tilojen ja henkilökohtaisen työpisteen, teknologian ja työvälineiden, työn sisällön ja organisoinnin sekä
valaistuksen ja akustiikan avulla. Tavoitteena on, että työolosuhteiden mukauttamisratkaisuilla ja yksilöllisten tarpeiden huomioimisella voidaan kompensoida työntekijöiden erilaisia toimintarajoitteita ja vaikuttaa myönteisesti
psykososiaaliseen työympäristöön. Työnjaon ja työtehtävien muutoksia voidaan tehdä myös ennakoivasti siten, että
työkyvyn muutoksia pyritään tunnistamaan varhaisessa vaiheessa ja ennaltaehkäisemään ongelmia. Varhaisessa
tuessa käytetään apuna työntekijän ja lähiesimiehen välistä keskustelua, jonka tueksi on olemassa varhaisen tuen
12
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lomake. Jos työntekijän työkyvyn ongelmiin ei löydetä ratkaisuja työpaikkatasolla, voidaan käydä kolmikantainen
työterveysneuvottelu. Työterveysneuvotteluun osallistuvat tavallisesti työntekijä, esimies, henkilöstöhallinnon tai
johdon sekä työterveyshuollon edustaja sekä työntekijän halutessa myös työsuojelun tai luottamusmiesorganisaation edustaja.
Tie työelämään -verkkosivuston Työkyky käyttöön -osiossa on videoita, haastatteluita ja blogikirjoituksia mm. ammattiin päätymisestä, työssä olemisen aikaisesta tuesta ja työhön palaamisesta.135 Sivustojen lisäksi tarjolla on oppaita työkyvyn hallintaan, seurantaan ja varhaiseen tukeen (Työkyvyn hallinta…2015), esimiesten perehdyttämiseen
lainsäädännössä ja työhyvinvoinnin johtamisessa (Esimiesten perehdyttäminen...2016) työhön paluun tukemiseksi
(Takaisin töihin...2017) sekä osatyökykyisyyden ja moninaisuuden huomioimiseksi työyhteisöissä. (Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus…2017)

1.5 Työterveyshuollon ja työturvallisuuden huomiointi
epätyypillistä työtä tekevillä
Työvoimatutkimuksen (2019) mukaan Suomessa teki vuonna 2018 osa-aikatyötä 424 000 työllistä. Osa- aikatyötä
tekevien määrä on kasvanut viime vuosina. Naiset tekevät osa-aikaista työtä miehiä useammin, sillä 21 % naisista ja
10 % miehistä teki osa-aikatyötä. Vuonna 2018 palkansaajista 363 000 oli määräaikaisia. Myös määräaikaiset työsuhteet ovat naisilla yleisempiä, sillä 19 % naisista ja 13 % miehistä oli määräaikaisessa työsuhteessa. Määräaikaisten
työsuhteiden osuus on pysynyt suhteellisen ennallaan. Määräaikaiset työsuhteet ovat yleisempiä julkisella sektorilla kuin yksityisellä sektorilla. Osa-aikatyötä tekevät yleisimmin nuorimmat alle 25-vuotiaat ja vanhimmat 65-vuotta
täyttäneet henkilöt. Sitran tekemän arvion mukaan noin 35 % kaikista työsuhteista on epätyypillisiä. Sitran laskelmaan sisältyvät osa-aikaiset, yksinyrittäjät, tarvittaessa töihin tulevat tuntityöläiset, henkilöstövuokrausyhtiöiden
vuokra- ja keikkatyöntekijät ja määräaikaiset työntekijät. Osa-aikatyön määrä on lisääntynyt viimeisen 20 vuoden
aikana ja samaan aikaan vastentahtoisesti osa-aikatyötä tekevien osuus on laskenut 20 prosenttiyksikköä. Vuonna
2014 kolme neljäsosaa osa-aikatyötä tekevistä tekisi sitä vapaaehtoisesti. Suomessa osa-aikaisen työn tekemiseen
ovat yleisimmin syynä oma sairaus tai vamma sekä muut perhe- ja henkilökohtaiset syyt. Vaikka täysipäiväisesti
työtä tekevät ovat tyytyväisempiä taloudelliseen tilanteeseensa, osa-aikatyötä tekevät ovat tyytyväisempiä tehtävien
asioiden mielekkyyteen sekä työn fyysisen ja henkisen terveyteen ja turvallisuuteen. Vasten tahtoisesti osa-aikatyötä
tekevät kokevat vähäisemmäksi koetun työsuhdeturvan ja kehittymismahdollisuudet sekä työajan joustavuuden, ja
suuremmaksi työn rasittavuuden. (Haaveena osa- aikatyö?...2015)
Tehty työaika on lyhentynyt Suomessa tasaisesti vuodesta 1997 lähtien. Myös työaikajoustot ovat lisäänty- neet viime vuosikymmeninä. Vuoden 2018 työolobarometrin mukaan 68 % työpaikoista oli sellaisia, jossa melkein kaikki
työntekijät voivat joustaa työn alkamis- ja päättymisajoissa oman tarpeensa mukaan. Toisaalta noin neljännes palkansaajista teki ylitöitä kuukausittain tai satunnaisesti. Palkattomia ylitöitä teki noin 55 % ylemmistä toimihenkilöistä. (Työolobarometrin loppuraportti 2018) Nykyisessä työaikasäätelyssä on havaittu muutostarpeita. Nykyinen
työaikasäätely on tehty aikana, jolloin teollisuustyö ja maatalous olivat merkittävässä asemassa, työantajaorganisaatiot olivat suuria ja hierarkkisia, työntekijöillä oli pitkä yhdenjaksoiset työurat saman työnantajan palveluksessa
ja erot osaamisvaatimuksissa olivat suuret. Nykyisin työelämään ja työaikasäätelyyn vaikuttavat mm. globalisaatio,
asiantuntijatyön lisääntyminen, työurien vaihtelut ja työsuhteiden monipolvisuus, yksilöllisyyden ja yksilöllisten
osaamistarpeiden vahvistuminen, pienten työpaikkojen merkityksen korostuminen, verkostomainen työskentely
sekä työntekijyyden ja yrittäjyyden rajojen hämärtyminen. (Ahtela 2015.)
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Työturvallisuuslain vuoden 2013 muutoksen myötä on korostunut työaikojen kuormittavuuden monipuolinen arviointi, jotta poikkeaviin työaikoihin liittyviä haittatekijöitä voidaan ehkäistä. Hyvät vaikutusmahdollisuudet työaikoihin vähentävät sairauspoissaoloja. Työaika vaikuttaa työhyvinvointiin ja työkykyyn, sillä kyse on terveydestä ja
turvallisuudesta sekä työn ja muun elämän yhteensovittamisesta, työstä palautumisesta ja siinä suoriutumisesta.
Palvelusektorin kasvu, matkustamista vaativa ja kansainvälinen työ, työelämän joustot työn itsenäistyessä ja työskentely työpaikan ulkopuolella ovat lisänneet työaikoihin liittyvien haitta- ja vaaratekijöiden arviointia. Työaikasäätelylle aiheuttavat haasteita etätyö, liikkuva työ, työajan seuranta ja työsuorituksen palkitseminen sekä teknologian
mahdollistamat uudet työnteon muodot. Etätyötä teki vuonna 2013 satunnaisesti tai säännöllisesti 20 % miehistä
ja 7 % naisista.
Työsuojelun näkökulmasta vuorotyö ja etenkin yötyö sekä yleistyvään liikkuvaan työhön liittyvä rasitus- ja terveystekijät ovat ajankohtaisia teemoja, sillä mobiili työ ja yksilöllisten osaamisvaatimusten lisääntyminen muokkaavat
työympäristön käsitettä. Talouden globalisaatio ja verkostomainen toimintamalli sekä asiakkaiden toimintatapojen
muutokset digitalisaation ja 24/7 -vaatimusten myötä vaikuttavat työaikajoustojen tarpeisiin. Erojen väheneminen
teollisuus- ja palvelualojen sekä yksityisen ja julkisen sektorin välillävaikuttaa siihen, millaisia työehtosopimuksiin
kirjatut työaikasäätelyn erityispiirteet ovat. Myös yleiseen turvallisuuteen liittyvät vaatimukset asettavat haasteita
alakohtaiselle työaikasäätelylle. (Ahtela 2015.)
Työnantajat tarjoavat nollatuntisopimuksen nimissä kolmenlaisia sopimuksia. Varsinaisessa nollatuntisopimuksessa työaika vaihtelee nollan ja 40 viikkotunnin välillä. Työhön kutsuttavan sopimuksessa työntekijä suostuu siihen,
ettei hänelle luvata sen enempää minimi- kuin maksimitunteja. Vaihtelevan työajan sopimuksessa määritellään
vähimmäis- ja enimmäistunnit tietyn aikajakson sisällä. Tarvittaessa työhön kutsuttavan kanssa on voitu sopia
ns. keikka- tai puitesopimus työsuhteen ehdoista, jolloin jokaisesta yksittäisestä työvuorosta muodostuu erillinen
määräaikainen työsuhde. Tarvittaessa työhön kutsuttavien työsopimus eroaa ns. nollatuntisopimuksista siten, ettei
palkansaajalla ole velvollisuutta ottaa työtä vastaan. Nollatyösopimuksia käytetään työssä ruuhkahuippujen tasaamiseen ja äkillisten sijaisuustarpeiden tyydyttämiseen sekä pienissä yrityksissä työn vähäisyyden ja satunnaisuuden
vuoksi. Tilastokeskus tilastoi nollatyösopimuksia ensimmäistä kertaa vuonna 2014. Nollatyösopimuksella työskenteli keskimäärin 83 000 suomalaista eli 4 prosenttia kaikista työntekijöistä. Tarvittaessa työhön kutsuttavia oli vuonna
2012 noin 23 000 henkilöä, joista noin 80 % teki osa-aikatyötä. Vakituiselle nollatuntityöntekijälle on tarjottava
samat työsuhde-edut kuin täysiaikaisille työntekijöille ja vähintään työterveyshuolto. (Nollasopimukset -työoikeudellinen selvitys 2013.)
Vuokratyössä palkansaaja työskentelee työvoimaa välittävän tai vuokraavan yrityksen kautta. Vuokratyötä hankittiin
vuonna 2013 yleisimmin kotimaisilta yrityksiltä määräaikaisilla hankintasopimuksilla. Vuokratyösopimuksia oli ollut
yleisimmin majoitus- ja ravitsemustoiminnassa sekä julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen toimialoilla. Tavallisin
syy vuokratyötä koskevan hankintasopimuksen tekemiseen oli työn epäsäännöllisyys tai kausiluontoisuus. Vuokratyösopimusten ennakoitiin lisääntyvän eniten kiinteistö- ja rakennusaloilla. (Tutkimus sopimusten määrästä…2015.)
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2017 vuokratyötä teki keskimäärin 41 000 henkilöä, mikä
on 2 % palkansaajista. Vuokratyötä tekevistä 17 000 on naisia ja 24 000 miehiä. Vuokratyöntekijöiden määrä on kasvanut vuodesta 2014 lähtien. Vuonna 2013 tehdyn selvityksen perusteella 16 prosentilla vuokratyöntekijöistä työaika
perustui tarvittaessa työhön kutsumiseen ja 10 prosentilla yhtäjaksoisesti vuokratyötä tehneistä oli nollatyösopimus. Noin 30 prosentilla yli vuoden tai lyhemmän aikaa vuokratyötä tehneistä oli sovittuja työtunteja nolla. Eniten
nollatyösopimuksia tai keikkasopimuksia oli vuokratyössä majoitus- ja ravitsemistoiminnan, koulutuksen sekä tukku- ja vähittäiskaupan toimialoilla. (Nollasopimukset -työoikeudellinen selvitys 2013.)
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Vuokratyöstä ja työelämän laadusta tehdyn tutkimuksen mukaan vuokratyöntekijöiden elämänlaatu oli muita työntekijöitä huonompi. Heillä oli muita alhaisempi palkka ja vähäisempi työyhteisöjen tuki. Lisäksi he kärsivät muita useammin työtyytymättömyydestä, harkintavallan puutteesta, työsuhteen turvattomuudesta sekä siitä, etteivät
työtehtävät edellyttäneet ammattitaitoa. (Tanskanen 2012.) Vuonna 2013 vuokratyöntekijöistä 78 % oli toiminut
kuluneen vuoden aikana määräaikaisessa työsuhteessa. Vuokratyöntekijät olivat tyytyväisiä perehdyttämiseen ja
tiedonvaihtoon vuokrayrityksen kanssa. Vuokratyöntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten näkemysten mukaan
vuokratyössä ongelmia aiheuttavat määräaikaisten työsuhteiden määrä ja perusteet, tiedon saaminen määräaikaisten työsuhteiden kestosta sekä vuokratyöntekijöiden yhdenmukainen kohtelu ja asema käyttäjäyrityksissä.
Työsuojeluviranomaisten mukaan vuokratyössä ei ole ollut riittävästi tietoa työterveyshuollon käyttöoikeudesta.
Vuokrayrityksissä ei myöskään aina seurata työterveyshuollon toimintasuunnitelmia eikä vuokratyöntekijän terveyden muutoksia. Vuokratyössä on lisäksi hankala kartoittaa käyttäjäyrityksen fyysisiä altistumatilanteita, eikä vuokratyöntekijöiden henkisiä kuormitustekijöitä oteta riittävästi huomioon. (Huotari ja Pitkänen 2013.) Toisaalta noin 7200
vuokratyöntekijälle tehdyn selvityksen perusteella vuokratyöntekijät ovat keskimääräistä suomalaista työntekijää
useammin innostuneita työstään ja kokevat sen tekemisen mielekkääksi, vuokratyötä halutaan suositella muille,
työnantajien koetaan hoitaneen asianmukaisesti palkanmaksun ja sekä työsuhdeasioiden että työn koetaan olleen
sitä mitä on luvattu. (Vuokratyötutkimus 2018).
Itsensä työllistäjät ovat yrittäjiä, joilla ei ole palkattua työvoimaa. Suomessa oli vuonna 2018 noin 265 000 yrittäjää,
joista yksinyrittäjiä oli 183 000. Suomessa yksinyrittäjien määrä on kasvanut kymmenessä vuodessa yli 30 %. Itsensä
työllistäjistä yli 40 % toimi vuonna 2014 useammassa ammattiasemassa. Itsensä työllistäjistä noin viidesosa on ollut
osa-aikaisesti työssä, mikä on muita palkansaajia suurempi osuus. Osa-aikatyön tekeminen on myös lisääntynyt
itsensä työllistäjillä nopeammin kuin palkansaajilla. Noin 40 % itsensä työllistäjistä on toiminut vuoden aikana useamassa kuin yhdessä ammattiasemassa.
Työelämän muutokset vaikuttavat työsuhteiden sirpaloitumiseen ja siihen, että samassa paikassa saattaa työskennellä useiden työnantajien vakituista ja tilapäistä työvoimaa. Yhteiset tilat -käsitettä käytetään työpaikoista, joissa
työskentelee samoissa tiloissa ja samalla työpaikalla usean eri työnantajan henkilöstöä samanaikaisesti tai peräkkäin. Yhteisillä työpaikoilla työturvallisuuden varmentaminen on haasteellista. Ongelmia aiheuttavat riittävän tiedonkulun varmistaminen, vaarojen tunnistaminen, asianmukainen töiden suunnittelu ja perehdyttäminen. Työturvallisuuslain mukaan yhteisellä työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on varmistettava, että
ulkopuoliset työnantajat ja heidän työntekijänsä saavat tarpeelliset tiedot ja ohjeet työpaikan vaara- ja haittatekijöistä sekä työpaikan ja työn turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista. Vaikka yhteiseltä työpaikalta puuttuisi pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja, työturvallisuuslain mukaan on huolehdittava työturvallisuudesta sekä
riskeistä ja niiden ehkäisystä myös naapuriyrityksissä. Käytännössä laki ei ole toteutunut tavoitteiden mukaisesti,
mutta esimerkiksi lentokentillä ja teollisuuspuistossa on pyritty kehittämään vapaaehtoisesti työturvallisuuden yhteistoimintaa. (Nenonen 2012; Telma-lehti, Työturvallisuus 6.9.2016)
Työterveyshuoltolain mukaan työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville työntekijöille työsuhteen laadusta ja
kestosta riippumatta. Vähintään 30 työntekijän yrityksissä vähintään viisi vuotta työskennelleille työntekijöille on
nykyään tarjottava työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättyessä riippumatta siitä,
ovatko perusteet irtisanomiselle taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Ns. tilaajavastuulailla (1233/2006) pyritään turvamaan se, että vuokratyötä ja alihankintasopimuksia tekevät sopimuskumppanit täyttävät omalta osaltaan lakisääteiset maksuvelvoitteensa ja järjestävät lakisääteisen työterveyshuollon. Tilaajavastuulaki on selvityksen tilaajalle
siten velvoittava, että sen tekemättä jättämisestä ja alihankkijan työantajavelvoitteiden laiminlyönnistä piittaamattomuudesta annetaan laiminlyöntimaksu.
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Olemassa olevaa lainsäädäntöä ja työn tulevaisuutta muuttavat erilaiset murrokset. Näitä ovat työn sisällön, käytäntöjen ja organisointitapojen ja työnantaja-työntekijä -suhteen muutokset sekä toimeentulon, osaamisen ja työn
yhteiskunnallisen merkityksen muutokset. Työn organisoinnissa ja työn käytännöissä liikutaan pysyvistä hierarkioista kohti väliaikaisia ja itseohjautuvia mobiileja yhteisöjä. Itseorganisoituvissa yhteisöissä työpaikka ja -aika pitää
osata määrittää itse sekä osallistua aktiivisesti uusien organisaatioiden ja verkostojen kehittämiseen, jolloin tulevaisuuden työ on henkisesti raskaampaa. Työnantaja-työntekijä -suhteessa työn säännöllisyydet häviävät ja muuttuvat neuvoteltaviksi, jolloin työn monipaikkaisuus, etätyöt, itsensä työllistäminen sekä keikkatyöt ja osa-aikaisuus
lisääntyvät. Työsuhteen pysyvyys, työn tekemisen paikat ja ajat pituudet, työtehtävien laajuudet, työskentelytavat ja
työn intensiteetti, työhön sisältyvät vastuut ja uramahdollisuudet yksilöllistyvät. Toisaalta Suomen perustuslaissa
ja kansainvälisisissä yleissopimuksissa määrätään työvoiman suojelusta ja oikeudesta hankkia toimeentulonsa
valitsemallaan työllä. Kun työ tehdään globaaleilla alustoilla ja mobiileissa, virtuaalisissa tai väliaikaisissa
verkostoissa ilman perinteistä työnantaja-työntekijä -suhdetta, on tarkasteltava, kuinka työterveys, työsuojelu,
toimintakyvystä huolehtiminen ja edunvalvonta järjestetään. (Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa..2017.)
Työturvallisuuskeskus on laatinut mobiilin työn vaativuustekijöistä oppaan, joka sisältää matkustamiseen, monipaikkaiseen työskentelyyn, erilaisissa kulttuureissa toimimiseen, uudella tavalla rakentuvaan työaikaan, projektimaiseen työhön sekä välittyneeseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön liittyvän heksagonimallin. Malli sisältää eri
toimijoiden eli työntekijöiden ja esimiesten, työsuojeluhenkilöstön ja työterveyshuollon tehtävät työhyvinvoinnin
edistämisessä. (Hyrkkäinen ym. 2011, myös14)6

1.5 Työterveyshuollon ja työturvallisuusasioiden digitalisointi
Jakamistalous tarkoittaa toimintamalleja, joissa lähtökohtaisesti kuka tahansa voi tarjota vapaana tai vajaakäytöllä
olevaa resurssiaan kuten aikaa, palveluita ja omaisuuttaan väliaikaisesti muiden käyttöön esimerkiksi digitaalisen
alustan kautta. (Jakamistalouteen liittyvien kysymysten…2019) Jakamistalous on Tilastokeskuksen väestön tieto- ja
viestintätekniikan käyttötutkimuksessa käytettävän määritelmän mukaan internetin kautta tapahtuvaa yksityisten
ihmisten resurssien jakamista, lainaamista tai lyhytaikaista vuokraamista sekä näihin liittyvää palvelua. Jakamistaloudelliseksi määritellään myös oman osaamisen tai työvoiman keikkaluonteinen myynti yksityisille kotitalouksille ja
yrityksille sekä yksityishenkilöiden tavaroista verkossa käymä kauppa eli eräänlainen tarpeettoman tavaran jakaminen. Jakamistaloudessa on kyse yksityisen henkilön myymästä resurssista, tuotteesta tai palvelusta. Siihen kuuluvat
osana yksityiset alustayritykset, joiden tarjoamia palvelualustoja käytetään teknisesti jakamisen ja riittävän luotettavan suhteen syntymisen välineenä. Alustatalous on yritysten liiketoimintaa, jossa hyödynnetään internet-alustoja
asiakkuuksien syntymisessä.
Tilastokeskuksen mukaan käytettyä tavaraa oli ostanut tai myynyt vuonna 2018 internetin kautta noin neljännes 16–
89 -vuotiaista suomalaisista. Perinteisten lyhytaikaismajoitusta tarjoavien välitysyritysten käyttö on laskenut, kun sen
sijaan suoraan yksityiseltä vuokraajalta hankitun alustayrityksen (tyypillisesti AirBnB-sivuston kautta) majoittuminen
yleistyi etenkin alle 35-vuotiailla. Noin 8 % 16–89 -vuotiaista oli hankkinut lyhytaikaista majoitusta alustayrityksen
kautta ja 4 % oli hankkinut sitä suoraan yksityiseltä henkilöltä yhteisöpalvelun, kuten Facebookin tai muun vaihtoehtoisen sivuston kautta. Toiseksi suosituin jakamistalouden muoto ovat yksityisten tarjoamat kyytipalvelut, joita
tarjotaan tavallisimmin Uber - alustayrityksen kautta. Vuosina 2016–2018 yksityisten tarjoamia kyytejä oli käyttänyt
viimeisen kolmen kuukauden aikana 3-4 % ja internetissä, esimerkiksi Facebookissa välitettäviä kimppakyytejä oli
käyttänyt 1 % 16–89-vuotiaista. Internetin töiden välitykseen erikoistuneen sivuston kautta lyhytaikaisia palkallisia
töitä oli hankkinut vuoden aikana 2 % väestöstä. Muita useammin (6 %) keikkatöitä olivat internetin kautta hankki14

https://ttk.fi/koulutus_ja_kehittaminen/julkaisut/digijulkaisut/mobiilin_tyon_vaativuustekijat,
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neet 16–24-vuotiaat. Kotitalouden tarvitsemia palveluita oli hankkinut 1 % väestöstä koti- tai remonttitöiden välitykseen erikoistuneen sivuston, yhteisöpalvelun tai jonkin muun sivuston kautta.
Muuttuvassa työelämässä korostuu työterveyden ja -turvallisuuden säilyttäminen ja vahvistaminen, mikä edellyttää
työelämän riskien ennakoimista ja minimoimista. Vaikka digitalisaatio ja teknologinen kehitys voivat keventää fyysisesti raskasta työtä, digitalisaatio ja teknologinen kehitys voivat aiheuttaa psykososiaalista kuormitusta. Työkyvyn
tukeminen on tärkeää jakamis- ja alustataloudessa, jotta siellä työskentelevät pystyvät tarttumaan työn tekemisen
tilaisuuksiin ja toimimaan muuttuvassa inhimillistä pääomaa kuten psyykkistä palautumiskykyä ja sosiaalista pääomaa kuten kykyä yhteisölliseen toimintaan vaativassa työelämässä. Jakamis- ja alustataloudessa työskentelevien
työoikeudellinen asema ei ole kansainvälisesti selkeä, sillä eri maiden lait ja tulkinnat sekä oikeusteoreetikkojen näkemykset eroavat toisistaan. Jakamistalous ja sen toteuttamisessa hyödynnettävä alustatalous voivat tarjota etenkin
nuorille ja erityisryhmille mahdollisuuden päästä työelämään sekä saada tekijöitä pienille töille, joiden teettäminen
on ollut aiemmin kannattamatonta. Jakamistaloudessa tehdään työtä ajasta ja paikasta riippumattoman työntekemisen mahdollistavien digitaalisten alusten kautta, mikä voi aiheuttaa työn ja vapaa-ajan hämärtymistä sekä jatkuvaa tavoittavissa oloa. Nämä tekijät voivat johtaa riittämättömään palautumiseen. Työn psykososiaaliset tekijät
sekä tietotulva, tietotekniikan käytettyysongelma ja työn riippuvuus teknisistä välineistä voivat aiheuttaa stressiä
ja terveyden menettämistä. Jakamistalouteen on ehdotettu mallin hakemista vuokratyötilanteista, joissa työn vastaanottajalle on määriteltävä työn ammattitaitovaatimukset ja erityispiirteet sekä tarjottava oikeus käyttäjäyrityksen
työntekijöilleen tarjoamiin palveluihin ja järjestelyihin, jos erilainen kohtelu ei ole perusteltua. Lisäksi olisi määriteltävä työnantajan ja työntekijän roolit tarkemmin, tuettava eri osapuolten tietämystä oikeuksia ja velvollisuuksista
sekä kehitettävä työkykyjohtamisen osaamista ja työkyvyn edistämisen keinoja jakamistaloudessa ja mobiileissa
työ- verkostoissa. (Jakamistalouteen liittyvien kysymysten…2019.)
Suomessa toimivat jakamistalouden alustat ovat tyypillisesti pieniä Uberin ja AirBnB:n kaltaisia yrityksiä. Kansainvälisesti on olemassa alustojen kautta välitettävää digitaalista etätyötä, joka on eräänlaista globaalilla tasolla tapahtuvaa ulkoistamista ja alihankintaa. Suomessa toimii noin kymmenkunta jakamistalouteen liittyvää työnvälitysalustaa.
Työnvälitysalustojen, kuten siivoojia välittävien Freskan, Treamerin ja Workpilotsin käyttäjämäärät ovat kasvussa,
mutta määrät ovat edelleen pieniä ja kasvu on ollut maltillista: esimerkiksi Treamerin kautta välitettiin vuonna 2017
noin 2500 työtehtävää. Keikkatyötä tarjotaan Uberin ja Woltin kaltaisten suorittavan työn lisäksi lyhyisiin asiantuntijatehtäviin Solved-alustan kautta. Keikkatöitä tehdään myös laskutuspalveluyritysten kautta. Sellaisia ovat mm.
Eezy, Ukko ja Finjob -palvelut. Keikkatyö on yleistynyt ja on arvioitu, että toimeksiantoihin ja työsuorituksiin perustuva malli mahdollistaa työnantajavelvoitteiden välttämisen ja sen myötä heikentää työn suorittajan asemaa.
Erilaisten sertifiointien, vapaaehtoisten minimistandardien ja alustatyöntekijöiden itsensä perustamien tuki- ja
turvapalveluiden kokonaisuuksien avulla voitaisiin luoda kestävän keikkatyön pelisääntöjä. Jakamistalouden kehittämiseksi tarvitaan sitä, että sen yritykset toimivat samojen lakien ja pelisääntöjen mukaan kuin muut yritykset.
Jaksamistalouden näkökulmasta tarvitaan sen selkiyttämistä, kuka on ammattimainen elinkeinonharjoittaja ja kuka
satunnainen palvelutarjoaja. Selkiyttämistä tarvitaan myös sen määrittämiseen, kuka on työntekijä ja kuka yrittäjä.
Jakamistalouden alustojen palvelusopimusten tulisi olla riittävän selkeät, jotta työn suorittaja ymmärtää, mihin hän
sitoutuu. Jakamistalouden kehittämiseksi eri viranomaisten käyttämät käsitteet ja raja- arvot tulisi yhtenäistää, jotta ihmisten olisi helpompi hahmottaa toimeentuloon liittyvien oikeuksien sekä raportointi ja maksuvelvoitteiden
muutoksia. Jatkossa tulisi luoda verkkopalvelu, jolla työsuhteisiin ja tuloihin liittyvä tieto dokumentoituu, ja jolla
säännellyt velvoitteet hoituvat automaattisesti. (Jakamistalous ja alustatyö 2018)
Terveydenhuoltoon on kehitetty digitaalisia välineitä, kuten potilastietojärjestelmän asiakkaasta kertovat tiedot
kokoava Etydi-työkalu. Etydi-työkalu muodostaa potilastiedoista vertailu- ja historianäkymiä työterveyden
käyttöön. Etydin tiedot ja analyysit kootaan työterveystarkastuksen yhteydessä ja kartoitetaan
työterveyshuollon käyttöön riskiryhmiä työkykyyn vaikuttavie n riskie n e nnaltae hkäise mise ksi.
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Työterveyshuollolla on käytössä myös työterveysportaaleja, videovastaanottoja ja digitaalisia
etävastaanottoja, joiden kautta voidaan lähettää hoitajalle ja lääkärille kysymyksiä ja kuvia.
PiraTM-palvelussa
työterveyshuolto
voi
tehdä
työpaikkaselvityksen
ja
yritys
riskinarvioinnin sähköisesti.
Työturvallisuuden
edistämiseksi
on
olemassa
digitaalisia
perehdytysoppaita, verkon kautta
tehtäviä työturvallisuuskoulutuksia
sekä
puhelimitse
QRkoodin
avulla
tehtävä työturvallisuushavaintojen ilmoittamisen kanava.
Suomi.fi -verkkosivuston työelämäosio157on tehty työmarkkinajärjestöjen sekä ELY-keskusten ja TEtoi-mistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) ja STM:n yhteistyönä www.yrityssuomi.fi verkkosivun korvaajaksi. Sivustolla on tietoa yrityksen perustamisesta, työnantajan velvollisuuksista kuten
työyhteisön hyvinvoinnista ja työpaikan muutostilanteista, muutoksista ja kriisitilanteista, yrityksen
rahoituksesta ja tuesta,
talouden hallinnasta ja verotuksesta, vastuista ja velvollisuuksista,
kansainvälistymisestä sekä liiketoiminnan tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä. Sivusto palvelee
työpaikkoja monikanavaisesti siten, että tietoa on saatavilla yhteydenottolomakkeella, puhelimitse ja chatin
kautta.

15 https://www.suomi.fi/yritykselle
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2. Katsausta olemassa oleviin
palvelukanaviin
Liitteessä 1 on taulukkoja, joihin on koottu aineistoja erilaisista palvelukanavista. Taulukon jaottelu on tehty siten,
että siinä on huomioitu työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2030 -raportin mukainen toimenpidejaottelu. Taulukossa olevat linkit toimivat vuonna 2019.
Digitaalisista työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvistä kanavista yleisimpiä ovat erilaiset verkkosivustot. Työsuojeluhallinnon, Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen sivustoilla on erilaisia lainsäädäntöön liittyviä ja
työpaikkojen toimintaa tukevia oppaita. Sivustoilla on myös lomakkeita, joita voidaan käyttää työpaikoilla. Työuran erilaiset vaiheet huomioidaan Työkaarimallissa, jonka käyttöönottoa tuetaan kyselyllä, oppailla ja koulutuksilla. Koulutuksia järjestetään myös työelämän muutostrendeihin liittyvästi, kuten esimerkiksi aivotyöhön ja mobiiliin
työhön opastavasti. Ammattijärjestöt ovat lisäksi tuottaneet omia alan työterveyttä ja turvallisuutta käsitteleviä oppaitaan. Myös selvitystä varten toteutetun työnantajakyselyn mukaan työsuojeluviranomaiset, ammattiliitot, oma
työterveyshuolto, Työterveyslaitos, Työturvallisuus ja vakuutusyhtiöt ovat useimmin käytettyjä palvelukanavia. (ks.
seuraava luku 3).
Selvityksen havaintojen perusteella digitaalisia palveluita tulisi edelleen kehittää. Tällä hetkellä esimerkiksi monet
lomakkeet ovat saatavana vain tulostettavina versioina. Työnantajat voivat ottaa niitä käyttöön joko tulostamalla
ne henkilöstölle tai tekemällä lomakkeesta version omaan sähköiseen kyselyohjelmaansa. Lomakkeiden käyttöönotto olisi helpompaa, jos niistä olisi saatavilla valmis sähköinen lomakeversio. Verkkosivujen linkit eivät myöskään
aina toimi, sillä sivustojen päivityksessä on tapahtunut muutoksia. Haasteena on myös se, että työsuojeluun liittyviä
sivustoja on useita. Esimerkiksi AVIen ylläpitämän tyosuojelu.fi -sivuston lisäksi on olemassa yrityksen ylläpitämä
työsuojelu.fi -sivusto.
Työntekijöille on tarjolla työterveyshuollon järjestämiä chat-palveluita, jonka avulla voidaan saada tietoa omasta
terveydestä.168Työterveyshuollossa on kehitetty työnantajille digitaalisia työvälineitä, jotka on tarkoitettu esimiesten,
työntekijöiden, henkilöstöhallinnon ja johdon käyttöön.17 Työterveyslaitos tarjoaa tietoa myös Skypen kautta järjestettävän maksuttoman Sparraustunti verkossa -verkkoluennon kautta. Sparraustunneilla on käsitelty mm. etätyön
johtamista. Tietoa on saatavilla myös työterveyshuollon digitaalisista palveluista.18
Selvitystä varten tehtiin asiantuntijahaastatteluita, joissa kartoitettiin työmarkkinajärjestöjen ja tutkimuslaitosten
edustajien näkemyksiä olemassa olevien palvelukanavien käytöstä ja kehittämistarpeista. Työpaikkojen tavoin työsuojeluviranomaisia, Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen sekä työmarkkinajärjestöjen roolia pidettiin
tärkeänä työsuojeluun ja työterveyteen liittyvän tiedon välittämisessä. Työsuojeluviranomaisten valtakunnallista puhelinneuvontaa pidettiin selvitystä varten tehdyissä asiantuntijahaastatteluissa tärkeänä kanavana, jota työnantajat
käyttävät etenkin akuuteissa tietotarpeissa ja työsuojeluvaltuutetut luotettavan tiedon saamiseen. Työterveyslaitoksen roolia pidetään tärkeänä tiedon lisäksi työpaikkatasolla kehittämistyötä tekevänä organisaationa ja Työtur16

https://www.terveystalo.com/fi/Tyoterveys/Ajankohtaista/Uutiset/Tyoterveyden-chat-palvelee-247/
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https://www.pihlajalinna.fi/palvelut/tyoterveysasiakkaat/tyoterveys/ajankohtaistatyoterveysasiakkaille/18-4-2019- tyoterveysportaalissa-tyokalu-tyokyvyn-tukemiseksi, https://www.mehilainen.fi/yrityksille/digitaaliset_palvelut
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vallisuuskeskuksen toimialakohtaisen tiedon saamisen näkökulmasta. Työmarkkinajärjestöt viestivät työsuojeluun
liittyvistä asioista verkkosivustojen, jäsentiedotteiden ja -lehtien sekä koulutusten kautta. Toisaalta työmarkkinajärjestöillä on eroa siinä, kuinka tiiviisti ne tekevät työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyvää yhteistyötä työsuojeluviranomaisten kanssa. Esimerkiksi kemian, teknologian, rakennusalan ja kuntatyöntekijöiden työsuojeluvaltuutetuilla on yhteistilaisuuksia ja tapaamisia työsuojelun ja työnantajien kanssa. Tärkeä rooli tiedon välittämisessä on
työpaikkojen työsuojeluvaltuutetuilla, jotka saattavat olla tietoisempia teeman aiheista kuin pienyrityksen johtajat.
Pienten työpaikkojen johtajat eivät aina tiedä olevansa organisaationsa työsuojelupäälliköitä. Työsuojeluvaltuutettujen perusosaamisen tulee tämän vuoksi olla ajan tasalla, jotta he löytävät tarvittavan tiedon digitaalisista ja muista
palvelukanavista.
Hyvänä kanavana välittää tietoa työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyvistä asioista pidettiin työturval- lisuus- ja
työhyvinvointikorttikoulutuksia, jotka saavat työpaikkojen edustajia osallistumaan työsuojelua edistävään toimintaan matalalla kynnyksellä. Digitaaliset palvelut ovat kehittyneet, mitä pidetään hyvänä ajasta ja paikasta riippumattoman aineistoihin perehtymisen kannalta. Digitaaliset kanavat ovat hyviä siksi, että niille on laitettava lähtökohtaisemmin helposti luettavaa tekstiä. Webinaarit, videot ja animaatiot ovat hyviä sen vuoksi, että työpaikat voivat
käyttää niitä haluamanaan aikana. Toisaalta haastatteluissa korostettiin, kuinka tietoa tulisi olla saatavilla monikanavaisesti eikä luottaa tiedon löytämiseen pelkästään digitaalisten kanavien kautta. Kun kanavia on riittävästi, tieto
välittyy paremmin. Tietoa on paljon, mutta se on hajautunutta eri organisaatioihin. Keskeistä on tiedon luotettavuus,
sillä verkkosivujen kautta voidaan markkinoida esimerkiksi työterveydelle haitallisia kuulokkeita. Työsuojeluviranomaisten, Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen verkkosivustoja suositeltiin sen vuoksi, että niillä olevaa
tietoa pidettiin luotettavampana kuin yritysten. Mikroyrityksille tukea tarjoaa Mikroyrittäjyyskeskuksen MicroENTREverkosto, jossa tehdään tutkimusta ja käytännön kehittämistyötä. MicroENTRE-verkoston tapaamiset ovat vaihtelevasti eri työpaikoilla ja ne ovat ilmaisia. Myös osallistuminen etäyhteyksien kautta onnistuu, mikä mahdollistaa
päivisin kiireisten pienyrittäjien osallistumisen työterveyden ja työturvallisuuden kehittämiseen. Verkosto osallistuu
mm. työssä jaksamiseen liittyvän mobiilisovelluksen kehittämiseen. Myös muut verkostot kuten Nolla tapaturmaa
-foorumi ovat olleet hyviä tiedon välittymisen ja vertaisoppimisen saamisen vuoksi.
Haastattelujen perusteella työpaikoilla on eroa työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvien velvoitteiden tuntemisessa etenkin työorganisaation koon, toimialan ja toimintavuosien perusteella. Työturvallisuuteen liittyvät velvoitteet ovat usein tunnetumpia kuin työterveyteen liittyvät, sillä etenkin ennalta ehkäisevän työterveyshuollon
sisältöä ei tiedetä. Suurilla työpaikoilla on erityistä hr-henkilökuntaa, joka on tietoinen asioista. Toisaalta suurissa
organisaatioissa voi olla haasteena se, että tilanne vaihtelee osastoittain ja ammattiryhmittäin. Sen sijaan pienillä ja
vasta toimintansa käynnistäneillä työpaikoilla voi olla tietoa työterveyshuollon järjestämisvelvollisuudesta, muttei
ostettujen työterveyshuollon palveluiden sisällöstä. Yrittäjille tehdyn kyselyn perusteella palkansaajille on järjestetty useammin työterveyspalvelut kuin yrittäjät ja etenkin yksinyrittäjät itselleen. Mikroyrittäjistä vain joka seitsemäs
on käynnissä olevan tutkimuksen mukaan tietoinen työterveyshuollon järjestämisvelvoitteesta. Työterveyshuollon
tarjoamat palvelut eivät myöskään aina kohtaa pienten työpaikkojen tarpeita, sillä ne on rakennettu suuryritysten
käyttöä ajatellen: esimerkiksi työterveyshuollon suunnitteluun käytettävä työkalu on osoittautunut pienyrityksille
ylimitoitetuksi. Pienyritysten mahdollisuuksiin käyttää työterveyshuollon palveluita vaikuttaa myös se, että työterveyshuoltoa on saatavilla pääasiassa arkipäivisin eikä etäyhteyksiin perustuvia tai iltaisin ja viikon- loppuisin saatavilla
olevat palveluita juurikaan ole. Työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyvät asiat ovat tunnetumpia aloilla, joilla riskit
ovat suuremmat.
Haastatteluissa tuotiin esille, kuinka aivotyöhön ja etätyöhön liittyvää kuormitusta ei ole vielä huomioitu riittävästi.
Jakamistalouden työntekijöiden suhtautuminen omaan asemaansa vaihtelee siten, että osa kokee olevansa yrittäjiä, osa keikkatyöläisiä ja osa tekee työtä kansalaislähtöisen vapaaehtoistoiminnan kautta. Jakamistalouden huomi-
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oimisen näkökulmasta pidetään hyvänä, että tilannetta seurataan ja puututaan sääntelyllä ongelmatilanteisiin. Työn
murroksen näkökulmasta haasteita tuo keikkatyön, nollatuntisopimukseen perustuvan työn ja muun epätyypillisen
työn tekeminen. Määräaikaisissa lyhyissä työsuhteissa olevat työntekijät eivät välttämättä kiinnostu yksittäisen työpaikan työterveyshuollon ja työturvallisuuden kehittämisestä tai eivät uskalla sanoa niistä pelätessään työsuhteiden
päättymistä. Vaikka vakavat kuolemaan johtaneet tapaturmat ovat vähentyneet, määräaikaisten ja vuokratyöntekijöiden tapaturmat ovat lisääntyneet, kun tietoa työpaikan riskitekijöistä eikä perehdyttämistä työhön ole riittävästi.
Työpaikoilla ei ole riittävästi tietoa riskienarvioinnista eikä työpaikkaselvityksistä. Vaikka tietämystä ei olisi, työnantajat suhtautuvat työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvien asioiden hoitamiseen myönteisesti.
Asiantuntijoiden mukaan tarvetta olisi sille, että palveluntuottajien tietämys työpaikan arkeen liittyvistä kehittämistarpeista olisi nykyistä parempi. Etenkin käytännönläheiset työkalut ovat hyviä tavallisille työpaikoille, jotka eivät ole
edelläkävijöitä työterveys- ja työturvallisuusasioissa. Työpaikat tarvitsevat nykyistä enemmän tietoa työn muutoksesta ja sen vaikutuksista työterveyteen ja työturvallisuuteen. Lisätieto olisi hyödyllistä etenkin psykososiaalisesta
kuormituksesta ja etätöiden vaikutuksesta työssä jaksamiseen. Yksilötason tiedon sijasta tarvittaisiin yhteisötason
tarkastelua sille, miten työn kuormitustekijöitä voitaisiin vähentää. Pirstalaisesti tietoa tarjoavilta sivustoilta tulisi ohjata entistä paremmin toisten organisaatioiden sivustoille. Haastatteluissa todettiin, että parhaassa tapauksessa rakennettaisiin yksi sivusto, jolta olisi linkitys muiden toimijoiden sivustoille. Yhden sivuston sijasta parempi yhteistyö
työsuojeluasioissa mahdollistaisi paremman tiedonhallinnan ja koordinoinnin. Sosiaalisen median kuten Twitterin
käyttäminen on lisääntynyt työterveydestä ja työturvallisuudesta viestimisessä, ja se on koettu hyväksi tavaksi tavoittaa eri kokoisia työpaikkoja. Suomi.fi -sivuston yrittäjille suunnatut palvelut ovat jääneet toistaiseksi tuntemattomiksi, vaikka niiden suunniteluun on osallistunut laaja toimijajoukko. Tarvetta olisi myös markkinointikampanjoille,
jotka tuovat näkyvyyttä työsuojeluasioille. Työsuojelutarkastajien näkyvyys työpaikoilla tulisi säilyttää ja kohdentaa
jatkossakin tarkastuksia suuremman riskin työpaikoille. Asiantuntijoiden mukaan työpaikkatasolla tehtävä jatkuva
parantaminen, osallistava toiminta ja tilanteen ennakointi estäisi työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvien ongelmien kasautumisen. Kansainvälisestä näkökulmasta Suomen työelämän tilanne on hyvä, mutta työsuojelun resurssit tulee turvata tulevaisuudessa.
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3. Valtakunnallisen kyselyn tulokset
Osana selvitystyötä toteutettiin kysely, jonka tavoite oli kartoittaa työterveyden ja työturvallisuuden palvelukatveita.
Suunnitelmana oli keskittyä digitaalisiin palvelukanaviin, mutta kirjallisuuskatsauksessa ja haastatteluista nousseiden alustavien tulosten myötä kyselyä laajennettiin kattamaan myös ei-sähköisiä palvelukanavia. Kyselyssä selvitettiin kirjallisuuskatsauksen ja kokeilujen suunnittelun tueksi mm. seuraavia asioita:
• Kuinka hyvin vastaajat kokevat tuntevansa työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä käytänteitä?
• Mitä palveluita vastaajat käyttävät toimiessaan työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvien asioiden kanssa?
• Minkälaisia palveluita ja mitä tietoja eritysesti työpaikoilla kaivataan lisää?

3.1 Taustatietokysymykset
Kyselylomakkeen täytti kokonaan tai osittain yhteensä 169 henkilöä. Näistä suurin osa (56,1 prosenttia) työskenteli suurissa, yli 500 työntekijän organisaatioissa. Toinen merkittävä ryhmä oli 10–49 henkilön työpaikoilla työskentelevät 23,7 prosentin osuudellaan (kuva 3). Mikrokokosilla, alle viiden hengen työpaikoilla työskentelevien pieni
osuus vastaajissa (4,7 prosenttia) on erityisen harmillista, sillä mikroyritykset muodostavat kirjallisuuskatsauksen
ja haastatteluiden perusteella erityisen haasteellisen ryhmän työterveyden ja työturvallisuuden palveluiden
kannalta. Myös kyselyn tuloksissa mikroyrityksissä työskentelevät vastaajat erottuivat monin osin muista, mutta
ryhmän pienen koon takia vastauksia ei voi pitää luotettavina eikä ryhmää käsitellä tässä erikseen. Mikroyritysten ja
yksinyrittäjien tavoittamiseksi tulisi tehdä erillinen mikroyritysten yhteystietojen kartoitus ja lomakkeen jakaminen
mahdollisesti muillakin tavoin kuin sähköisesti, mutta tämän selvityksen puitteissa siihen ei ollut mahdollisuutta.
Vastaajan työpaikan toimiala kysyttiin Tilastokeskuksen TOL 2008 -luokittelun mukaisesti, jonka jälkeen
vastaukset jaettiin kolmeen ryhmään. Suurin vastaajaryhmä oli terveys- ja sosiaalipalvelualoilla työskentelevät
(TOL-luokat 86–88). Tässä ryhmässä painottuivat myös suurissa, yli 500 hengen yrityksissä työskentelevät vastaajat
muita enemmän. Toiseksi eniten vastaajia työskenteli muilla palvelualoilla (TOL- luokat 45–47, 55–85 ja 90–98).
Kolmas ryhmä olivat tavaran tuotannon ja infrastruktuurin aloilla työskentelevät (TOL-luokat 10–43 ja 49–53) (kuva
3).
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Kuva 3. Vastaajat organisaation työntekijöiden ja toimialaluokkien mukana jaoteltuna
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Vastaajista 36,9 prosenttia työskenteli johtavassa asemassa ylempänä toimihenkilönä tai työnantaja-yrittäjänä ja
57,4 prosenttia ei johtavassa asemassa (työntekijä, alempi toimihenkilö, ylempi toimihenkilö - ei johtavassa asemassa) (kuva 4). Lisäksi vastaajissa oli yhteensä viisi yksinyrittäjää tai yrittäjäperheenjäsentä, mutta ryhmän pienen koon
takia nämä vastaajat on jätetty pois analyyseista. Työterveyteen liittyviä vastuita kuului 79,9 prosentin työnkuvaan ja
työturvallisuuteen liittyviä vastuita 86,4 prosentin työnkuvaan.
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Kuva 4. Vastaajat aseman mukaan, prosenttia
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3.2 Työterveyden ja työturvallisuuden käytäntöjen tuntemus
Vastaajat tunsivat mielestään työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvät käytänteet ja ohjeet omalla työpaikallaan hyvin, sillä asteikolla 1-5 (1 = en lainkaan, 5 = erittäin hyvin) annettujen vastausten keskiarvo oli 4,25.
Erot eri kokoisten työpaikkojen tai eri toimialojen välillä eivät olleet merkittäviä. Myöskään aseman mukaan
jaoteltuna erot ovat pienet. Johtavassa asemassa työskentelevien vastausten keskiarvo oli 4,32 ja ei johtavassa
asemassa työskentelevien 4,18.
Yleisin kanava saada työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää tietoa olivat oman työpaikan organisaatio (81.8
prosenttia), työterveyshuolto (80,6 prosenttia) sekä koulutukset (66,7 prosenttia). Digitaalisten palveluiden merkitys
tietokanavina oli melko pieni, sillä reilu neljännes vastaajista (26,1 prosenttia) kertoi saaneensa tietoa esimerkiksi
viranomaisten tai muiden tahojen nettisivuilta tai digitaalisista työkaluista.
Ei johtavassa asemassa olevat merkitsivät johtavassa asemassa olevia useammin saavansa tietoa ammattijärjestöiltä sekä koulutuksista, kun johtavassa asemassa olevat vastaajat saivat tietoa useammin työterveyshuollosta, viranomaistoiminnan kautta ja vakuutusalan yrityksiltä (kuva 5). Johtavassa asemassa työskentelevät pitivät myös asteikolla 1-5 vastatessa työterveyshuoltoa sekä kampanjoita ja kehittämishankkeita merkittävämpänä kuin ei johtavassa
asemassa työskentelevät, kun taas ei johtavassa asemassa oleville muiden työnantajien laatu- ja tilausvastuiden
täyttäminen on ollut merkittävämpi tietolähde (taulukko 1).
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Kuva 5. Mistä seuraavista kanavista olet saanut tietoa työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä? Vastausten prosenttiosuus vastaajan
aseman mukaan.
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Taulukko 1. Kuinka merkittävä tietolähde kyseinen kanava on ollut? Keskiarvot
toimialoittain (asteikko 1-5) ja vastausten määrä yhteensä.
Kuinka merkittävä tietolähde kyseinen
kanava on ollut?
Keskiarvot toimialoittain (asteikko 1-5)

Ei johtavassa
asemassa

johtavassa
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133
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Koulutukset
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Viranomaisten ohjeet, tarkistukset tai
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4,11

4,44
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TE-palvelut, yrityspalvelut

3,50

-

2
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33

Muut työnantajat
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24

Vakuutusalan yritykset

3,92

3,95

33

Digitaaliset palvelut

4,08

4,50

42

1=vähän....5=paljon

ja vastausten määrä yhteensä.
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Terveys- ja sosiaalialan työpaikoilla työskentelevät vastaajat saivat oman työpaikan sisältä selkeästi enemmän
tietoa kuin muilla aloilla. Samaten viranomaistoiminta oli erityisen merkittävä tietolähde sosiaali- ja terveysalalla.
Standardien ja muiden työnantajien kriteerien täyttäminen oli merkittävämpää niiden vastaajien joukossa, jotka
työskentelivät tuotannon ja infrastruktuurin aloilla (kuva 6).

Kuva 6. Mistä seuraavista kanavista olet saanut tietoa työterveyteen ja
työturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä? Vastausten prosenttiosuus
toimialaluokittain.
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0,0 %
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Työterveyshuollon palveluiden ja työterveysyhteistyön käytänteiden tuntemuksessa oli katveita erityisesti ei johtavassa asemassa olevilla vastaajilla. Työterveystarkastus tunnettiin laajasti, mutta muista käytänteistä kaivattiin
usein lisätietoa (kuva 7). Ero itse koetussa tiedossa johtavassa asemassa oleviin vastaajiin oli selkeä.
Johtavassa asemassa olevat vastaajat myös ilmoittivat useammin, että joku palvelu tai käytänne oli käytössä
omalla työpaikalla.
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Kuva 7. Tunnetko seuraavat työterveyshuollon palvelut ja työterveysyhteistyön
käytänteet mielestäsi riittävän hyvin? ”En tunne, mutta haluaisin tietää lisää”
-vastausten osuus aseman mukaan.
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Myös työterveyttä ja työturvallisuutta edistävistä käytännöistä kokivat useammin tarvitsevansa lisätietoa ei johtavassa asemassa työskentelevät vastaajat (kuva 8). Johtavassa asemassa olevien vastaajien mielestä käytännöt olivat
niin ikään useammin käytössä omalla työpaikalla. Ei johtavassa asemassa olevilla vaikuttaisikin olevan tietokatveita
käytänteiden sisällöstä ja niiden käytöstä omalla työpaikalla.
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Kuva 8. Tunnetko seuraavat työterveyttä ja työturvallisuutta edistävät käytänteet mielestäsi riittävän hyvin? ”En tunne, mutta haluaisin tietää enemmän”
-vastausten osuus aseman mukaan.
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Kaksi viidestä tavarantuotannon ja infran aloilla työskentelevästä vastaajasta raportoi, että työpaikalla ei ole käytössä keinoja ja käytänteitä tukea osatyökykyistä työntekijää. Osuus on suuri verrattuna vaikkapa terveys- ja sosiaalialla
työskenteleviin, joista alle kuudesosan työpaikalla ei keinoja ollut (kuva 9). Merkittävää eroa voi myös osin selittää
työpaikkojen koko. Pienissä, alle 50 hengen organisaatioissa työskentelevistä vastaajista 45,2 prosenttia ilmoitti, että
työpaikalla ei ole käytäntöjä osatyökykyisen tukemiseksi, kuun taas 50 hengen tai sitä suuremmissa organisaatioissa
työskentelevien vastaajien työpaikoilla vain 13,6 prosentilla ei ollut keinoja. Terveys- ja sosiaalialalla työskentelevien
vastaajien joukossa painottuivat suuret organisaatiot muita voimakkaammin, joten tämä vaikuttaa osaltaan myös
tulokseen.
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Kuva 9. Onko työpaikallasi käytössä keinoja ja käytänteitä tukea osatyökykyistä
työntekijää? Ei- vastausten osuus toimialoittain.
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Avoimissa vastauksissa keinoina yleisimmin olivat käytössä erityisesti erilaiset osa-aikaiset ja kevennetyt työjärjestelyt. Näillä järjestelyillä osatyökykyiselle pyrittiin joko muokkaamaan nykyisistä tehtävistä kevyempiä tai löytämään
uusia, vähemmän kuormittavia tehtäviä. Yhteinen keskustelu työnantajan ja työntekijän välillä nostettiin esille useissa vastauksissa ja myös työterveyshuolto oli muutamilla työpaikoilla näissä keskusteluissa mukana. Työterveyshuolto ylipäänsä nousi esiin osatyökykyisen tukijana niin lääkärin, psykologin kuin fysioterapeutinkin palveluiden
kautta. Muutama vastaaja kertoi myös työpaikalla olevan käytössä apuvälineitä, joiden avulla osatyökykyinen voi
suoriutua työtehtävistään (kts. tarkemmin liite 3, kysymys 11).
Avoimella kysymyksellä kartoitetut haasteet työterveyden ja työturvallisuuden edistämisessä olivat hyvin moninaisia. Monet vastaukset olivat alakohtaisia, toisaalta johtavassa asemassa työskentelevät näkivät erilaisia haasteita
verrattuna ei-johtavassa asemassa oleviin. Muutokset nousivat vastauksissa esiin erityisenä haasteita aiheuttavina
asioina, liittyivät ne sitten henkilöstön vaihtuvuuteen, yritysjärjestelyihin, muuttuviin työtiloihin tai -tehtäviin tai työterveyden ja -turvallisuuden muuttuviin käytänteisiin. Vakiintuneessa tilanteessa on helpompi edistää myös työterveyttä ja työturvallisuutta. Liian vähäisen resursoinnin niin ajallisesti kuin rahallisestikin koettiin estävän työterveyden ja työturvallisuuden edistämistä. Myös asenteet ja henkilöstön motivointi aiheuttivat haasteita (kts. tarkemmin
liite 3, kysymys 12).

3.3 Digitaaliset palvelukanavat
Yksi kyselyn keskeisimmistä tavoitteista oli tunnistaa käytetyimpiä digitaalisia palvelukanavia ja mahdollisia puutteita, joita nykyisissä kanavissa on. Erilaisia työterveyden ja työturvallisuuden digitaalisia palvelukanavia listattiin Työterveyslaitoksen Esimerkkejä työhyvinvoinnin palvelutarjonnasta ja toimintamalleista –raportista (Ravantti 2013).
Koska raportti on yli kuusi vuotta vanha, sen tietoja päivitettiin katsauksella tuoreempiin palvelukanaviin ja poistamalla sellaisia, jotka eivät olleet enää toiminnassa.

28

Tarkemmin eri digitaalisten palvelukanavien käyttöä tarkastelevassa kyselyn osiossa digitaaliset palvelukanavat
nousivat huomattavasti käytetymmiksi kuin aikaisemmassa kysymyksessä numero 8 tietolähteistä. Siinä 26,1 prosenttia vastaajista merkitsi saaneensa tietoa digitaalisten palvelukanavien kautta (luku 3.2, kuvat 5 ja 6). Kun kysymyksessä 13 listattiin tarkemmin erilaisia palvelukanavia (kts. kysymykset tarkemmin liite 3), vain 16 vastaajaa kertoi,
että ei käytä työturvallisuuteen tai työterveyteen liittyviä digitaalisia palveluita. Ei johtavassa asemassa olevista vastaajista 15,6 prosenttia raportoi, ettei käytä digitaalisia palveluita. Johtavassa asemassa olevista vastaajista vain 5,3
prosenttia ei käyttänyt digitaalisia palveluita (taulukko 2).
Suosituimmat palvelut olivat oman työterveyshuollon verkkosivut ja digitaaliset palvelut, Aluehallintoviraston verkkosivut sekä ammattiliittojen ja työntekijäjärjestöjen nettisivut. Varsinkin Aluehallintoviraston verkkosivujen suosiota voi pitää yllättävänä, koska kyselyssä annetussa sivuston työsuojeluosioon johtavassa linkissä (https://www.avi.
fi/web/avi/tyosuojelu) on hyvin niukasti tietoa ja se lähinnä ohjaa eteenpäin työsuojeluhallinnon verkkopalveluun.
Kuitenkin 69 vastaajaa ilmoitti käyttäneensä AVI:n sivustoa viimeisen vuoden aikana, kun 40 henkilöä ilmoitti
käyttäneensä Työsuojeluhallinnon verkkopalveluita. Erityisen usein AVI:n sivua raportoivat käyttäneensä terveys- ja
sosiaalipalveluissa työskentelevät vastaajat (62,5 prosenttia), mutta se oli käytetty myös palvelualalla (48,8 prosenttia vastaajista). Nämä ryhmät ovat saattaneet siis käyttää AVI:n sivuilta muita palveluita työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyen, ovat käyttäneet verkkosivua muuhun tarkoitukseen tai ovat voineet esimerkiksi hakea henkilöiden yhteystietoja.
Hyödyllisimmiksi palveluiksi vastaajat olivat kokeneet Työturvallisuuskeskuksen verkkosivut, Työhyvinvointi.info-sivuston sekä oman työterveyshuollon verkkosivut, kun otetaan huomioon vain ne palvelut, joita viimeisen vuoden aikana ilmoitti käyttäneensä yli kymmenen vastaajaa. Johtavassa asemassa työskentelevät vastaajat raportoivat käyttäneensä sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuja (42,1 prosenttia) sekä vakuutusyhtiöiden digitaalisia palveluita
(40,4 prosenttia) huomattavasti useammin kuin ei johtavassa asemassa olevat (STM 16,9 prosenttia, vakuutusyhtiöiden palvelut 16,9 prosenttia). Ei johtavassa asemassa työskentelevät vastaajat puolestaan kertoivat käyttäneensä
ammattiliittojen ja työntekijäjärjestöjen verkkosivuja (50,6 prosenttia) useammin kuin johtavassa asemassa olevat
(40,4 prosenttia) (taulukko 2).

Taulukko 2. Mitä seuraavista työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvistä digitaalisista palvelukanavista olet viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttänyt?
Kuinka hyödyllinen palvelu on ollut?
Ei johtavassa Johtavassa
asemassa
asemassa

Vastauksia Keskiarvo,
yhteensä
asteikko
1-5

Aluehallintoviraston verkkosivut (https://www.
avi.fi/web/avi/tyosuojelu)

48,1 %

57,9 %

69

4,10

ArkiArvi.fi (http://www.arkiarvi.fi/)

0,0 %

5,3 %

3

4,67

Ennakoi.fi (http://www.ennakoi.fi/)

1,3 %

5,3 %

4

5,00

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston
verkkosivu (https://osha.europa.eu/fi)

7,8 %

5,3 %

10

3,70

Harava-malli (http://www.pkssk.fi/harava-malli)

0,0 %

3,5 %

2

5,00

29

KEVAn verkkosivut, esim. työhyvinvointikysely,
esimiehen opas (https://www.keva.fi/tyonantajalle/tyoelamapalvelut/arvioija-kehita-tyohyvinvointia/)

6,5 %

24,6 %

19

4,00

Kuntoutusportti-palvelu (https://kuntoutusportti.
fi/)

1,3 %

3,5 %

3

3,67

Kuntoutussäätiön verkkosivut, oppaat ja julkaisut
(https://kuntoutussaatio.fi/)

0,0 %

3,5 %

2

4,50

Nolla tapaturmaa -foorumi (https://www.nollis.
fi/)

10,4 %

15,8 %

16

3,75

PK-yritysten riskienhallinta (https://www.pk-rh.
fi/)

0,0 %

8,8 %

4

4,25

Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivut
(https://stm.fi/)

16,9 %

42,1 %

35

4,11

SUMO-palvelu (http://www.sumo.lut.fi/)

0,0 %

0,0 %

0

Sykettä työhön -palvelu (https://sykettatyohon.
fi/)

6,5 %

12,3 %

11

3,64

Terveellinen työ -sivusto (https://www.terveellinentyo.fi/)

2,6 %

7,0 %

5

4,00

Tie työelämään -verkkopalvelu (https://tietyoelamaan.fi/)

2,6 %

1,8 %

3

3,67

Tukesin verkkosivut (https://tukes.fi/etusivu)

10,4 %

19,3 %

19

3,63

Tuottavuustyö.fi (http://www.tuottavuustyo.fi)

1,3 %

0,0 %

1

5,00

Työelämään.fi (https://tyoelamaan.fi/)

3,9 %

5,3 %

6

3,50

Työhyvinvoinnin tilannearvio -palvelu (http://xn-tyhyvinvoinninarvio-r6b.fi/)

1,3 %

0,0 %

1

4,00

Työhyvinvointi.info (http://www.tyohyvinvointi.
info/)

13,0 %

12,3 %

17

4,35

Työkaari.fi (https://tyokaari.fi/)

1,3 %

5,3 %

4

3,50

Työnantajajärjestöjen verkkosivut

10,4 %

35,1 %

29

4,10

Ammattiliittojen ja työntekijäjärjestöjen verkkosivut

50,6 %

40,4 %

63

4,16

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu
(https://www.tyosuojelu.fi/)

24,7 %

33,3 %

40

4,10

Työsuojelurahaston verkkosivut (https://www.tsr.
fi/)

2,6 %

3,5 %

4

4,00

Oman työterveyshuollon verkkosivut ja digitaaliset palvelut

53,2 %

56,1 %

74

4,26

Muiden työterveyden ja -turvallisuuden palveluja
tuottavienyritysten verkkosivut

5,2 %

7,0 %

9

3,89

30

Työterveyslaitoksen verkkosivut ja verkkopalvelut 27,3 %
(https://www.ttl.fi/)

35,1 %

42

4,12

27,3 %

17,5 %

31

4,52

Vakuutusyhtiöiden verkkosivut - esim.
sairauspoissaololaskurit, eläkelaskurit

16,9 %

40,4 %

37

4,16

WHO - Occupational Health
(https://www.who.int/occupational_health/en/)

0,0 %

1,8 %

1

3,00

Muita verkkopalveluita (kirjoita palvelun nimi ja
nettiosoite alla olevaan kenttään)

1,3 %

5,3 %

4

3,66

En käytä työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyviä digitaalisia palvelukanavia

15,6 %

5,3 %

16

Työturvallisuuskeskus verkkosivut, esim. sähköiset työkalut - palvelu, arviot, kyselyt, oppaat
(https://ttk.fi/)

Avointen kysymysten vastauksissa nousi esiin erityisesti palveluiden ja tiedon valtava määrä, joka tekee tarvittavan
tiedon tai oikean palvelun löytämisestä hankalaa ja tekee myös palveluista vaikeampia käyttää. Nykyisten palveluiden kehittämisessä toivottiin yksinkertaistamista ja yhdistämistä niin, että kaikki tieto olisi saatavilla mahdollisimman helposti ja mielellään yhdessä tai korkeintaan muutamassa paikassa. Myös alakohtaisuutta nostettiin esiin useammassa vastauksessa ja toivottiin, että omaan alaan liittyvät palvelut olisivat tarjolla paremmin yhdessä paikkaa
nykyisten yleisluontoisten palveluiden lisäksi.
Monissa vastauksissa nousi esille, että teknologian mahdollisuuksia ei vielä käytetä työterveyden ja työturvallisuuden palveluissa riittävästi. Yksinkertaisimmillaan tämä olisi helppo haettavuus, jossa hakukone osaisi antaa vinkkejä
mahdollisista hakusanoista ja tekoäly tunnistaa käyttäjän tarpeita. Ylipäänsä toivottiin työturvallisuuden arviointia
kehitettävän sähköiseksi, reaaliaikaiseksi ja älykkääksi, joka mm. tekoälyn avulla voisi tunnistaa mahdollisia riskejä
(kts. tarkemmin liite 3, kysymykset 14 ja 15).
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4. Pilotoinnin toteuttamistapa
ja tulokset
4.1 Työympäristöön ja työhyvinvointiin liittyvä materiaalipaketti
Materiaalipakettiin koottiin tietoa palvelukatveista, jotka tunnistettiin selvityksen kirjallisuuskatsauksessa ja valtakunnallisessa kyselyssä. Paketin sisältö liittyi kolmeen teemaan:
1. Osatyökykyisten työntekijöiden huomiointi työympäristöön ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa.
Tässä osiossa vastaajia pyydettiin tutustumaan myös työkyvyn hallintaan, seurantaan ja varhaiseen tukeen
liittyvään tietoon sekä Työterveyslaitoksen että oman työterveyshuollon verkkosivuilla.
2. Työympäristön ja työhyvinvoinnin huomiointi epätyypillistä työtä tekevillä.
3. Työympäristöön ja työhyvinvointiin liittyvien asioiden digitalisointi.
Kriteerinä materiaalin valinnalle oli, että se oli vapaasti ja maksutta kaikkien saatavilla. Tieto kerättiin yhdeksästä eri
palvelukanavasta: Työterveyslaitoksen, Työturvallisuuskeskuksen, Kelan, TELA:n, TE- palveluiden, työterveyshuollon, Kuntoutussäätiön, SITRA:n ja STM:n sivustoilta. Materiaali jaettiin sähköisellä lomakkeella (liite 4), jonka linkkien
kautta ohjautui verkkosivustoille, kyselyihin, oppaisiin tai videoihin.

4.2 Pilotin toteutustapa
Pilotti käynnistettiin selvittämällä puhelimitse eri tyyppisiltä organisaatioilta kiinnostusta osallistua pilotointiin. Puhelu osoitettiin henkilölle, jonka asemaan ja työnkuvaan sisältyy työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä velvoitteita. Vastaajalle esiteltiin selvityksen ja pilotin tavoite sekä kerrottiin pilotin etenemisen vaiheet: orientaatiopalaveri, tutustuminen materiaaliin ja sen kommentoiminen sähköisessä kyselyssä sekä virtuaalinen arviointityöpaja.
Kynnystä osallistua pilottiin madallettiin suunnittelemalla pilotointi työpaikkojen näkökulmasta mahdollisimman
tehokkaalla ajankäytöllä ja helposti toteutettavana. Osallistamisen vahvistamiseksi pilotointiin ilmoittautuneille lähetettiin puhelun jälkeen vielä sähköposti, jossa kerrattiin, kuinka pilotti etenee.
Pilottiin osallistui yhdeksän organisaatiota. Alueellisesti organisaatiot jakautuivat Helsingin, Espoon, Mikkelin, Kangasalan, Ylihärmän, Lappeenrannan ja Turun alueelle. Organisaatiot edustivat palvelu- sekä sosiaali- ja terveystoimialoja. Osallistujien nimikkeitä olivat yksikön johtaja, kotisiivousvastaava, kehityspäällikkö, kuntoutusjohtaja, henkilöstöjohtaja, palveluesimies, henkilöstöpäällikkö, ravintolapäällikkö ja proviisori. Alle 10 työntekijän työpaikkoja ei
osallistunut pilottiin. Osallistuneista vastaajista neljä edusti alle 49 työntekijän työpaikkoja, yksi 50-99:n, seitsemän
100-499:n ja kolme yli 500:n työntekijän työpaikkaa.
Osallistujat kutsuttiin Skypen välityksellä pidettävään orientaatiotilaisuuteen, jossa tutkijat esittelivät selvitykseen
liittyvän kirjallisuuskatsauksen ja kyselyn tuloksia ja niissä havaittuja kolmea palvelukatvetta: 1) osatyökykyisten huomiointi työterveyshuollossa ja työturvallisuusasioissa, 2) työterveyshuollon ja työturvallisuuden huomiointi epätyypillistä työtä tekevillä sekä 3) työterveyshuollon ja työturvallisuusasioiden digitalisointi. Orientaatiotilaisuuksia järjestettiin neljänä eri ajankohtana, jotta kaikilla oli mahdollista osallistua niihin. Osallistujat ohjeistettiin vastaamaan
sähköiseen kyselyyn, jota kautta pääsi tutustumaan materiaaleihin ja antamaan niistä palautetta. Aikaa materiaaleihin tutustumiseen ja kysymyksiin vastaamiseen oli kaksi viikkoa. Osallistujia kannustettiin jakamaan materiaali
työpaikallaan myös muille työntekijöille, joiden työnkuvaan sisältyy työympäristöön ja -hyvinvointiin liittyviä vel-
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voitteita. Vastaukset saatiin 15 osallistujalta, joten tuloksia voidaan pitää lähinnä suuntaa antavina. Ennen virtuaalityöpajaa kyselylomake (liite 2) lähetettiin vielä Pdf-muodossa pilotointiin osallistuneille tahoille, jotta tutustuttavien
materiaalien linkit jäävät heille talteen sähköisen kyselyn sulkeuduttua.
Sähköisessä kyselylomakkeessa oli kolme temaattista osiota: I Osatyökykyisyys, II Epätyypillinen työ sekä III Muuta
työympäristöön ja -hyvinvointiin liittyvää tietoa. Jokaisessa osiossa oli lyhyt teeman esittely sekä teemaan liittyviä
linkkejä valikoituihin aineistoihin. Aineistoon tutustumisen jälkeen vastaajia pyydettiin arvioimaan tiedon hyödynnettävyyttä, sivustojen digitaalista käytettävyyttä sekä kommentoimaan materiaalin sisältöä. Testattavien materiaalilinkkien ja kysymysten suurehkon määrän vuoksi päätettiin etukäteen, että pilotointiin osallistujat voivat itse valita
omien kiinnostuksen kohteiden ja tarpeiden perusteella aihepiirit, joiden materiaaleihin tutustuvat ja joita kommentoivat. Ainoastaan kyselyn alkuun sijoitettu osatyökykyisyyteen liittyvään osioon pyydettiin vastauksia kaikilta pilottiin osallistuvilta. Kaikkia pilottiin osallistujia pyydettiin myös tutustumaan oman työterveyshuollon verkkosivujen
sisältöön työkyvyn hallinnasta, seurannasta ja varhaisesta tuesta. Epätyypillinen työ -osiossa oli linkkejä oppaisiin
mobiilista työstä, matkatyöstä ulkomailla sekä työkyvyn tukemisesta vuokratyössä. Muuta työympäristöön ja - hyvinvointiin liittyvää tietoa -osiossa oli tietoa työn muokkaamisesta, tuunaamisesta sekä työn monimuotoisuudesta,
työhyvinvointi- ja ikäjohtamiskyselyt sekä nuoren tukemisesta työelämässä.
Sillä, että testattavat materiaalit sai valita omien tarpeiden mukaan, oli kaksisuuntainen vaikutus. Saimme kaikilta
aloittaneilta osallistujilta jotakin palautetta, koska vastata sai oman mielenkiinnon mukaan. Toisaalta monet eivät
vastanneet kaikkiin kohtiin. Lopputuloksena arvioimme, että valittu menetelmä tuotti kokonaisuutena enemmän ja
antoi monipuolisemman tuloksen. Lisäksi tämä omiin tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin nojaava testaustapa oli
pilottiin osallistujille motivoiva ja hyödyllinen.
Virtuaalityöpajan tavoitteena oli kuulla osallistujien kokemuksia ja näkemyksiä kyselyyn vastaamisesta sekä tuottaa
tietoa työympäristöön ja - hyvinvointiin liittyvän tiedon löydettävyydestä, hyödynnettävyydestä ja käytettävyydestä.
Lisäksi tavoitteena oli pohtia miten tiedon saantia ja välittämistä voidaan kehittää helpommin saavutettavaksi. Ennakkotehtävänä virtuaalityöpajaan osallistujia pyydettiin miettimään mikä tai minkälainen yksittäinen kanava palvelisi parhaiten oman organisaation työympäristöön ja -hyvinvointiin liittyviä tiedontarpeita. Työpajaan osallistui
seitsemän pilottiin osallistunutta henkilöä, jotka tulivat pääsääntöisesti suurista yli 100 hengen organisaatioista,
muutamat heistä edustivat kuitenkin selvästi pienempiä työyksiköitä. Työpajaan ei saatu osallistujia alle 10 hengen
työpaikoista, joissa palveluiden ja velvoitteiden tunteminen on heikommalla tasolla kuin suuremmissa yrityksissä.
Työskentelyä fasilitoi kaksi tutkijaa. Työpaja-aineistoa täydennettiin yhden osallistujan kanssa toteutetulla Skype-palaverilla.

Työpajaan osallistujille esiteltiin neljä pilotin keskeistä havaintoa, jotka liittyivät kyselylomakkeen seuraaviin kokonaisuuksiin:
1. Keinot ja etuudet, joilla tuetaan työssä pysymistä osatyökykyisyydestä huolimatta ja jotka ovat taloudellisesti
kannattavia sekä osatyökykyiselle henkilölle että työnantajalle
2. Tutustuminen oman työterveyshuollon verkkosivuihin ja tiedon löytymiseen keinoista työkyvyn hallintaan,
seurantaan ja varhaiseen tukeen työpaikalla
3. Tutustuminen Tie työelämään verkkosivuston työelämässä -osioon
3. Minkälaisessa muodossa vastaajat toivoivat työympäristöön ja -hyvinvointiin liittyvän tiedon olevan saatavilla
Työskentelyn alustuksena osallistujille esiteltiin näistä aiheista saatuja tuloksia, jonka jälkeen tarkennettiin ja syvennettiin osallistujien kokemuksia ja näkemyksiä niistä.
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4.3 Pilotin tulokset
Kyselyn ensimmäisessä temaattisessa osiossa keskityttiin osatyökykyisyyteen liittyvään
materiaaliin. Osatyökykyiseksi määriteltiin henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään ja halu tämän kyvyn
käyttämiseen. Johdannossa todettiin, että osatyökykyisten työssä jaksamista ja jatkamista tuetaan mm.
varhaisella tuella, esimiestyöllä, työtä mukauttamalla sekä kompensoimalla alentunutta työtuloa ja
tuottavuutta. Kaikkia pilotin osallistujia pyydettiin tutustumaan Työterveyslaitoksen verkkosivuihin, joissa
kerrotaan työkyvyn varhaisesta tuesta. Vastaajat arvioivat tiedon hyödynnettävyyden erittäin hyväksi; annetut
arvot sijoittuivat välille 6–10. Digitaalinen käytettävyys nähtiin myös erittäin hyvänä; annetut arvot sijoittuvat
välille 7-10. Kaikki annetut arvot sijoittuvat asteikon 1-10 ylä-päähän.

Kuva 10. Työterveyslaitoksen työkyvyn varhaisen tuen verkkosivuston
hyödynnettävyys ja digitaalinen käytettävyys asteikko 1–10

Työterveyslaitos: työkyvyn varhaisen tuen sivusto
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6

7

8

9

10

Hyödynnettävyys

Suurimmalle osalle kuudesta seikkaperäisemmin materiaalia kommentoineista työkyvyn varhainen tuki oli teemana
tuttu, ja osa löysi sivuilta myös uutta aiheeseen liittyvää tietoa. Eräs vastaaja kommentoi sivun sisältöä näin: “Varhainen tuki -asiat olivat melko tuttuja työterveyshuollon ansiosta. Heidän aloitteestaan olemme osatyökykyisen
kanssa tehneetkin toimenpiteitä. Muut otsikot, kuten Aivotyö ja Työn imu, vetivät kyllä puoleensa. Mielenkiintoista!” Verkkosivusto koettiin selkeäksi, ja siitä oli helppo etsiä aineistoja.
Kyselyn ensimmäisessä temaattisessa osiossa, johon kaikkien toivottiin vastaavan, pyydettiin tutustumaan eräisiin
keinoihin ja etuuksiin, joilla tuetaan työssä pysymistä osatyökykyisyydestä huolimatta ja jotka ovat taloudellisesti
kannattavia sekä osatyökykyisille henkilöille että työnantajille. TE-palveluiden kautta löytyvä työolosuhteiden järjestelytuki osoittautui huonoiten tunnetuksi esitellyistä aineistoista, yksikään vastaaja ei tuntenut sitä. Kelan osasairauspäiväraha oli sen sijaan tutuin, sen tunsi 12/15 vastaajasta.
Avoimissa kommenteissa näitä osatyökykyisen työssä pysymistä mahdollistaviin keinoihin ja etuuksiin liittyviä
tietoja pidettiin erittäin tarpeellisina työpaikoille. Kaiken kaikkiaan tämä osio oli vastaajien kommenttien
perusteella erittäin hyödyllinen ja ajankohtainen monella työpaikalla. Tämä selkeästi vahvistaa näkemystä siitä,
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että nämä useita työpaikkoja koskevat keskeiset tiedot pitäisi saattaa kaikkien työpaikkojen helposti
löydettäväksi. Eräs vastaaja kiteytti em. linkkien sisältöjen merkityksen seuraavasti: “Juuri nyt mikään näistä ei
ole tarpeellinen, mutta koska tahansa voi olla! Hirveän monta hyödyllisen oloista linkkiä. Nämä kannattaa
todella saada työnantajien tietoon kootusti.” Toisilla työpaikoilla esitellyistä keinoista ei ollut tietoa, mutta
tarvetta oli. “Työyhteisössäni on useita henkilöitä, joiden jaksamista parantaisi osatyökyvyttömyyseläke, samalla
heidän mahdollisuus jatkaa töissä paranisi. Materiaali selvensi asiaa, ja sitä voi viedä työyhteisössä eteenpäin.
Työolosuhteiden järjestelytuki oli ainoa uusi asia, mutta sitä voi yrittää tuoda esille työnantajalle, että se
otettaisiin käyttöön.” Eräs tärkeä havainto on myös se, että vaikka työkykyisyydenkin tukemiseen tarkoitetut
keinot olisivat tuttuja, tietojen päivittäminen ja keinojen muistaminen silloin, kun niitä tarvitaan voi olla
haastavaa. “Työolosuhteiden järjestelytuki on jäänyt aiemmin unholaan. Tämä pitää nostaa myös aktiiviseen
pohdintaa työkykyä pohdittaessa.” Työpajassa käydyn keskustelun perusteella kanavaa, josta järjestelytukitieto
löytyy (TE-palvelut), ei koeta luontevaksi työpaikkojen keskuudessa. Toisaalta järjestelytuen tarve tunnistettiin
erittäin tärkeäksi. Epäiltiin, että ”esimiehetkään eivät taida tietää asiasta, termikin on outo”. Yleisesti Kelaa
pidettiin luontevimpana tiedonhakukanavana osatyökyisten työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitoon liittyvissä
asioissa.
Vastaajia pyydettiin arvioimaan myös oman työterveyshuollon verkkosivuja. Heiltä pyydettiin arviota siitä, onko
si-vustolta saatavilla tietoa työkyvyn hallintaan, seurantaan ja varhaiseen tukeen liittyviin keinoihin työpaikalla.
Kymmenestä vastaajasta ainoastaan yksi ei löytänyt em. tietoja oman työterveyshuoltonsa sivuilta. Puolet
vastaajista piti työkykyyn liittyvää tietoa oman työterveyshuoltonsa sivuilla suppeana tai riittämättömänä.
Keskustelua työterveyshuollon sivustoista jatkettiin työpajassa. Keskustelun perusteella oman työterveyshuollon
sivuja ei välttämättä mielletä paikaksi, josta löytyy tämän tyyppistä tietoa. ”En käytä työterveyshuollon sivuja,
vain talon intraa ja muitakin talon sisäisiä kanavia: kollegat, sähköposti.” Työterveyshuollon yhteyshenkilönä
työpaikoilla toimivat ovat enemmän tekemisissä työterveyshuollon kanssa ja tuntevat heidän sivustojaan ja
palveluitaan muita paremmin. ”Löydän, koska olen yhteyshenkilö, mutta henkilöstö ei varmaankaan löydä,
materiaalia pitää muokata (suodattaa), jotta sopii omaan käyttöön, varhaisen tuen tieto löytyy, se on räätälöity
omaan tarpeeseen.”
Kyselyn toisessa temaattisessa osiossa paneuduttiin epätyypilliseen työhön. Epätyypillistä työtä
tekeviä työntekijöitä ovat esimerkiksi osa-aikaista-, keikka- vuokra- ja freelancetyötä tekevät sekä kotona työtä
tekevät. Epätyypillistä työtä on myös mobiili työ, joka asettaa erityisiä vaativuustekijöitä työntekemiselle. Tämän
osion testilinkeistä sai valita kiinnostavimmat ja oman työn näkökulmasta tarpeellisimmat kohdat testattavaksi.
Opas Työkyvyn tuki vuokratyössä koettiin hyödynnettävimpänä oppaana kolmesta esitellystä oppaasta.
Oppaaseen tutustui 11 vastaajaa, jotka arvioivat tiedon hyödynnettävyyden välillä 7-9, keskiarvon ollessa 8,15.
Vaikka kaikille vastanneille vuokratyö ei ollut ajankohtaista tietoa, koettiin, että oppaan sisältö oli kattava.
“Opas on koonnut erittäin hyvin kaikkien osapuolien näkökulmasta työkyvyn tukemista. Nopeasti oli vaikea
saada selkoa, osittain varmasti siksikin, kun asia oli itselleni vieras.” Vuokratyöstä kokemusta omaava vastaaja
kommentoi: ”meillä ehdottoman oleellista ja sain paljon uutta tietoa, jota soveltaa omassa työssäni. Pitääkin
paremmin kysellä miten meillä vuokratyöntekijät perehdytetään ja miten yhteistyötä tehdään
henkilöstövuokraus firman kanssa.” Toinen vastaaja, jolla oli myös kokemusta vuokratyöstä, piti opasta
tarpeellisena, mutta totesi oppaan tulostamisen hankalaksi: ”Tämä on tarpeellinen meillä. Voisiko sitä
mitenkään saada muokattua vähän pienemmäksi, jotta tulostuisi helpommin, kiitos!” Vastauksissa tuotiin esiin
myös suuri vuokratyöntekijöiden vaihtuvuus ja siitä aiheutuvat haasteet: ”Meillä käytetään paljon
vuokratyöntekijöitä. Työsuojeluvastuu on ymmärretty, mutta vaihtuvuus on suurta eli pitkiä sijaisuuksia on
harvoin. Kun tulee haasteita jaksamisessa, vuokratyöntekijä jää usein pois ja sitä ei käsitellä työpaikalla.”
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Kyselyn kolmannessa osiossa kysyttiin muusta työympäristöön ja työhyvinvointiin liittyvästä materiaalista. Myös tämän osion testilinkeistä sai valita kiinnostavimmat ja oman työn näkökulmasta tarpeellisimmat kohdat
testattavaksi. Kolme eniten hyödynnettäväksi koettua tiedon lähdettä olivat Yksilötutka kysely, Tie työelämään verkkosivusto sekä Työkaariarvio testi.
Yksilötutka kyselyyn tutustui 13 vastaajaa. Arvio tiedon hyödynnettävyydestä oli välillä 8-9 keskiarvon ollessa 8,8. Kyselyä kommentoi viisi vastaajaa, jotka olivat yksimielisiä siitä, että se oli hyvä ja selkeä. “Hyvä mahdollisuus tilanteen
kartoittamiseen ja tiedon keruuseen työyhteisön tilanteesta. Selkeä.” Eräs vastaaja totesi, että hänen työpaikallaan
on käytössä vastaava eläkevakuutusyhtiön kysely. Todettiin, että kyselyyn on helppo vastata, mutta haasteena käytössä on, jos suomen kieli on puutteellinen.
Tie työelämään -verkkosivustoon tutustuivat myös kaikki 15 vastaajaa. Hyödynnettävyys arvioiden keskiarvo oli 8,7,
mikä oli kolmanneksi korkein kaikista testattavista materiaaleista. Digitaalisen käytettävyyden keskiarvo oli 8,8, mikä
oli toiseksi korkein kaikista testattavista materiaaleista. Sivustoa kommentoi seitsemän vastaajaa. Tiedon määrää ja
luettavuutta arvostettiin: ”Tietoa löytyi monipuolisesti. Todella laajasti asiaa yhden linkin takana. Hyvät, helposti
luettavat sivut. Jossa oli hyvin tietoa ja erittäin tärkeää asiaa. Sivuosto rakennettu hyvin. Ensin nostettu esille
ydinasiat ja sen jälkeen on mahdollisuus syventyä asiakokonaisuuksiin ja saada laajemmin tietoa ja tukea. Tieto
on tarpeellista ja helposti löydettävää.” Termistön yhtenäistämistä toivottiin: ”Sanoilla voi olla eri nimiä organisaatioissa (esim. työterveysneuvottelua kutsutaan meillä kolmikantaneuvotteluksi) joten joutunee ymmärrettävästi
sivuilla ’hyppimään’ etsiessä tietoa. Ei tosin iso ongelma.” Materiaalia pidettiin myös tuttuna: ”Meillä näitä on jo
mietitty ja tulevat kyllä aiheelliseksi osittain vain enemmän ja enemmän. Meillä on hyvä työterveyden vetämä työkyvyn ylläpitämisen malli. Siinä vaiheessa, kun työntekijä ei enää kykene ollenkaan omaan työhönsä, pitäisi olla
hyvät mallit, ettei ns. putoa tyhjän päälle.”
Työkaari-mallin työn muokkaamiseen tutustui kaikki 15 vastaajaa. Tiedon hyödynnettävyyden arvioissa vaihteluväli
oli 7–10 ja keskiarvo oli 8,4. Vastaajista 10 oli lisäksi esittänyt kommentteja. Työkaari -mallin nimi hämmensi, koska
sen arveltiin tarkoittavan varhaisen tuen mallia. “Työkaarimalli nimenä on vieras itselleni. Lomakkeen kysymykset kuvastavat varhaisen tuen mallia, jäin pohtimaan onko viimekädessä samasta asiasta kyse kuitenkin?” Kaikki
vastaajat arvioivat mallin olevan tarpeellinen. “Työkaarikeskustelun materiaalia voi käyttää hyvin työyhteisössäni,
koska jaksamisongelmia on runsaasti. Tämä asia on hyvinkin tarpeellinen työpaikallani”. Kaksi vastaajaa havaitsi
puutteita sivuston kattavuudessa ja selkeydessä. “Jotenkin materiaali tuntui suppealta, jäi kaipaamaan jotain, että
voisi laajemmin keskustella asiasta omalla työpaikalla. Sivusto on hieman epäselvä.”
Seuraavassa arvioidaan lyhyesti, kuinka hyödyllisinä ja digitaalisesti helppokäyttöisinä vastaajat pitivät erimuotoisia
materiaalityyppejä. Testauksen toisessa ja kolmannessa osassa oli kaikkiaan 11 erilaista materiaalilähdettä, jotka
jakautuivat sisällön tuottajan ja tyypin mukaan seuraavasti.
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Taulukko 3. Pilotin osioiden 2 ja 3 materiaalien sisällöntuottajat ja
materiaalityypit
Kysely

Opas

Kuntoutussäätiö

Testi

Verkkosivusto

Video

Yhteensä

2

2

SITRA

1

STM, Kuntoutussäätiö, Vates

1

1

Työterveyslaitos

1

1

1

Työturvallisuuskeskus

1

3

1

Yhteensä

1

6

1

2
5

1

2

11

Yksi opas nousi materiaalin hyödynnettävyydessä (kuva 11) verkkosivuston, kyselyn ja testin edelle.
Muuten oppaat näyttäisivät toimivan tyydyttävästi ja videot huonoiten.

Kuva 11. Työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin liittyvän materiaalin
hyödynnettävyys N=15, asteikko 1–10

Hyödynnettävyys
Mobiilin työn vaativuustekijät (opas, TTK)
Yksilötutka (kysely, TTK)
Tie työelämään (verkkosivusto, STM/KS/Vates)
Työkaariarvio (testi, TTK)
Työn muokkaaminen (opas, TTK)
Työkyvyn tuki vuokratyössä (opas, KS)
Työn muokkauksen keinot, mielenterveys (opas, TTL)
Työn tuunaaminen (video, TTL)
Nuoren pomona (opas, KS)
Turvallisesti työmatkalla ulkomailla (opas, TTK)
Keskustelu työelämän suunnasta (video, SITRA)
7,5

7,7

7,9

8,1

8,3

8,5

8,7

8,9

9,1

9,3

9,5
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Materiaalin digitaalisessa käytettävyydessä (kuva 12) kysely, verkkosivut, opas, testi ja video olivat kärkiviisikko.
Digitaalisessa muodossa oleva opas (Pdf-tiedosto) näytti viehättävän vastaajia vähiten.

Kuva 12. Työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin liittyvän materiaalin digitaalinen
käytettävyys N=15 asteikko 1–10

Digitaalinen käytettävyys
Yksilötutka (kysely, TTK)
Tie työelämään (verkkosivusto, STM/KS/Vates)
Mobiilin työn vaativuustekijät (opas, TTK)
Työkaariarvio (testi, TTK)
Työn tuunaaminen (video, TTL)
Työn muokkaaminen (opas, TTK)
Työn muokkauksen keinot, mielenterveys (opas, TTL)
Keskustelu työelämän suunnasta (video, SITRA)
Turvallisesti työmatkalla ulkomailla (opas, TTK)
Nuoren pomona (opas, KS)
Työkyvyn tuki vuokratyössä (opas, KS)
7,5

7,7

7,9

8,1

8,3

8,5

8,7

8,9

9,1

9,3

9,5

Alustavana johtopäätöksenä näyttäisi siltä, että erilaiset verkkokyselyt, -sivustot ja -testit toimivat sekä hyödyllisyyden että digitaalisen käytettävyyden näkökulmasta parhaiten. Videot ovat myös helpohkosti käytettäviä, mutta niiden hyödyllisyys ei näyttäisi yltävän samalle tasolle muun materiaalin kanssa. Perinteisemmät kirjalliset oppaat,
dokumentit ja raportit (tyypillisesti Pdf-muodossa) tarjoavat tietoa mutta eivät ole digitaalisesti helpoimpia käyttää.
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Kuva 13. Minkälaisessa muodossa kyselyyn osallistuneet toivoisivat työympäristöön ja -hyvinvointiin liittyvän tiedon olevan saatavilla? N=15, asteikko 1–3

Suosituin kanava työympäristöön ja -hyvinvointiin
liittyvään tietoon

Sähköinen materiaali
(erilaiset sivustot, oppaat, videot)
Luennot ja koulutukset
Chattipalvelu
Kasvokkainen neuvontapalvelu
Puhelinpalvelu

1=huono

2=kohtalainen

3=hyvä

Kuten kuvasta 13 käy ilmi, sähköistä materiaalia pidettiin yleisesti parhaana tietolähteenä. Sähköisen materiaalin ja
kanavan hyvinä puolina nähtiin työpajassa mm. helppous ja se, että ne ovat aina saatavilla. Sähköinen materiaali
myös mahdollistaa omatahtisen materiaaliin tutustumisen sekä sen jalostamisen omiin tarpeisiin muita kanavia
paremmin. Videot nähtiin kiinnostavina erityisesti, jos asiasta pitää kertoa muille kuin suomen- ja ruotsinkielisille.
Muista kanavista puhelinpalvelu koettiin hankalimmaksi. Oikean puhelinnumeronkin löytyminen voi olla vaikeaa,
eikä oikeaa asiantuntijaa aina tavoita, kun asia on ajankohtainen. ”Kun tilanne on päällä, apua pitää saada nopeasti. Silloin tietoa pitää saada heti talon sisällä tai työterveyden kautta.” Chat-palvelua pidettiin hyvänä täydentäjänä
sähköiselle materiaalille. ”Tiettyyn pisteeseen asti chattiä on hyvä, mutta henkilökohtainen palvelu on tarpeen sen
jälkeen.” Chat-palvelua pidettiin myös parempana vaihtoehtona kuin tiedon etsimistä hakusanojen avulla (suppilomalli, jossa haku tarkentuu edetessään). Oppaita pidettiin joskus raskaslukuisina. Uutena ideana työpajassa tuotiin
esiin työnantajien keskinäiset vertaiskeskustelut tiedon vaihtamiseen ja itselle parhaiden soveltuvien malien löytämiseen.
Työpajassa kysyttiin osallistujien näkemystä siitä, mikä olisi luontevin kanava työturvallisuuteen ja –
hyvinvointiin liittyvän tiedon etsimiseen ja jakamiseen. Osallistujille esiteltiin esimerkkivaihtoehtoina kolme jo
olemassa olevaa digitaalista kanavaa, joilla on työpaikoille suunnattua tietoa. Suomi.fi/yritykselle
verkkopalvelusta löytyvät kootusti kaikki julkisen hallinnon palvelut ja asiointikanavat. Osio kokoaa yrityksen
tarvitsemat palvelut yhteen osoitteeseen. Vero.fi/yritykset ja yhteisöt sivustolla on työnantajille suunnattua
lakisääteistä palkanmaksuun ja verotukseen liitty-vää tietoa. Tällä kanavalla voisi mahdollisesti saavuttaa
sellaisiakin työnantajia, jotka eivät tunnista tarvetta perehtyä työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin liittyviin
velvoitteisiin, eivätkä tulisi niitä erikseen etsineeksi. Helsingin yrittäjien sivustolla on tietoa yrittäjille mm.
mikroyrittäjän hyvinvoinnista. Työpajan osallistujat eivät mieltäneet yhtäkään näistä automaattisesti luonteviksi
työympäristöön ja -hyvinvointiin liittyvän tiedon hakukanaviksi. Työturvallisuuskeskus mainittiin muista olemassa
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olevista kanavista ensiksi mieleen tulevana. Lisäksi Tie työelämään -sivustoa pidettiin hyvänä: ”uusi sivusto,
huonosti tunnettu, paljon materiaalia; esimiesten perehdyttämiseen hyvä sivusto; luetta-vuus loistava, hyvin
rakennettu: iso kuva- yksityiskohtiin, mukavampi lukea kuin oppaita, joihin on hankala palata”. Tietomäärän ja
laajuuden vuoksi yhden yhteisen kanavan kehittämistä pidettiin kuitenkin erittäin tarpeellisena. Työ-pajaan
osallistujilla ei ollut selvää mielipidettä tai näkemystä siitä, mihin tai miten työturvallisuuteen ja -hyvinvoin-tiin
liittyvää tiedonsaantia tulisi kehittää.
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5. Johtopäätökset ja suositukset
Aineiston perusteella tehtävät ehdotukset siitä, miten työympäristön ja työhyvinvoinnin linjauksia voitaisiin toimeenpanna entistä tehokkaammin
Selvityksen tehtävänä oli tarkastella erityisesti digitaalisia STM:n Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjauksista viestimiseen käytettäviä keinoja. Koska työpaikoilla käytetään myös muita kuin digitaalisia palvelukanavia, tarkastelua
laajennettiin myös muihin informaatio-ohjauksessa käytettäviin keinoihin.
Selvityksen perusteella on nähtävissä, kuinka STM:n Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjausten jalkauttamiseksi
työpaikoille on eroa siinä, mitkä palvelukanavat tunnetaan ja mitkä koetaan toimiviksi. Selvityksen havainnot tukevat aiempien tutkimusten ja kehittämishankkeiden antamaa kuvaa siitä, kuinka eri kokoisilla, eri toimialoilla toimivilla ja eri kestoisesti toimineilla työpaikoilla on eroa siinä, mitä palvelukanavia käytetään ja millaisiksi ne koetaan.
Suurilla ja pidempään toimineilla yrityksillä on paremmat edellytykset saada tietoa, sillä niissä on erikoistuneet henkilöt tai osastot työterveys- ja työturvallisuusasioiden huomioimiseen. Etenkin mikro- ja pienyrityksillä sekä toimintansa vasta käynnistäneillä työpaikoilla on keskimääräistä useammin tietämyksen puutetta. Selvityksen havaintojen
perusteella työsuojeluvaltuutetuilla ja työsuojelupäälliköillä on tärkeä rooli tiedon välittämisessä työpaikkatasolla.
Selvitystä varten toteutettuun kyselyyn vastanneilla oli toimialakohtaista eroa työterveyteen ja työturvallisuuteen
liittyvien asioiden tuntemisessa siten, että sosiaali- ja terveysalan toimijoilla oli enemmän tietoa kuin tuotannon
ja infran toimialoilla työskentelevillä. Asiantuntijahaastatteluiden mukaan toimiala ei ole ainoa selittävä tekijä työsuojeluun liittyvien asioiden tuntemuksessa, vaikka esimerkiksi vaarallisten työolojen työpaikoilla kuten kemikaalien käsittelyssä, kuljetusalalla, rakennusalalla ja sosiaali- ja terveydenhuollossa on tunnistettu työelämän riskitekijöitä useammin ja tehty suunnitelmia niiden vähentämiseksi.
Työnantajille suunnatun kyselyn perusteella eri palvelukanavien käytössä on eroa myös siinä, missä asemassa henkilö on työpaikalla. Työntekijäasemassa olevilla ammattijärjestöt ja koulutukset ovat tärkeä kanava tiedon saamiseen
työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvissä asioissa, kun johtavassa asemassa olevat saavat useammin tietoa työterveyshuollosta, viranomaisten kautta ja vakuutusalan yrityksiltä. Kyselyyn vastanneet eivät kokeneet digitaalisia
tietokanavia keskeisiksi. Pilottiin osallistuneet työpaikat kokivat puolestaan verkkosivustot, verkkokyselyt ja testit
hyödyllisiksi, kun videoita ei pidetty yhtä hyödyllisinä. Sen sijaan selvitystä varten toteutettujen asiantuntijahaastattelujen mukaan työsuojeluviranomaisten sekä sen verkkosivujen ja puhelinpalvelun, työmarkkinajärjestöjen, Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen merkitys tiedon välittämisessä on suuri. Haastatteluissa tuotiin esille,
kuinka digitaaliset palvelukanavat ja sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt ja lisännyt eri kokoisten ja erilaisten
työpaikkojen tietämystä työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyvien säädösten, ohjeiden ja käytäntöjen tietämyksessä. Videot ja webinaarit on koettu hyviksi, sillä ne ovat helposti omaksuttavissa ja niitä voidaan katsoa työpaikalle sopivaan aikaan. Erilaisissa tulkinnoissa voi näkyä se, kuinka työpaikkatasolla on vaihtelua palvelukanavien käytössä,
kun asiantuntijat tekevät työtä suuren työpaikkamäärän kanssa työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvien asioiden tiedottamisessa. Toisaalta sekä työpaikkojen että asiantuntijoiden näkemykset ovat yhtenevät siinä, että konkreettiset välineet ja kanavat ovat parhaimpia tiedon välittämisen kannalta.
Työterveyshuollon yhteistyö työpaikkojen kanssa vaihtelee selvästi. Kuten edellä todettiin, johtavassa asemassa
olevat saavat useammin tietoa työterveyshuollon kautta. Työpaikkoja pyydettiin pilotissa arvioimaan oman työterveyshuollon sivuja ja palautteen perusteella sivustot eivät saaneet erityisen hyvää palautetta. Myös asiantuntijahaastatteluiden mukaan työterveyshuolto ei pysty palvelemaan etenkään pieniä yrityksiä, sillä niiden käyttämät kartoi-
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tusvälineet ja toimenpiteet on suunniteltu isompia työpaikkoja palveleviksi. Vaikka työterveyshuollon yrityksillä on
erilaisia digitaalisia palveluita, työpaikoilla ei osata käyttää niitä osana organisaation strategista johtamista. Aineiston
perusteella työpaikoilla on tarvetta siirtyä yksilökohtaista työterveyshuoltoa laajempaan työpaikkatason riskien hallintaan ja työkykyjohtamiseen. Sekä kyselyn että pilottien perusteella TE-palvelut eivät ole merkittävä palvelukanava,
eikä sen käyttämiä keinoja kuten osatyökykyisten työllistymisen tueksi käytettävää työolosuhteiden järjestelytukea
tunneta. Asiantuntijahaastatteluiden mukaan työturvallisuuskortti ja työhyvinvointikortti ovat olleet hyviä keinoja,
joilla on saatu edistettyä matalalla kynnyksellä tietämystä työsuojeluun liittyvistä asioista.
Yhden yhteisen työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin liittyvän tiedonjakelukanavan hyödyistä on keskusteltu paljon.
Keskeiseksi yhtä tiedonjakamiskanavaa valittaessa nousee se, mikä taho on kaikille työnantajille tuttu ja sopiva puolueettoman ja luotettavan tiedon jakajaksi. Tämä on keskeistä mm. palvelun markkinoinnin ja työnantajien tavoittamisen näkökulmasta. Lisäksi tällaisen tiedonjakelukanavan pysyminen ajan tasalla on keskeistä. Koska materiaaleja
tuottaa useampi organisaatio, myös päivittämisvastuu tulisi olla jaettu. Tämä voi olla hallinnollisesta näkökulmasta
raskas prosessi. Lisäksi keskeiseksi nousee yhteisen sivuston rahoituspohja, onko se jaettu vai keskitetty yhdelle
taholle. Jos rahoituspohja ei ole jaettu, on riski, että kukin materiaalin tuottaja kehittää omia kanaviaan ja materiaalejaan ja ne eriytyvät yhteisestä sivustosta. Yhteinen rahoituspohja mahdollistaa osapuolien sitoutumisen, mutta siitä
sopiminen on haastava prosessi. Työympäristöön ja -hyvinvointiin liittyvien materiaalien tuottajia on huomattava
määrä. Herääkin kysymys, otetaanko kaikki sisällöntuottajat mukaan yhteisen tiedonjakokanavan tekemiseen.
Seuraavassa kuvassa 15 esitetään tahot, jotka ovat olleet mukana työympäristöä ja työhyvinvointia koskevien linjausten laadinnassa. Nämä ovat myös jatkossa tärkeitä toimijoita, joiden tulisi jatkaa osallistumista linjausten toimeenpanossa. Keskeisessä asemassa linjausten toimeenpanossa ovat työpaikat, joilla työsuojeluvastaavien lisäksi johdon ja henkilöstön toiminnalla on merkitystä työympäristön ja työhyvinvoinnin edistämiselle.

Kuva 14. Työympäristön ja työhyvinvoinnin kehittämisen keskeiset tahot

Työntekijä- ja
työnantajajärjestöt
Työterveyshuolto
Vakuutusyhtiöt

STM
Työsuojeluviranomaiset
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Tutkimus- ja
kehittämisorganisaatiot
(Työterveyslaitos,
Työturvallisuuskeskus)
Työpaikkojen
työhyvinvoinnin
verkostot

Työpaikkojen
työsuojeluvastaavat
(työsuojelupäälliköt,
työsuojeluvaltuutetut,
Hr-henkilöstö)
Työpaikkojen johtajat
Henkilöstö

Selvityksen perusteella voi esittää seuraavat suositukset:
1. Työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvissä asioissa tarvitaan toimenpiteiden kohdentumista työpaikkojen suureen massaan, kuten mikro- ja pienyrityksiin. Asiantuntijahaastatteluiden ja työnantajien näkemysten mukaan
digitaalisten palvelukanavien lisäksi tarvitaan monikanavaista tiedottamista.
¾

Hyödyllisenä pidetään näkyvyyttä saavia markkinointikampanjoita, joita voitaisiin käyttää työympäristön ja
työhyvinvoinnin linjauksista tiedottamisessa.

¾

Aineiston perusteella palvelukanavien käytössä ja hyödylliseksi kokemisessa on työpaikkakohtaista eroa, joten on tarpeen luoda erilaisia linjauksista tiedottamisen muotoja ja konkreettisten toimintamallien markkinointia eri tyyppisille työpaikoille.

2. Etenkin työpaikat toivat esille tarpeen saada aikaan yksi verkkoportaali. Koska eri toimijoilla on omat työterveysja työturvallisuusasioista tiedottamisen kanavat, sivuston aikaansaaminen ja rahoittaminen on haasteellista. Aineiston perusteella KEHA-keskuksen, ministeriöiden ja työmarkkinajärjestöjen rakentamaa suomi.fi -sivustoa ei
tunneta.
¾

Suomi.fi -sivuston tunnettuutta olisi hyödyllistä lisätä markkinoimalla sitä esimerkiksi työmarkkinajärjestöjen
kautta. Sivuston tunnettuuden lisääminen on hyödyllistä siksi, että palvelua on saatavilla monikanavaisesti
verkkosivuston, puhelinpalvelun ja chatin kautta.

¾

Työsuojeluviranomaisten tyosuojelu.fi -sivustolle olisi tarpeen saada linkityksiä suomi.fi - sivuston lisäksi tutkimus- ja kehittämistoimintaa tekevän Työterveyslaitoksen sekä yleistä ja toimialakohtaista tietoa tarjoavan
Työturvallisuuskeskuksen kautta.

¾

Tyosuojelu.fi -sivustolle tehtävien linkitysten tekemisen lisäksi työsuojeluviranomaisten puhelinpalvelua olisi
tarpeen markkinoida, sillä pilotin mukaan sitä ei tunnettu riittävästi. Myös chat-palvelua olisi tarpeen kehittää,
sillä työpaikoilla on usein tarve saada kiireellisesti tietoa työsuojeluun liittyvistä asioista.

¾

Verohallinnon vero.fi -sivustolla voisi olla linkitykset viranomaisten ylläpitämille tyosuojelu.fi ja suomi.fi -sivustoilla. Osion voisi osoittaa olevan yhteisöjen ja yritysten tarvitsemia peruspalveluita.

3 Työympäristöön ja –hyvinvointiin liittyviä velvoitteita, palveluita, keinoja tai kanavia ei usein tunneta työpaikoilla,
eikä aina tiedetä mitä ja miten niitä etsiä. Tämä johtuu osittain siitä, että tarkoituksenmukaisia ja tarkkoja hakusanoja ei tiedetä tai muisteta. Tämä voi olla ongelma erityisesti pienissä organisaatioissa, joissa työympäristöön ja
-hyvinvointiin liittyvät asiat ovat vain osa tehtävänkuvasta jollekin henkilölle. Ongelman ratkaisuna voisi olla tekoälyn ja koneoppimisen käyttö. Ne voisivat helpottaa tiedon löytämistä, luokittelua ja soveltamisesta sekä auttaa
hallitsemaan hajautettua tietoa, sen laatua ja käytettävyyttä.
¾

Tietoa voisi hakea esimerkiksi oman tehtävänimikkeen perusteella, tutkittavalla asialla, haettavalla materiaalityypillä tai epätarkoilla termeillä sekä näiden yhdistelmillä. Tekoäly voisi ohjata tarkentavin lisäkysymyksin ja
vaihtoehdoin etsittävän tiedon lähteelle. Se oppisi tarjoamaan tietoa sitä osuvammin mitä useampia hakuja
olisi tehty. Tietoa voisi kirjoittamisen ohella hakea myös puhe- ja kuvatunnistuksen avulla.
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¾

Keskitettyjä, usein hankalasti ylläpidettäviä portaaleja ei tarvittaisi, koska tietoa ei tarvitsisi koota yhteen paikkaan. Tämä voidaan mahdollistaa alustalla, joka kerää ajantasaista ja päivittyvää dataa rajapintojen kautta
eri tiedon tuottajilta. Alustan tarjoamaa tietoa voidaan käyttää web-käyttöliittymän kautta, ajasta ja paikasta
riippumatta.

¾

Tietoa tuottavat tahot voisivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa liittyvän tiedon tarjoamiseen. Tieto voisi
olla periaatteessa mitä vain ja missä tahansa: verkkosivusto, dokumentti, tuomioistuimen päätös, asiantuntijalausunto, video, testi, tutkimus, keskustelufoorumi tai vaikka suora yhteys asiantuntijaan – kaikkea sitä, mitä
internetissä on tai mihin sitä kautta on pääsy.

¾

Koneoppimisen keinoin uutta tietoa etsittäisiin jatkuvasti skannaamalla erilaisia tietolähteitä. Tekoäly oppisi
tunnistamaan tiedon laadun ja hyödyllisyyden erilaisille käyttäjäryhmille esimerkiksi lähteen luotettavuuden,
tiedon ajantasaisuuden ja materiaalityypin, käyttömäärien sekä käyttäjäpalautteen perusteella.

4 Aineiston perusteella työturvallisuuteen liittyvät asiat ovat tutumpia kuin työterveyteen liittyvät asiat. Mikro- ja
pienyrittäjät eivät useinkaan hanki työterveyspalveluita itselleen, vaikka heidän työssä jaksamisensa merkitys
kansantaloudelle on suuri. Keskeisiä tietoja työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyen löytyy työterveyshuoltojen sivuilta vaihtelevasti. Työpaikat eivät miellä oman työterveyshuoltonsa sivustoja tärkeiksi/olennaisiksi tietolähteiksi työympäristöön ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Työpaikkojen yhteys niiden omaan työterveyshuoltoon ei ole kovin vahva.
¾

Työturvallisuuden edistämisessä on tarpeen lisätä tietämystä etenkin etätyöhön, mobiiliin työhön ja avokonttorityöskentelyyn sekä aivotyöhön liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta. Työterveyslaitoksella ja Työturvallisuuskeskuksella on aineistoa näitä tarkoituksia varten, joten tietämystä niiden olemassa olosta tulisi lisätä.

¾

Työterveyshuollon palveluista ei tunneta työpaikoilla riittävästi varhaiseen työkyvyn tukeen ja työkyvyn arviointiin liittyvää toimintaa. Tietämyksen lisäämistä tulisi tehdä sekä työterveyshuollossa että muissa palveluissa.

¾

Työterveyden ja työturvallisuuden näkökulmasta etenkin epätyypillisten töiden ja työn muutoksen huomiointiin ei ole toistaiseksi panostettu riittävästi konkreettisten toimintojen tasolla.

¾

Työssä olevien ja työelämään pyrkivien osatyökykyisten huomiointia varten on olemassa palveluita ja verkkosivustoja. Työkyvyn tukemiseen ja osatyökyisyyteen liittyvät keinot ja mallit koettiin pilotissa erittäin tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi. Näiden materiaalien tulisi olla kaikkien työpaikkojen ulottuvilla ja helposti löydettävissä.
Käynnistyvässä työkykyohjelmassa on tärkeää lisätä niiden tunnettuutta työpaikkatasolla.

5 Työmarkkinajärjestöt ovat olleet mukana työympäristöä ja työhyvinvointia koskevien linjausten laadinnassa.
¾

Aineiston perusteella yhteistyötä tarvitaan niiden kanssa siinä, kuinka työkykyjohtaminen otetaan osaksi työpaikkojen strategista johtamista.

6 Tämän STM:n strategian informaatio-ohjausta tukevan TaTu-selvityksen aikana on ollut käynnissä Tiedolla johtamisen (Tyyne) -hanke. Jokaisella hallituskaudella laaditaan linjausten toimenpidesuunnitelma, jonka avulla
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seurataan vuosittain linjauksissa kuvattuja strategisia tavoitteita sekä tavoiteltavat muutoksia ja niiden indikaattoreita.
¾
Linjausten toimeenpanon arvioinnin ja seurannan suunnitteluun tulisi osallistaa linjausten laatimisen tavoin
eri tahoja. STM:n sisäisten tulosohjauksen välineiden lisäksi tarvitaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä pohdittuja keinoja, joilla voidaan taata turvallisen ja terveellisen työn toteutumista muuttuvassa työelämässä.
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myös työpaikkatasolla ja
saada koulutusta mittareiden
käyttöön https://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/
tyoolosuhdemittarit

kyselyt, kartoitusvälineet
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Työtapaturmien ja -kuolemien toimialakohtainen
tilasto27

Turvallisuusjohtaminen:
https://www.ttl.fi/tyoymparisto/ty
oturvallisuus/tyoturvallisuusjohtam
inen/

Ergonomian tietopankki: https://www.ttl.fi/tyoymparisto/er
gonomian-tietopankki/
Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista
-opas, sisältää erilaisia sairauspoissaolo- ja https://
ttk.fi/files/4642/Mittaamin
en_osana_tyoturvallisuuden_johtamista.pdf
Turvallisuusohjeen
laatimistyökalu http://turvallisuusohje.fi/

661747194697.1571323266#/fo
rm/section/0

Piku työtapaturman kustannuslaskuri http://
piku.ttl.fi/?_ga=2.1238
58697.2081808744.15713232

28

25

Yritysten yhteissivusto
http://www.ennakoi.fi/

Opas uudistuneesta työturvallisuuslaista työntekijän
edunvalvonnan kannalta:
http://netti.sak.fi/sak/pdf/tyoturv. pdf 28

Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki 2003

Työmarkkinajärjestö,
vakuutusyhtiö

https://www.ilmarinen.fi/t
yokyky/laske-miten-tyohyvinvointi-vaikuttaatulokseen/ ;
http://client.myzef.com/laa
tutakuu/player/2/6009596 54/

Vakuutusyhtiöiden sairauspoissaololaskurit https://
www.varma.fi/muu t/laskurit/
poissaololaskuri/

https://ttk.fi/files/2941/Riskien_arviointi_tyopaikalla_tyokirja_22052015_kerttuli.pdf
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/2426906/Turvallisuusjohtaminen_TSO_35.pdf/ef0c3554-4593-49d6-9530-64c28f404cb0
26
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/Ty%C3%B6suojelun+toimintaohjelma+-lomake/cbae1415-90de-4e86-95d4-be171fa7dcaf
27
https://tilastoportaali.vakes.fi/SASVisualAnalyticsViewer/VisualAnalyticsViewer_guest.jsp?reportName=Tikku&reportPath=/6.%20Julkinen/3.%20Tapaturma/Raportit/&repor tViewOnly=true&reportContextBar=true
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55

EU OSHA - www.terveellinentyö.fi
-sivusto, Hyvän käytännön kilpailu
ja elokuvapalkinto, englanninkielinen työkalusivusto https://healthyworkplaces.eu/fi/tools-and-publications/practical-tools
Prima-EF. Eurooppalaisia linjauksia psykososiaalisten riskien hallintaan. Opaskirja työnantajille ja
työntekijöiden
edustajille30

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät
-kyselyn menetelmäkuvaus29

Psykososiaaliset kuormitustekijät - lomake Riskien arviointi työpaikalla –työkirjassa paperiversiona

oppaat, raportit

koulutukset

30

29

Työmarkkinajärjestö,
vakuutusyhtiö

Tutkimuslaitos,
koulutusorganisaatio,

Sivusto valmisteilla https://www.
ttl.fi/tutkimushanke/ hyvan-mielen-tyopaikka-tyokalupakki-esimiehille-2018-2020/

Kiertotalouden työturvallisuus:
https://www.ttl.fi/kiertotalous/

t_opas.pdf

EK:n sairauspoissaolojen hallinnan opas https://
ek.fi/wp-content/uploads/sairauspoissaolo

Jakamistalouteen liittyvän työsuojelun pohdinta:
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161541/ 31_19_Jakamistalous.pdf

Maatalousyrittäjien toimintamallit ja lomakkeet:
https://www.ttl.fi/maatalousalan-tyoterveyshuolto/tyokalut-ja-lomakkeet/

https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/2426906/menetelmakuvaus_psykososiaalinen_kuormitus.pdf/f96d7df8-b3c8-588f-e510-e312e8b81a2b?t=1568019548404
https://www.who.int/occupational_health/publications/WHO%20booklet%20FIN.pdf

Viranomainen

digitaaliset sivustot

5. Uudet ja vanhat riskit hallintaan ja työelämän voimavarat kasvuun
kyselyt, kartoitusvälineet
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Työsuojelun sivusto:
https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot
/vakivallan-uhka

Väkivallan uhka työssä
(2010) Työ-suojeluoppaita ja
-ohjeita 46.32
Työsuojeluvalvonnan ohjeita
2/2015 Fyysisen väkivallan ja
sen uhan valvonta33

RiskienhalliNta ja turvallisuus-suunnittelu. Opas
sosiaali- ja terveydenhuollon
johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille31

oppaat, raportit

koulutukset

32

31

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/72811/URN%3aNBN%3afi-fe201504226148.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/2426906/V%C3%A4kivallan_uhka_ty%C3%B6ss%C3%A4_TSO_46.pdf/54a761cc-d477-4f6f-8d2b-43aea3d900e7
33
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/198601/Fyysisen+v%C3%A4kivallan+ja+sen+uhan+valvonta/e97b4ea9-d470-4060-b5b3-4f77a94e23ea

Viranomainen

digitaaliset sivustot

6. Väkivallan, häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisy työpaikoilla
kyselyt, kartoitusvälineet

57

Työtapaturmien ja -kuolemien toimialakohtainen
tilasto27

Työmarkkinajärjestö,
vakuutusyhtiö

Epäasiallisen kohtelun
ehkäisy ja käsittely työpaikalla -opas36

Puumi, Susanna (2008).
Väkivalta pois palvelutyöstä
-opas Työtur-vallisuuskeskus 2008.35

Hyvä käytös sallittu – epäasiallinen kohtelu kielletty34

Floor is yours -tutkimus ja
työpa-jat esittävien taiteiden
työturvalli-suudesta https://
www.ttl.fi/tutkimushanke
/floorisyours/

Verkkosivu ja koulutukset:
https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyo paik-kakiusaaminen/
toimijoiden- tehtavat-vastuut/

35

34

https://ttk.fi/koulutus_ja_kehittaminen/julkaisut/ladattavat_julkaisut/hyva_kaytos_sallittu_-_epaasiallinen_kohtelu_kielletty
https://ttk.fi/koulutus_ja_kehittaminen/julkaisut/verkkokauppa/julkaisuhaku?C=5815&a=results&product_id=258
36
https://ttk.fi/files/4628/Epaasiallisen_kohtelun_ehkaisy_ja_kasittely_tyopaikalla.pdf

Sotealan sivusto: http://ennakoivakivaltaa.savonia.f i/index.html
-> http://ennakoivakivaltaa.savonia.f i/oppaat, raportit.html

Tutkimuslaitos,
koulutusorganisaatio

Turvallisuusohjeen
laatimistyökalu http://turvallisuusohje.fi/
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Työmarkkinajärjestöjen oppaita
ja videoita työelämään siirtyville
https://tyoelamaan.fi/

Tutkimuslaitos,
koulutusorganisaatio

oppaat, raportit

Viranomainen

Valtionkonttorin Kaiku- työhyvinvointipalvelut http://
uusikaiku.fi/5

digitaaliset sivustot

oppaat, raportit

Edistämme työ- ja toimintakykyä sekä työllistymiskykyä

Työpaikkojen osaamisen tukeminen työkyky-johtamisessa

C.

vakuutusyhtiö

Työmarkkinajärjestö,

EU OSHA -sivuston lapsia ja nuoria
koskevat osiot https://www.terveellinentyo.fi/turval lisesti-tyoelamaan/
Urapolut -peli https://www.urapolut.
fi ja Napo- videot https://www.terveellinentyo.fi/napoanimaatiosankari/

Viranomainen

digitaaliset sivustot

7. Työterveys- ja työturvallisuusosaaminen osana tulevaisuuden työelämävalmiuksia

koulutukset

koulutukset

Työolosuhdemittarit (paperilomakkeet) https://www.tyosuojelu.
fi/tyosuojelu-tyopaikalla/tyoolosuhdemitt
arit

kyselyt, kartoitusvälineet

kyselyt, kartoitusvälineet
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Raportointiohje pk-työpaikkojen sairauspoissaoloista40

Yrittäjän työkyky -opas38
Varhaisen reagoinnin työkirja
pk- työpaikoille ja työterveyshuollolle 39

Yrittäjän työterveyshuolto ja
työturvallisuus -opas mikroyrittäjille37

Työurajohtamisen oppimateriaalit https://www.ttl.fi/
oppimateriaalit/t ilaa-opas/
tyourajohtamisen-materiaalipaketti/?key=yYsuTDJp.y w_imBY0QXXv25RY2P.U_C2dNqjDS
VWV1E&submissionGuid=2e605525-204445f0-b707-7483a766e4f7 ;

https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2017/12/yrittajan-tyokyky-suomi-12-12-2017_netti.pdf

Työfysioterapian ja työterveyspsykologian hyvät käytännöt-sivusto: https://www.
ttl.fi/oppimateriaalit/opas/
tyofysioterapian-ja-tyoterveyspsykologian-hyvat-kaytannot/tyoterveyshuolto-toimintaymparistona/

Työurajohtamisen
työkalupakki https://
www.ttl.fi/palvelu/
tyourajohtamisen-tyokalupakki/

Työterveysneuvottelumuisti o
-lomake: https://research.uta.
fi/ttavain/wp-content/uploads/
sites/160/2 018/09/Ty%C3%B6terveysneuvottelumuistopohja-1.pdf

Työnantajan vastuulla oleva ja
yhteistyössä työterveyshuollon
kanssa tehtävä työpaikkaselvitys
ja riskien arviointi: https://www.ttl.
fi/tyontekija/tyoterveyshuolto/tyopaikkaselvitykset/

40

39

38

http://www.uta.fi/jkk/tyovirta/materiaalipankki/Varhaisen%20reagoinnin,%20tuen%20ja%20sairauspoissaoloseurannan%20periaatteet.pdf
https://kuntoutussaatio.fi/files/50/spoloraportointiohje_22.11.07.pdf

https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/tilaa-opas/yrittajan-tyokyky/?key=iHg8kR5lkdeFdh_081y_YNJt3nxsO4s3Z8N3x3vWQaQ-&utm_campaign=Pk-sektori%20ja%20kasvu&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=69768085&_hsenc=p2ANqtz-- 8pyUQOwJqyV_g3nYqsxgTiOe7tcV97LEM42h5hZ2OCx5w3iur3paqJFIKBk_8MP3k2sp51PJCjGzDMwl0u7rtYJS9yL5rmVBRaYqBotExY4QSwi8&_hsmi=69768085

37

Tutkimuslaitos, koulutusorganisaatio
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Vakuutusyhtiöiden työkykysivustot ja palvelut:
https://www.varma.fi/
muut/uutishuone/ajankohtaista/206-q2/tietopalvlu-tuo-konkretiaa-tyokykyjohtamiseen/

Terveydenhuollon työkalut kuten Sirius https://
www.terveystalo.com/fi/Ty
oterveys/Palvelut/Digitaalinen-asiointi/
sekä Työkykytutka ja Työkykykompassi https://www.
mehilainen.fi/yrityksille/
digitaaliset-palvelut/kompassi-seurantatyokalut-tyonantajalle

EK:n työkykyjohtamisen
malli: Johda työkykyä, pidennä työuria https://ek.fi/
wp-content/uploads/Tyokykyjohtamisenmalli.pdf

Digitaaliset TANO-palvelut (tietojen
anto, neuvonta, ohjaus)

Tutkimuslaitos,
koulutusorganisaatio

Verkossa vai kasvokkain? Opas
työterveyshuoltojen digitaaliseen

oppaat, raportit

koulutukset

kyselyt, kartoitusvälineet

41

https://stm.fi/documents/1271139/3446009/Ty%C3%B6terveyshuollon+et%C3%A4ohjeet_korjattu+versio.pdf/a4ecb6ae-4807-402b-970a- e07302f04082/Ty%C3%B6terveyshuollon+et%C3%A4ohjeet_korjattu+versio.pdf

Ohje työterveyshuollon etäpalvelusta41

Viranomainen

digitaaliset sivustot

8. Valtioneuvoston periaatepäätöksen Työterveys 2025 linjaukset käytäntöön

Työmarkkinajärjestö,
vakuutusyhtiö

61

Maksullinen PIRA-palvelu työterveyshuollon ja yrityksen väliseen
työterveysyhteistyöhön https://
www.ttl.fi/palvelu/pirapalvelu/

Työterveyshuollon toimijahaku:
https://www.ttl.fi/tyoterveydeksi-fi/

Työterveyshuollon yhteishankinta: https://www.ttl.fi/yrittaja/
pienyrityksen-tyoterveyshuolto/
yhteishankinta/

Yrittäjille tarkoitettu uutiskirje43

oppaat, raportit

tietojen antoon, neuvontaan ja
ohjaukseen42

43

42

http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166913.pdf
https://hyvatyo.ttl.fi/yritykset-kuntoon-uutiskirje-2/2019?_ga=2.143746869.1823954895.1571653406-1747194697.1571323266
44
https://ttl.pikakirjakauppa.fi/

Tutkimuslaitos, koulutusorganisaatio

Viranomainen

digitaaliset sivustot

9. Työpaikkojen työhyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Työmarkkinajärjestö,
vakuutusyhtiö

Pienyritysten sivusto https://www.ttl.
fi/yrittaja/pienyrityksen-tyoterveyshuolto/

NewWoW Crafing - mobiilin ja
monipaikkaisen työn muotoilusta
tuottavuutta ja hyvinvointia -hanke
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkim
us-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/newwow-crafing-mobiilin-ja-monipaikkaisen-tyon-mu/

https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/
opas/verkossa-vai-kasvokkain/
suunnittele-palvelukokonaisuus/

koulutukset

Pienen yrityksen
ydinkunto -testi

PIRA: pienyrityksen
työturvallisuus- ja
työterveysriskien hallinta - työturvallisuusja työterveyskansio
-teos44

kyselyt, kartoitusvälineet
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Työmarkkinajärjestö,
vakuutusyhtiö

Työterveyshuollon portaali:
https://www.pihlajalinna.fi/palvelut/
tyoterveysasiakkaat/tyoterveys/
ajankohtaista-tyoterveysasiakkaille/18-4- 2019-tyoterveysportaalissa-tyokalu- tyokyvyn-tukemiseks;
https://www.mehilainen.fi/yrityksille/digitaaliset_palvelut i

Työterveyshuollon hyvät käytännöt: https://www.ttl.fi/tyoterveysyhteisty on-hyvat-kaytannot/
suunnittele-ja-koordinoi/https://
www.ttl.fi/tyoterveysyhteistyon-hyvat-kaytannot/suunnittele-ja-koordinoi/
https://www.ttl.fi/tyoterveysyhteistyon-hyvat-kaytannot/tue-tyokykya

Mars matkalle! Terveyttä työpaikoille
-suositukset (vinkkilistat ja suunnitelmat työpaikoille ja yrittäjille) https://
www.ttl.fi/mars-matkalle-terveytta- tyopaikoille/?hsCtaTracking=6306
dd79-1c29-462a-bf63-b6b637ca4bb4%7C9e7ae366-70f1-4289-928727266586b595

Työkykymestarikoulutus:
https://www.ilmarinen.fi/siteassets/
parempaa-tyoelamaa/tyokykymestari_ilman_p
vaa.pdf

https://www.ttl.fi/
menestyva- ja-hyvinvova-mikroyritys/
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Kuntoutusta ja osatyökykyisyyttä koskevat sivustot:
www.kuntoutusportti.fi ;
https://tietyoelamaan.fi/

Tutkimuslaitos, koulutusorganisaatio

Työterveyshuolto ja
työkyvyn tukeminen
työterveysyhteistyönä raportti45

oppaat, raportit

Työkykykoordinaattorikoulutukset:
https://kuntoutussaatio.fi/tapahtu
mat/tyokykykoordinaattorikoulutus
-2018-2019/

Työke-hanke ja sen webinaarit
https://www.ttl.fi/tutkimushanke/t
yoke-verkostoilla-tehoa-soteentyokyvyn-tukeen-ja-tyoikaisten-terveyteen-2017-2020/

koulutukset

45 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/72770/URN%3ANBN%3Afi-fe201504226076.pdf?sequence=1

vakuutusyhtiö

Työmarkkinajärjestö,

Työkykyohjelma
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjatddda9003-b03b-41ee-8fe114965065b784/62bcd2bd-362a4b85-987d-03f5d1225499/
ASETTAMISPAATOS_20190820125000.
PDF

digitaaliset sivustot

Työterveyshuollon toiminnallinen integrointi muuhun terveydenhuoltoon

Viranomainen

10.
kyselyt, kartoitusvälineet

Liite 2. Työhyvinvointia ja työturvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä
Ajo- ja lepoaika-asetus (EY) N:o 561/2006, EUR-Lex-tietokanta
Ajopiirturiasetus (ETY) N:o 3821/1985, EUR-Lex-tietokanta | Kumottu, siirtymäaika vuoteen 2026 Ajopiirturiasetus
(EU) N:o 165/2014, EUR-Lex-tietokanta
Biosidiasetus (EU) N:o 528/2012, EUR-Lex-tietokanta CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008, EUR-Lex-tietokanta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus akkreditoinnista ja markkinavalvonnasta 765/2008, EUR-Lex- tietokanta
EY-asetus N:o 1408/71, EUR-Lex-tietokanta Hallintolaki (434/2003)
Kemikaalilaki (599/2013)
Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)
Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015)
Laki laiva-apteekista (584/2015)
Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella (395/2012)
Laki liikenteen palveluista (320/2017)
Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta (305/2009)
Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)
Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta
(460/2015)
Laki suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta (209/2015)
Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001)
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa (248/1982)
Laki työntekijöiden lähettämisestä (447/2016) Laki työsuojeluhenkilörekisteristä (1039/2001)
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä (1231/2011)
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007)
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
Merimiesten palkkaturvalaki (1108/2000)
Merimiesten vuosilomalaki (433/1984)
Merityöaikalaki (296/1976)
Merityösopimuslaki (756/2011) Opintovapaa-asetus (864/1979)
Opintovapaalaki (273/1979) Panostajalaki (423/2016)
REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006, EUR-Lex-tietokanta Rikoslaki (39/1889)
Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta (917/2005) S
osiaali- ja terveysministeriön asetus biologisten tekijöiden luokituksesta (921/2010)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus CLP-asetuksen liitteessä VI tarkoitetuista kemikaaleista (5/2010)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (1214/2016)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta (553/2008)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä (807/2001)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien määrätietojen toimittamisesta (1155/2011)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laiva-apteekista (589/2015)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille sopivien kevyiden töiden esimerkkiluettelosta (189/2012)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta (188/2012)
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sikiön kehitykselle ja raskaudelle vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja vaaran arvioimisesta (931/1991)

64

Säteilylaki (859/2018)
Tieliikennelaki (267/1981) | Kumottu lailla 729/2018, joka voimassa 1.6.2020 alkaen
Tupakkalaki (549/2016)
Työaikalaki (605/1996)
Työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista (977/1994)
Työministeriön päätös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä (838/1993)
Työsopimuslaki (55/2001)
Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
Työturvallisuuslaki (738/2002)
Ulkomaalaislaki (301/2004)
Vahingonkorvauslaki (412/1974)
Valtioneuvoston asetus ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä (507/2018)
Valtioneuvoston asetus alusten ja lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta (633/2004)
Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015)
Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen
ja käytön rajoituksista annetuista REACH-asetuksen XVII liitteen säännöksistä poikkeamisesta (647/2009)
Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (708/2013)
Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001)
Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008)
Valtioneuvoston asetus köysiratalaitteistojen käytöstä ja tarkastamisesta (220/2018)
Valtioneuvoston asetus laivaväen asuinympäristöstä aluksella (825/2012)
Valtioneuvoston asetus laivaväen ruokahuollosta aluksella (820/2012)
Valtioneuvoston asetus lisääntymisterveydelle työssä vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja vaaran torjunnasta (603/2015)
Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006)
Valtioneuvoston asetus puunkorjuutyön turvallisuudesta (749/2001)
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009)
Valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (576/2003)
Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011)
Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä (1485/2001)
Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000)
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta (933/2017)
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi optiselle säteilylle altistumisesta aiheutuvilta vaaroilta
(146/2010)
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi sähkömagneettisista kentistä aiheutuvilta vaaroilta (388/2016)
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta (85/2006)
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta tärinästä aiheutuvilta vaaroilta (48/2005)
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden työterveyskortista rakennustyössä (1176/2006)
Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003)
Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista (687/2015)
Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien ajoneuvojen peruutushälyttimestä (568/2012)
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008)
Valtioneuvoston asetus työympäristöstä aluksessa (289/2017)
Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä (621/2001)
Valtioneuvoston päätös henkilönsuojaimista (1406/1993)
Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993)
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Valtioneuvoston päätös käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä (1409/1993)
Valtioneuvoston päätös laivatyössä noudatettavista järjestysohjeista (418/1981) | Ei saatavilla Finlex- verkkopalvelusta
Valtioneuvoston päätös lyijytyöstä (1154/1993) Valtioneuvoston päätös näyttöpäätetyöstä (1405/1993)
Valtioneuvoston päätös työntekijöille aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjunnasta (922/1999)
Valtioneuvoston päätös vaarallisia aineita sisältävistä säiliöistä ja niiden merkinnöistä (421/1989)
Valtioneuvoston päätös ympäristön tupakansavusta ja siihen liittyvän syöpävaaran torjunnasta työssä (1153/1999)
Valtioneuvoston päätös yötyötä tekevälle työntekijälle järjestettävästä kuljetuksesta (869/1996)
Vuorotteluvapaalaki (1305/2002)
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Liite 3. Kyselyn vastausjakaumat ja avointen kysymysten vastaukset
1. Koko organisaation työntekijöiden määrä*
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

0–4

8

4.7%

5–9

5

2.9%

10–49

41

24.0%

50–99

8

4.7%

100–499

13

7.6%

yli 500 työntekijää

96

56.1%

171

100.0%

YHTEENSÄ

2. Toimipisteesi työntekijöiden määrä*
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

0–4

19

11.1%

5–9

18

10.5%

10–49

97

56.7%

50–99

16

9.4%

100–499

17

9.9%

4

2.3%

171

100.0%

yli 500 työntekijää
YHTEENSÄ

3. Organisaation päätoimiala (Tilastokeskuksen TOL 2008 -luokittelun mukainen)
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

Maatalous, metsätalous ja kalatalous

0

0.0%

Kaivostoiminta ja louhinta

0

0.0%

10

5.8%

3

1.8%

14

8.2%

Rakentaminen

1

0.6%

Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

6

3.5%

Kuljetus ja varastointi

7

4.1%

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

3

1.8%

Informaatio ja viestintä

1

0.6%

Teollisuus
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (36-39)
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Rahoitus- ja vakuutustoiminta

0

0.0%

20

11.7%

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

0

0.0%

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

0

0.0%

Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus

0

0.0%

Kiinteistöalan toiminta

Koulutus

2

1.2%

83

48.5%

0

0.0%

10

5.8%

Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön
toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön

1

0.6%

Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta

0

0.0%

Muu, mikä?

10

5.8%

YHTEENSÄ

171

100.0%

Terveys- ja sosiaalipalvelut
Taiteet, viihde ja virkistys
Muu palvelutoiminta

4. Asemasi organisaatiossa*
Vastaajien
lukumäärä

Prosentti

Työntekijä

65

38.0%

Alempi toimihenkilö

18

10.5%

Ylempi toimihenkilö - ei johtavassa asemassa

16

9.4%

Ylempi toimihenkilö - johtavassa asemassa

57

33.3%

Työnantajayrittäjä

10

5.8%

Yksinyrittäjä

2

1.2%

Yrittäjäperheenjäsen

3

1.8%

171

100.0%

Vastaajien lukumäärä

Prosentti

YHTEENSÄ

5. Kuuluuko työnkuvaasi työterveyteen liittyviä vastuita?*
Kyllä
Ei
YHTEENSÄ

68

136

79.5%

35

20.5%

171

100.0%

6. Kuuluuko työnkuvaasi työturvallisuuteen liittyviä vastuita?*
Vastaajien lukumäärä

Kyllä

148

86.5%

23

13.5%

171

100.0%

Ei
YHTEENSÄ

Prosentti

7. Kuinka hyvin tunnet mielestäsi työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvät
käytänteet ja ohjeet omalla työpaikallasi?*
(Asteikolla 1-5, 1=en lainkaan ja 5= erittäin hyvin)

Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

0

0.0%

3

24

14.4%

4

78

46.7%

5

65

38.9%

0

0.0%

167

100.0%

En osaa sanoa

YHTEENSÄ

8. Mistä seuraavista kanavista olet saanut tietoa työterveyteen ja
työturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä?*
Merkitse kaikki, joista olet saanut tietoa.

Vastaajien lukumäärä
Oman työpaikan organisaatioista (työsuojeluvastaavat/yhteistyötoimikunta tms)

Prosentti

137

82.0%

Ammattijärjestöt

53

31.7%

Työterveyshuolto

134

80.2%

Koulutukset

111

66.5%

Kampanjat, kehittämishankkeet

28

16.8%

Viranomaisten ohjeet, tarkistukset tai rekisterit

81

48.5%

4

2.4%

Laatujärjestelmät (esim. ISO 45001 / OHSAS 18001 /ISO 9001)

36

21.6%

Muut työnantajat (esim. erilaiset laatu-, tilaajavastuun ja
alihankinnan kriteerien täyttäminen)

26

15.6%

Vakuutusalan yritykset

35

21.0%

Digitaaliset palvelut (viranomaisten ja muiden tahojen
nettisivut ja digitaaliset työkalut yms.)

43

25.7%

7

4.2%

167

100.0%

TE-palvelut, yrityspalvelut

Muut kanavat, mitkä?

YHTEENSÄ
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Avoimet vastaukset kohtaan ” Muut kanavat, mitkä?”

•
•
•
•
•
•
•

Työsuojelupiiri tarkastuksen muodossa
Taustaorganisaation tuottamat materiaalit
Suomen laki
sisäiset perehdytykset
Järjestötoiminta (Nuorkauppakamari)
Ammattilehdet
Alan opinnot

8b. Kuinka merkittävä tietolähde kyseinen kanava on ollut?*
(Asteikolla 1-5, 1= ei lainkaan merkittävä, 5 = erittäin merkittävä) - Oman työpaikan organisaatioista (työsuojeluvastaavat/yhteistyötoimikunta tms) - 1 = ei lainkaan merkittävä, 5 = erittäin merkittävä
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

1

0.7%

3

18

13.3%

4

47

34.8%

5

67

49.6%

En osaa sanoa

2

1.5%

135

100.0%

YHTEENSÄ
8b. Kuinka merkittävä tietolähde kyseinen kanava on ollut?*

(Asteikolla 1-5, 1= ei lainkaan merkittävä, 5 = erittäin merkittävä) - Ammattijärjestöt - 1 = ei lainkaan merkittävä, 5
= erittäin merkittävä
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

1

1.9%

3

13

24.5%

4

19

35.8%

5

20

37.7%

0

0.0%

53

100.0%

En osaa sanoa

YHTEENSÄ
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8b. Kuinka merkittävä tietolähde kyseinen kanava on ollut?*
(Asteikolla 1-5, 1= ei lainkaan merkittävä, 5 = erittäin merkittävä) - Työterveyshuolto - 1 = ei lainkaan merkittävä, 5
= erittäin merkittävä
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

4

3.0%

3

28

21.1%

4

55

41.4%

5

45

33.8%

1

0.8%

133

100.0%

En osaa sanoa

YHTEENSÄ

8b. Kuinka merkittävä tietolähde kyseinen kanava on ollut?*
(Asteikolla 1-5, 1= ei lainkaan merkittävä, 5 = erittäin merkittävä) - Koulutukset - 1 = ei lainkaan merkittävä, 5 = erittäin merkittävä
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

3

2.8%

3

17

15.6%

4

43

39.4%

5

46

42.2%

0

0.0%

109

100.0%

En osaa sanoa

YHTEENSÄ

8b. Kuinka merkittävä tietolähde kyseinen kanava on ollut?*
(Asteikolla 1-5, 1= ei lainkaan merkittävä, 5 = erittäin merkittävä) - Kampanjat, kehittämishankkeet - 1 = ei lainkaan merkittävä, 5 = erittäin merkittävä
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

2

7.4%

3

11

40.7%

4

9

33.3%

5

4

14.8%

En osaa sanoa

1

3.7%

27

100.0%

YHTEENSÄ

71

8b. Kuinka merkittävä tietolähde kyseinen kanava on ollut?*
(Asteikolla 1-5, 1= ei lainkaan merkittävä, 5 = erittäin merkittävä) - Viranomaisten ohjeet, tarkistukset tai
rekisterit - 1 = ei lainkaan merkittävä, 5 = erittäin merkittävä
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

1

1.2%

3

12

15.0%

4

29

36.2%

5

35

43.8%

3

3.8%

80

100.0%

En osaa sanoa

YHTEENSÄ

8b. Kuinka merkittävä tietolähde kyseinen kanava on ollut?*
(Asteikolla 1-5, 1= ei lainkaan merkittävä, 5 = erittäin merkittävä) - TE-palvelut, yrityspalvelut- 1 = ei lainkaan merkittävä, 5 = erittäin merkittävä
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

1

25.0%

3

1

25.0%

4

1

25.0%

5

1

25.0%

En osaa sanoa

0

0.0%

YHTEENSÄ

4

100.0%

8b. Kuinka merkittävä tietolähde kyseinen kanava on ollut?*
(Asteikolla 1-5, 1= ei lainkaan merkittävä, 5 = erittäin merkittävä) - Laatujärjestelmät (esim. ISO 45001 /
OHSAS 18001 /ISO 9001) - 1 = ei lainkaan merkittävä, 5 = erittäin merkittävä
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

2

5.9%

3

8

23.5%

4

15

44.1%

5

9

26.5%

En osaa sanoa

0

0.0%

34

100.0%

YHTEENSÄ
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8b. Kuinka merkittävä tietolähde kyseinen kanava on ollut?*
(Asteikolla 1-5, 1= ei lainkaan merkittävä, 5 = erittäin merkittävä) - Muut työnantajat (esim. erilaiset laatu-,
tilaajavastuun ja alihankinnan kriteerien täyttäminen) - 1 = ei lainkaan merkittävä, 5 = erittäin merkittävä
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

2

8.0%

2

1

4.0%

3

8

32.0%

4

7

28.0%

5

7

28.0%

En osaa sanoa

0

0.0%

25

100.0%

YHTEENSÄ

8b. Kuinka merkittävä tietolähde kyseinen kanava on ollut?*
(Asteikolla 1-5, 1= ei lainkaan merkittävä, 5 = erittäin merkittävä) - Vakuutusalan yritykset - 1= ei lainkaan
merkittävä, 5 = erittäin merkittävä
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

1

2.9%

3

8

22.9%

4

17

48.6%

5

9

25.7%

En osaa sanoa

0

0.0%

35

100.0%

YHTEENSÄ

8b. Kuinka merkittävä tietolähde kyseinen kanava on ollut?*
(Asteikolla 1-5, 1= ei lainkaan merkittävä, 5 = erittäin merkittävä) - Digitaaliset palvelut (viranomaisten ja
muiden tahojen nettisivut ja digitaaliset työkalut yms.) - 1 = ei lainkaan merkittävä, 5 = erittäin merkittävä
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

0

0.0%

3

9

21.4%

4

13

31.0%

5

20

47.6%

0

0.0%

42

100.0%

En osaa sanoa

YHTEENSÄ
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8b. Kuinka merkittävä tietolähde kyseinen kanava on ollut?*
(Asteikolla 1-5, 1= ei lainkaan merkittävä, 5 = erittäin merkittävä) - Muut mainitsemasi kanavat- 1 = ei lainkaan merkittävä, 5 = erittäin merkittävä
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

0

0.0%

3

0

0.0%

4

3

42.9%

5

4

57.1%

En osaa sanoa

0

0.0%

YHTEENSÄ

7

100.0%

9.Tunnetko seuraavat työterveyshuollon palvelut ja työterveysyhteistyön käytänteet mielestäsi riittävän
hyvin ja ovatko ne käytössä työpaikallasi? Oletko kiinnostunut saamaan niistä enemmän tietoa?*
- Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja työpaikkaselvitys
Vastaajien lukumäärä
En tunne, enkä ole kiinnostunut

Prosentti

1

0.7%

15

10.3%

1

0.7%

Tunnen ja käytössä työpaikallani

129

88.4%

YHTEENSÄ

146

100.0%

En tunne, mutta haluaisin tietää lisää
Tunnen, mutta ei ole käytössä työpaikallani

9. Tunnetko seuraavat työterveyshuollon palvelut ja työterveysyhteistyön käytänteet mielestäsi riittävän hyvin ja ovatko ne käytössä työpaikallasi? Oletko kiinnostunut saamaan niistä enemmän tietoa?*
- Työterveyteen liittyvän tiedon anto ja ohjaus
Vastaajien lukumäärä
En tunne, enkä ole kiinnostunut

Prosentti

3

2.1%

19

13.0%

6

4.1%

Tunnen ja käytössä työpaikallani

118

80.8%

YHTEENSÄ

146

100.0%

En tunne, mutta haluaisin tietää lisää
Tunnen, mutta ei ole käytössä työpaikallani
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9. Tunnetko seuraavat työterveyshuollon palvelut ja työterveysyhteistyön käytänteet mielestäsi riittävän hyvin ja ovatko ne käytössä työpaikallasi? Oletko kiinnostunut saamaan niistä enemmän tietoa?*
- Työterveystarkastus
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

En tunne, enkä ole kiinnostunut

0

0.0%

En tunne, mutta haluaisin tietää lisää

5

3.4%

Tunnen, mutta ei ole käytössä työpaikallani

5

3.4%

Tunnen ja käytössä työpaikallani

136

93.2%

YHTEENSÄ

146

100.0%

9. Tunnetko seuraavat työterveyshuollon palvelut ja työterveysyhteistyön käytänteet mielestäsi riittävän hyvin ja ovatko ne käytössä työpaikallasi? Oletko kiinnostunut saamaan niistä enemmän tietoa?*
- Työkykyä ylläpitävä toiminta
Vastaajien lukumäärä
En tunne, enkä ole kiinnostunut

1

Prosentti
0.7%

En tunne, mutta haluaisin tietää lisää

15

10.3%

Tunnen, mutta ei ole käytössä työpaikallani

17

11.6%

Tunnen ja käytössä työpaikallani

113

77.4%

YHTEENSÄ

146

100.0%

9. Tunnetko seuraavat työterveyshuollon palvelut ja työterveysyhteistyön käytänteet mielestäsi riittävän hyvin ja ovatko ne käytössä työpaikallasi? Oletko kiinnostunut saamaan niistä enemmän tietoa?*
- Työkyvyn varhaisen tuen malli
Vastaajien lukumäärä
En tunne, enkä ole kiinnostunut

Prosentti

3

2.1%

En tunne, mutta haluaisin tietää lisää

19

13.0%

Tunnen, mutta ei ole käytössä työpaikallani

10

6.8%

Tunnen ja käytössä työpaikallani

114

78.1%

YHTEENSÄ

146

100.0%
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9. Tunnetko seuraavat työterveyshuollon palvelut ja työterveysyhteistyön käytänteet mielestäsi riittävän hyvin ja ovatko ne käytössä työpaikallasi? Oletko kiinnostunut saamaan niistä enemmän tietoa?*
- Työkykyarviointi ja työkykyneuvottelu
Vastaajien lukumäärä
En tunne, enkä ole kiinnostunut
En tunne, mutta haluaisin tietää lisää
Tunnen, mutta ei ole käytössä työpaikallani

Prosentti

5

3.4%

19

13.0%

9

6.2%

Tunnen ja käytössä työpaikallani

113

77.4%

YHTEENSÄ

146

100.0%

9. Tunnetko seuraavat työterveyshuollon palvelut ja työterveysyhteistyön käytänteet mielestäsi riittävän hyvin ja ovatko ne käytössä työpaikallasi? Oletko kiinnostunut saamaan niistä enemmän tietoa?*
- Kuntoutukseen ohjaaminen
Vastaajien lukumäärä
En tunne, enkä ole kiinnostunut

Prosentti

4

2.7%

En tunne, mutta haluaisin tietää lisää

25

17.1%

Tunnen, mutta ei ole käytössä työpaikallani

19

13.0%

Tunnen ja käytössä työpaikallani

YHTEENSÄ

98

67.1%

146

100.0%

9. Tunnetko seuraavat työterveyshuollon palvelut ja työterveysyhteistyön käytänteet mielestäsi riittävän hyvin ja ovatko ne käytössä työpaikallasi? Oletko kiinnostunut saamaan niistä enemmän tietoa?*
- Päihdeohjelma
Vastaajien lukumäärä
En tunne, enkä ole kiinnostunut

Prosentti

7

4.8%

En tunne, mutta haluaisin tietää lisää

16

11.0%

Tunnen, mutta ei ole käytössä työpaikallani

20

13.7%

Tunnen ja käytössä työpaikallani

103

70.5%

YHTEENSÄ

146

100.0%

10. Tunnetko seuraavat työterveyttä ja työturvallisuutta edistävät käytänteet mielestäsi riittävän hyvin
ja toteutetaanko niitä työpaikallasi? Oletko kiinnostunut saamaan niistä enemmän tietoa?*
- Riskien arviointi
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

En tunne, enkä ole kiinnostunut

1

0.7%

En tunne, mutta haluaisin tietää enemmän

9

6.2%

Tunnen, mutta ei käytössä ole työpaikallani

1

0.7%

Tunnen ja käytössä työpaikallani

135

92.5%

YHTEENSÄ

146

100.0%
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10. Tunnetko seuraavat työterveyttä ja työturvallisuutta edistävät käytänteet mielestäsi riittävän hyvin
ja toteutetaanko niitä työpaikallasi? Oletko kiinnostunut saamaan niistä enemmän tietoa?*
- Työsuojelun toimintaohjelma
Vastaajien lukumäärä
En tunne, enkä ole kiinnostunut
En tunne, mutta haluaisin tietää enemmän
Tunnen, mutta ei käytössä ole työpaikallani
Tunnen ja käytössä työpaikallani

Prosentti

1

0.7%

21

14.4%

7

4.8%

117

80.1%

146
100.0%
YHTEENSÄ
10. Tunnetko seuraavat työterveyttä ja työturvallisuutta edistävät käytänteet mielestäsi riittävän hyvin
ja toteutetaanko niitä työpaikallasi? Oletko kiinnostunut saamaan niistä enemmän tietoa?*
- Perehdytys
Vastaajien lukumäärä
En tunne, enkä ole kiinnostunut

Prosentti

1

0.7%

En tunne, mutta haluaisin tietää enemmän

10

6.8%

Tunnen, mutta ei käytössä ole työpaikallani

7

4.8%

Tunnen ja käytössä työpaikallani

128

87.7%

YHTEENSÄ

146

100.0%

10. Tunnetko seuraavat työterveyttä ja työturvallisuutta edistävät käytänteet mielestäsi riittävän hyvin
ja toteutetaanko niitä työpaikallasi? Oletko kiinnostunut saamaan niistä enemmän tietoa?*
- Työhyvinvointikysely
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

En tunne, enkä ole kiinnostunut

1

0.7%

En tunne, mutta haluaisin tietää enemmän

9

6.2%

Tunnen, mutta ei käytössä ole työpaikallani

16

11.0%

Tunnen ja käytössä työpaikallani

120

82.2%

YHTEENSÄ

146

100.0%

10. Tunnetko seuraavat työterveyttä ja työturvallisuutta edistävät käytänteet mielestäsi riittävän hyvin
ja toteutetaanko niitä työpaikallasi? Oletko kiinnostunut saamaan niistä enemmän tietoa?*
- Työkykyä ylläpitävä toiminta
Vastaajien lukumäärä
En tunne, enkä ole kiinnostunut

Prosentti

1

0.7%

En tunne, mutta haluaisin tietää enemmän

16

11.0%

Tunnen, mutta ei käytössä ole työpaikallani

19

13.0%

Tunnen ja käytössä työpaikallani

110

75.3%

YHTEENSÄ

146

100.0%
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10. Tunnetko seuraavat työterveyttä ja työturvallisuutta edistävät käytänteet mielestäsi riittävän hyvin
ja toteutetaanko niitä työpaikallasi? Oletko kiinnostunut saamaan niistä enemmän tietoa?*
- Kehityskeskustelu
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

En tunne, enkä ole kiinnostunut

1

0.7%

En tunne, mutta haluaisin tietää enemmän

5

3.4%

Tunnen, mutta ei käytössä ole työpaikallani
Tunnen ja käytössä työpaikallani

7

4.8%

133

91.1%

146
100.0%
YHTEENSÄ
10. Tunnetko seuraavat työterveyttä ja työturvallisuutta edistävät käytänteet mielestäsi riittävän hyvin
ja toteutetaanko niitä työpaikallasi? Oletko kiinnostunut saamaan niistä enemmän tietoa?*
- Varhaisen tuen malli
Vastaajien lukumäärä
En tunne, enkä ole kiinnostunut

Prosentti

3

2.1%

En tunne, mutta haluaisin tietää enemmän

17

11.6%

Tunnen, mutta ei käytössä ole työpaikallani

12

8.2%

Tunnen ja käytössä työpaikallani

114

78.1%

YHTEENSÄ

146

100.0%

10. Tunnetko seuraavat työterveyttä ja työturvallisuutta edistävät käytänteet mielestäsi riittävän hyvin
ja toteutetaanko niitä työpaikallasi? Oletko kiinnostunut saamaan niistä enemmän tietoa?*
- Sairauspoissaolojen, työtapaturmien ja ammattitautien seuranta
Vastaajien lukumäärä
En tunne, enkä ole kiinnostunut
En tunne, mutta haluaisin tietää enemmän
Tunnen, mutta ei käytössä ole työpaikallani

Prosentti

2

1.4%

17

11.6%

4

2.7%

Tunnen ja käytössä työpaikallani

123

84.2%

YHTEENSÄ

146

100.0%

10. Tunnetko seuraavat työterveyttä ja työturvallisuutta edistävät käytänteet mielestäsi riittävän hyvin
ja toteutetaanko niitä työpaikallasi? Oletko kiinnostunut saamaan niistä enemmän tietoa?*
- Henkilöstön vaihtuvuuden seuranta, lähtöhaastattelu
Vastaajien lukumäärä
En tunne, enkä ole kiinnostunut
En tunne, mutta haluaisin tietää enemmän

Prosentti

3

2.1%

29

19.9%

Tunnen, mutta ei käytössä ole työpaikallani

36

24.7%

Tunnen ja käytössä työpaikallani

78

53.4%

146

100.0%

YHTEENSÄ
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11. Onko työpaikallasi käytössä keinoja ja käytänteitä tukea osatyökykyistä työntekijää?*
Vastaajien lukumäärä
Kyllä
Ei

YHTEENSÄ

Prosentti

112

77.2%

33

22.8%

145

100.0%

11b. Minkälaisia keinoja osatyökykyisen työntekijän tukemiseen on käytössä?

uudelleen koulutus
Tällä hetkellä ei käytössä mutta pystyy toteuttamaan esim. lyhennettyä työaikaa.
Työvuorosuunnittelu
Työaikajärjestelyt
Työterveyshuolto, esimiehen tuki hänelle
Työtehtävien sopeuttaminen, osasairausloma.
Työtehtävien muuttaminen soveltuvaksi
Työntekijän työnkuvan muokkaaminen työn tekemisen mahdollistamiseksi. Korvaava työ. Etätyö.
Työnkuvan suunnittelu työkykyä tukevaksi, työajan suunnittelu yhdessä työntekijän kanssa. Yhteistyö työterveyden kanssa.
Työnkuvan muuttaminen tarvittaessa
Työnkuvan ja työmuodon muokkaaminen työntekijälle sopivaksi
Työnkevennys, osa-aikatyö, seuranta
Työlista suunnitellaan niin, että työntekijällä sellaiset asukkaat hoidettavana, jotka hän pystyy hoitamaan. Katsotaan muita töitä, mitä työntekijä voi tehdä. Korvaavan työn malli.
Työkykykeskustelut työpaikalla ja työterveyshuollossa. Työeläkevakuutysyhtiön palvelut ja yhteistyö. Osa-sairauspäivärahalla työskentely.
Työkokeilut, yhteistyö työterveyshuollon kanssa, lyhennetty työaika
Työkokeilu, osasairauspäiväraha, työn muokkaus
Työkokeilu, asteittainen töihinpaluu
Työkokeilu
Työkohteet ja tuntimäärät vastaamaan työntekijää
Työjärjestelyt, työnkuvan muokkaus, korvaava ja kevennetty työ, työaikajärjestelyt, uudelleensijoitus
Laajat työterveyshuollon palvelut + sairausakassan palvelut
Osasairauspäiväraha, kuntoutukset hyvinvointivalmennukset, ammatillinen kuntoutus
Työjärjestelyt
Etätyömahdollisuus
Osa-aikatyöskentelymahdollisuus
Työajan suunnittelu ja toteuttaminen, säännölliset keskustelut.
Työaikoja muuttamalla (tarvittsessa lyhyempiä työvuoroja, osa-aikaisuutta). Työnkuvien muuttamista esim kevyempään.
Työaikajärjestelyt, etätyömahdollisuudet, osittainen sairausloma, erilaiset apuvälineet
Työaikajoustot.
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tarjotaan kevennettyä työtä, osa-aikaista työtä
Suunitellaan yhteistyössä työterveyshuollon sekä yrityksen työkykykontrollerin kanssa.,
Saa tehdä puolikasta työpäivää klo 8-12.
Riippuen osatyökykyisen toimintakyvystä ja kiinnostuksen kohteista pyritään löytämään osatyökykyiselle työntekijälle mielekästä tekemistä, joka sekä edistää hänen omaa kuntoutumistaan,
muttei kuormita muuta työryhmää.
Pystymme vaikuttamaan työ sisältöön, miettimään yhdessä miten järjestämme työn ja miten
tuemme jaksamista
Osittainen sairaspäiväraha. osittainen työaika.
Osatyökykyisen työntekijän kanssa sovitaan yhdessä hänelle sopivat työkuvat.
Aina otettaan huomioon työntekijän voimavarat.
Osatyökykyinen tekee viikon töitä ja viikko vapaata.
Osatyöaika. Yksikössämme on todella vaikea löytää kevennettyä työtä, joten kevennyt on yleensä
toteutettu normaalia vähemmillä työtunneilla.
Osaston valinta työkyvyn mukaan, työtehtävien valinta, kevennetty työ
Osasairauspäivärahalla työskenteleminen, työkohteiden vaihtaminen työkyvylle sopivammaksi,
korvaava työ.
Osasairauspäivärahaa on käytetty kerran yhden työntekijän kohdalla.
Osasairauspäiväraha, osa-aikatyö
Osa-sairauspäiväraha, kevennetty työ.
osasairauspäiväraha
mukautettu työ
Osasairaspäivärahan myötä työntekeminen, työn organisointi niin, että se on kuormittavuudeltaan sopiva sen hetkiseen työkykyyn.
Tukipalvelut työterveyspalveluista (fysioterapia ja vast.)
osasairasloma, kevennetty töihin paluu
osa-aikatyö, työskentely työparin kanssa
Osa-aikatyö, työn kuormituksen vähentäminen, työtehtävän vaihto vähemmän kuormittavaan
työhön. Vakuutusyhtiön korvaamat työkokeilujaksot.
Osa-aikaisuus, työn sisällön suunnittelu työntekijän työkyvyn mukaan
Osa-aikainen työaika
Osa-aikainen työ, kevennetty työ, keskustelut, neuvottelut, työterveyshuollon apu.
Osa-aikainen sairausloma, mahdolliset tarvittavat apuvälineet
mahdollisuus siirtyä toiselle osastolle, kevennetty työ. Työterveyshuolto ja työeläkevakuutusyhtiö,
kuntoutus.
Mahdollisuus erilaisiin työtehtäviin riippuen terveydentilasta. Esim. raskauden aikana siirtyminen
pois kenttätyöstä.
Mahdollisesti, osatyökykyisen työntekijän työvuoroihin voi vaikuttaa esimerkiksi niin, että ne ovat
hänen elämäntilanteeseen/voimavaroihin sopivat.
Mahdollisesti muu kuin hoivatyön tekeminen osittain
Lyhempi päivä.
kuntoutus, osa-aikainen työ, työnkuvan arviointi
Korvaava työ.

80

Korvaava työ, työn keventäminen, työterveys
korvaava työ eli pyritään osoittamaan työtä jota voi tehdä, osa-aikaiset järjestelyt, kuntoutukset
Kolmikantaneuvottelu työntekijän, työnantajan edustajan ja työterveyshuollon kanssa. Sairasloman sijaan tarvittaessa/soveltuessa sovelletaan kevennettyä työtä. Työpaikan tukitoimet työntekijän tukemisessa.
Kolmikantakeskustelut henkilön, esimiehen, työterveyden, henkilöstöpäällikön kesken.
Kevennettyä työtä
Kevennetty vuorotyö, esim. ei tarvitse tehdä yövuoroa jos ei siihen kykene tai ei tarvitse tehdä
aamuvuoroa jos siihen ei sovellu.
Lisäksi työnkierto käytössä. Voidaan vaihdella työpisteitä työn kuormittavuuden mukaan. Jos osatyökykyinen ei kykene hoitamaan esim. vuodepotilaita voidaan hänet sijoittaa esimerkiksi toiseen
kevyemmän hoivan yksikköömme.
Myös lyhennetty työaika ollut käytössä tarvittaessa.
Kevennetty työ/työaika
Kevennetty työ. Osa-aikatyö. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa.
Kevennetty työ, työnohjaus, kolmikantaneuvottelu
Kevennetty työ, työnkierto, osa-aikainen työskentely, ammatillinen kuntoutus
Kevennetty työ, työkokeilu, palkkatuki
Kevennetty työ, työaikajousto
Kevennetty työ, osasairasloma, työkokeilu, oman työntehtävän räätälöinti ja tuunaus sopivaksi
Kevennetty työ, osa-aikatyö, autonominen työvuorosuunnittelu, tiimin/ryhmäkodin vaihtaminen
Kevennetty työ, mahdollisuus siirtyä tilapäisesti toiseen tehtävään, esimiehen tekemä mentorointi
ja seuranta vuorovaikutteisesti, työterveysyhteistyö, osa-aikatyö..
Kevennetty työ
Kevennetty työ
kevennetty työ
Kevennetty työ
Kevennetty työ ja räätälöity työ.
Kehityskeskustelut ja työtapojen muuttaminen mikäli ei jaksa tehdä jotain osa-aluetta. Samoin
vaihdamme työtehtäviä keskenämme, jotta kaikki jaksaa ja saavat tehdä ammattinsa vaatimuksen
mukaista työtä.
Hänen työtään ja työaikaansa voidaan joustavasti räätälöidä hänen työkykynsä mukaan
Helpotettua työtä jos mahdollista ja tehyäviä missä kykenee olemaan
etätyö, osa-aikatyö, fyysiset puitteet rakennettu.
Esim: Työvalmennus
Esim 50 % tekevä, voi suunnitella työpäivät niin että ei tule liian pitkiä työputkia.
Erilaisia työtehtäviä, työaikajärjestelyt,
Avustavat työvälineet, työn keventäminen
50% työaika ja joustavat työajat.
Työaikaa lyhennetty kuntoutumisen ajaksi ja sitten lisätty kuntoutuksen myötä. *
Apulaitteet tarpeen mukaan
Työterveyshuollon lääkäri, psykologi, terapeutti ja kuntoutusohjaajat
Lyhennetty työviikko
Työtehtävien suunnittelu
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11 b Mitä haasteita työpaikallasi esiintyy
työterveyden ja työturvallisuuden kehittämisessä?
Yötyö yksin. Uusien työntekijöiden riittävä perehdytys. Muistisairaan käytös ongelmat.
Yhteisöllisiin ongelmiin puuttuminen hankalaa
Vanhat, pinttyneet toimintatavat. Henkilöstön väsymys ja heikko toimintakyky. Vuorotyö.
vanhat toimitilat, joihin on tulossa parannusta
Vanhat ja osin toimintaan sopimattomat tilat.
Vaativat ja haasteelliset työolosuhteet, asiakkaiden luona ja tiloissa tapahtuvassa toiminnassa.
Kieli, käytössä monta äidinkieltä.
Unohtuu arjen sähellyksessä, mutta perehdytysmateriaaleissa niistä löytyy useita mainintoja.
Tämä on yhden miehen yritys joten tavitsen asiaan kuuluvan vakuutuksen vain jos otan palkollisen.
Työturvallisuuteen sitoutuminen jokaisen hlön osalta,
työturvallisuuden tärkeyden korostaminen työntekijöille
Työterveystarkastus tehdään kerran ravintolatoiminnan alettua. Yleensä vuoden päästä suurin osa
tarjoilijoista on jo vaihtunut. Siksi sanallinen raportti on tärkeä. Tarkastus voisi neuvonnallisempi. Mahdollisten puutteiden korjaamista ei seurata, tai jos pyydetään seuraamaan niin työnantaja
käsittääkseni itse maksaakin sen. Työntekijöiden kanssa puhuessani on tullut ilmi että työterveyshuollosta ei ole heille oikein mitään käytännön hyötyä. Käytössämme on perusmalli ilman lääkäripalveluja. Tätä työterveys myös itsekin suositteli (Seinäjoki).
Työterveystarkastukset kolmivuoroa tekeville useammin
Työterveyssopimus minimi. Työturvallisuus on merkittävä asia kuntotutkimustyössä ja ohjeistukset ovat kunnossa, mutta ohjeita ei aina noudateta ja valvonta on vaikeaa, koska tilanteet ovat
kentällä olevissa kohteissa.
Työterveyshuoltoon halutaan satsata aiempaa vähemmän, eli palveluita on karsittu. Työterveyshuollon kehittämistä ei ole nähdäkseni vuosiin tapahtunut, vaan ennemminkin juuri sen kattavuuden supistamista. Työturvallisuuden kehittämisessä ei ole haluttu kiinnittää huomiota työhyvinvointiin, etenkin työssä jaksamiseen ja työn henkiseen kuormitukseen. Toimihenkilöiden
työsuojeluvaltuutettuina olemme vieneet asiaa eteenpäin ja suorittaneet itse työhyvinvointikyselyjä, kun työnantaja ei sitä (riittävässä määrin) tee.
Työterveys on tehty salamyhkäiseksi ja sitä on heikennetty niin, että pitkäaikaissairaudet eivät
kuulu työterveyshuollon piiriin. Tämä riskeeraa työturvallisuutta, koska pitkäaikaissairaudetkin
vaikuttavat työkykyyn. Nyt akuutit hoidetaan työterveydessä ja pitkäaikaiset julkisessa, näin kaikki
tieto ei ole työterveyden käytössä.
Työterveydestä on vaikea saada aikoja määrätyille työterveyslääkäreille.
Työterveyden vastaanotolle hankala päästä
Työtehtävien/ tekijöiden vaihtelu
Työt tehdään pääsääntöisesti aina eri paikoissa.
Työsuojeluvaltuutettujen osallistaminen, työnjohdon sitoutuminen ja valvonta
Työntekijöiden vaihtuvuus on yksi suurimmista haasteista koska perehdytys vie aikaa ja voimavaroja. Työterveys ei tunnista työpaikan haasteita. Myös se miten yksilöt ymmärtävät eri tavalla
työturvallisuutta ja noudattavat sitä. Aina ei ongelmat tule edes johdon tietoon.
Työntekijöiden kiinnostus asioista, ja lisä painottaminen asioista esim yhteisissä palavereissa.
Työntekijöiden asenteet suurin riski.
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Työntekijät ympäri maailmaa, yhteydenpito ja sosiaalinen kanssakäyminen välillä haastavaa
Työnkuormittavuus seka henkisesti että fyysisesti.Esimiestyön haasteet
Työnantajalla on paljon vastuuta, mutta työntekijät eivät tunne omia velvollisuuksiaan. Erilaisten
mielenterveysongelmien tunnistaminen ja hoitoon ohjaaminen.
Työkiireiden erilaisuus.
työ pitkälti fyysisesti kuormittavaa vuorotyötä - paljon tuki- ja liikuntaelin vaivoja. Työntekijöiden
vaihtuvuus ja paljon osa-aikaisia, onhan perehdyys aina kunnossa?
Työ on fyysisesti ja henkisesti kuormittavaa. Ergonomisten työtapojen omaksuminen ja työntekijän työhyvinvointiin liittyvät asiat.
Turvallisuuskoulutus puutteellista, mm. mapa tai defendo white yms koulutus olisi tarpeellinen
Toivoisin työterveyden näkyvämpää roolia työntekijöiden työterveyden kehittämisessä. Työterveys painottuu tällä hetkellä sairauden hoitoon.
Tiedotus, miten viestiä niin, että kaikki lukevat. Aika ja raha ovat rajalliset.
Tiedottamisen ja tiedonkulun haasteet (viestintä ei saavuta esimiehiä ja työntekijöitä niin hyvin
kuin toivottaisiin).
Ison organisaation haasteet, paikalliset erot prosessien toimivuudessa.
Tiedon puute organisaatiossa, koulutuksiin pääsee liian harvoin ja työntekijän mahdollisuutta
tehdä asioiden eteen jotain rajoittaa hyvin paljon joko tiedon tai ajan puute. Enemmän työtä pitäisi tehdä vähemmällä ajalla kuin mahdollista.
Suuri henkilökunta
Sisäilmaongelmia joihin osa työntekijöistä raegoi tosi herkästi. Työterveyteen pääseminen ajoittain vaikeaa, lääkäri erityisesti.
Se on haaste, että vaikka kuinka olisi omat mallit kunnossa, erittäin runsas matkustaminen, olosuhteet maailmalla ja projektityön kuormittavuus ovat asioita, joihin on vaikea vaikuttaa ja muuttaa.
Rokotevastaisuutta esiintyy aina jollakin.
Riskien ja turvallisuushavaintojen tiedottaminen toisille.
Rakennus on vanha ja asettaa haasteensa.
Psyykkisen työterveyden edistäminen - työn kuormittavuuden vähentäminen, mikä on haasteellista resurssien pienentyessä. Työterveyshuollossa jatkuva lääkäripula, jonka vuoksi asioihin puuttuminen hidastuu.
Perehdytys puutuu, paljon stressiä, varsinkin, aina työntekijat puutuu.
Perehdytys ontuu todella pahasti tällä hetkellä. Siitä kärsii työturvallisuus ja työhyvinvointi yleensäkin. Näkyy riskinä sairauspoissaoloille kuormituksen ja loukkaantumisten vuoksi.
Organisaatiomme on juuri liitetty isompaan organisaatioon (eli meidät on myyty/ostettu) ja uuden
organisaation työsuojelupäälliikkö tai muut vastaavat ei ole olleet yhteydessä oman yksikköni työsuojeluvaltuutettuun (eli minuun) millään tavalla. Muutostilanteet, laatuvaatimukset ja sen myötä
tuleva epätietoisuus aiheuttaa turhaa epävarmuutta sekä huonoa ilmapiiriä työyhteisössä.
Ongelmia ei tunnisteta, ongelmia vähätellään esimiestasolla, selkeä halu ongelmien korjaamiseen
puuttuu.
Näkemyseroja yrittäjien ja työntekijöiden kesken. Viranomaiset kuuntelevat mieluummin yksittäisen työntekijän arviointia tilanteesta kuin työnantajaa, jolla laajempi näkemys tilanteesta.
Muuttuvat käytännöt, vaihtuva henkilöstö joka heikentää perehdytystä
Muutamat raskaat työt esim lasten nostelu ja pienten pukeminen. Lapsen huoltajien kohtaaminen
joissain tilanteissa on haastavaa, kun kaikkiin heidän pyytämiin vaatimuksiin ei voi vasta. Lapsen
hyvinvointi on etusijalla ja ei voi auttaa tarpeeksi.
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Mitään tietoa ei tule mistään. Työhöntulotarkastuksia piti olla, mitään ei ole enää kuulunut asiasta.
Lääkärin käyttö vain hoitajan haastattelun jälkeen. Turvallisuusjohtaminen ei ole juurtunut organisaatiossa yhdeksi johtamisen osa-alueeksi. Asia nähdään osana henkilöstöhallintoa /
- johtamista.
Linjaorganisaation saaminen laaja-alaisesti kantamaan vastuuta työturvallisuudesta. Työntekijöiden asenteet turvallisuuskulttuurin kehittämisessä. Rajalliset resurssit.
Lakisääteiset velvoitteet täytetään aina. Kehittämishankkeita arvioidaan tarpeen ja kustannusten
mukaan.
Kustannukset alkavar helposti kohoamaan.
Kuinka saada työntekijät toimimaan ennakoivasti ennen kuin on isompia ongelmia edessä? Kuinka saada työntekijöille rohkeutta keskustella vaikeistakin asioista? Kuinka saada keskustelu ratkaisukeskeiseksi?
Kehittämistyössä tulee huomioida laaja-alaisuus. Riskit ovat moninaisia ja mietintää joutuu tekemään monelta kantilta.
Kehittämisen jatkuvuus
Kasvamme koko ajan yritysostoin ja uusia yksiköitä synnyttämällä yli 2000 henkeä vuosittain. Kova
kasvuvauhti tuo jatkuvan perehdyttämisen, koulutuksen vaatimuksen ja silti, joku kokee ettei tiedä
ja tunne.
Kallis hinta, tehdään mitä tahansa
kaikkien tulisi noudattaa sääntöjä ja ohjeita, sekä käyttää turvavarusteita.
Kaikki omaksuu työturvallisuuden ajatettelun oikeasti
Kaikki eivät ymmärrä työturvallisuuden tärkeyttä. Ajatellaan, että ei meillä kaupassa ole mitään
turvallisuusriskejä. Ei ymmärretä läheltä piti -tilanteiden ja turvallisuushavaintojen kirjaamisen
tärkeyttä.
Informaation löytäminen nopeasti, riittämätön yhteinen pohdinta, keskustelu ja toteuttaminen
Hoitoonpääsy saattaa olla hankalaa työaikojen sallimissa rajoissa, sillä työ on kaksivuorotyötä.
Henkilöstön motivointi apuvälineiden esim. henkilönostinten käyttöön.
Henkilöstömme tekee töitä paljon muissakin tiloissa kuin vain omalla toimistollamme, joten välillä työturvallisuuden seuranta voi olla haastavaa.
Henkilöstö on joutunut pitkään venymään ja alkaa olla väsynyt, jolloin kynnys hakeutua sairauslomalle pienestäkin on melko matala.
Henkilökunnan osallistaminen mukaan työturvallisuuden ja työterveyden kehittämiseen.
Haasteita tulee kun työntekijöitä ei ole tarpeeksi vuorossa tai joku ei saavu sovitusti työvuoroon.
Haasteita saada henkilökunta osallistumaan, esim työterveyshuollon kanssa yritetty järjestää tules-vaivoihin jumpparyhmää, ei saatu tarpeeksi osallistujia, vaikka ryhmä sai kokoontua työajalla.
Oma aktiivisuus puuttuu. Kulttuuri- ja liikuntasetelit käytössä.
Haasteet liittyvät lähinnä resurssien puutteeseen. Esim. työntekijöiden vähäisyyteen. Myös tiedon puute lisää haasteita, omia oikeuksia ei kovin hyvin tunneta. Esilleotto on myös puutteellista.
Asioita ei uskalleta/tahdota tai konfliktin/ongelmien pelossa viitsitä ottaa esille, jolloin kehittäminen jää yksittäisten tekjöiden harteille tai asia unohdetaan kokonaan.
Ei ole aikaa perustyöltä paneutua asioihin.
Ei erityisiä. Joskus kiireitä ja painetta, joak voi johtaa tilapäiseen ylikuormitukseen.
Byrokratia. Asioiden vastaanotto työnjohto/yksikönpäällikön tasolla. Eivät uskalla tehdä mitään
muuta kuin mitä ylemmältä taholta määrätään. Ovat liian kiireisiä ja turvallisuus asiat jäävät roikkumaan ja tehdään ainoastaan pakon edessä.
Asukkaiden etenevät sairaudet. vuokratilat, sukupuolijakauma, uusi yksikkö
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asenteiden korjaamisessa on vielä tekemistä, kaikki mukaan, ei vain työsuojeluorganisaatio
Asenteet
Asenne
ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytointi
AKT irtisanonut korvaavan työn sopimuksen
Ajanpuute ja haluttomuus panostaa, koska se maksaa.
Aina kiire työn tekemisen meininki turvallisuus puhuttaa
aikaa pitäisi olla enemmän perehtyä työturvallisuus asioihin
Sairaala ja päihdeyksiköissä työskennelessä kohteissa työturvallisuus asiat.
Resurssipula, vanhoillinen ajatusmalli (asenteet)
Ikärakenne. Ulkomailla työskentely, Fyysiset ja henkiset rasitteet, Työturvallisuus ohjeistus yleensä
ulkomaisen asiakkaan järjestelmän mukainen (Öljytalot / BP, TOTAL, Shell jne)

13. Mitä seuraavista työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvistä digitaalisista
palvelukanavista olet viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttänyt?*

Mikäli käyttämääsi digitaalista palvelua ei löydy listasta, lisää palvelun nimi ja verkko-osoite tyhjään kenttään.

Aluehallintoviraston verkkosivut (https://www.avi.fi/web/avi/tyosuojelu)
ArkiArvi.fi (http://www.arkiarvi.fi/)
Ennakoi.fi (http://www.ennakoi.fi/)
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston verkkosivu (https://osha.
europa.eu/fi)
Harava-malli (http://www.pkssk.fi/harava-malli)

Vastaajien
lukumäärä

Prosentti

71

51.4%

3

2.2%

4

2.9%

10

7.2%

2

1.4%

19

13.8%

Kuntoutusportti-palvelu (https://kuntoutusportti.fi/)

3

2.2%

Kuntoutussäätiön verkkosivut, oppaat ja julkaisut (https://kuntoutussaatio.fi/)

2

1.4%

Nolla tapaturmaa -foorumi (https://www.nollis.fi/)

17

12.3%

PK-yritysten riskienhallinta (https://www.pk-rh.fi/)

5

3.6%

37

26.8%

0

0.0%

KEVAn verkkosivut, esim. työhyvinvointikysely,
esimiehen opas (https://www.keva.fi/tyonantajalle/tyoelamapalvelut/arvioi-ja-kehita- tyohyvinvointia/)

Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivut (https://stm.fi/)
SUMO-palvelu (http://www.sumo.lut.fi/)
Sykettä työhön -palvelu (https://sykettatyohon.fi/)

12

8.7%

Terveellinen työ -sivusto (https://www.terveellinentyo.fi/)

6

4.3%

Tie työelämään -verkkopalvelu (https://tietyoelamaan.fi/)

3

2.2%

19

13.8%

Tuottavuustyö.fi (http://www.tuottavuustyo.fi)

Tukesin verkkosivut (https://tukes.fi/etusivu)

1

0.7%

Työelämään.fi (https://tyoelamaan.fi/)

6

4.3%
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Työhyvinvoinnin tilannearvio -palvelu (http://xn--tyhyvinvoinninarvio-r6b.fi/)
Työhyvinvointi.info (http://www.tyohyvinvointi.info/)
Työkaari.fi (https://tyokaari.fi/)
Työnantajajärjestöjen verkkosivut

1

0.7%

17

12.3%

5

3.6%

29

21.0%

Ammattiliittojen ja työntekijäjärjestöjen verkkosivut

63

45.7%

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu (https://www.tyosuojelu.fi/)

40

29.0%

4

2.9%

74

53.6%

9

6.5%

Työterveyslaitoksen verkkosivut ja verkkopalvelut (https://www.ttl.fi/)

42

30.4%

Työturvallisuuskeskus verkkosivut, esim. sähköiset työkalut -palvelu, arviot, kyselyt, oppaat (https://ttk.fi/)

31

22.5%

Vakuutusyhtiöiden verkkosivut - esim. sairauspoissaololaskurit, eläkelaskurit

37

26.8%

WHO - Occupational Health (https://www.who.int/occupational_
health/en/)

1

0.7%

Muita verkkopalveluita (kirjoita palvelun nimi ja nettiosoite alla olevaan kenttään)

4

2.9%

16

11.6%

138

100.0%

Työsuojelurahaston verkkosivut (https://www.tsr.fi/)
Oman työterveyshuollon verkkosivut ja digitaaliset palvelut
Muiden työterveyden ja -turvallisuuden palveluja tuottavien yritysten
verkkosivut

En käytä työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyviä digitaalisia palvelukanavia
Total

Avoimet vastaukset kohtaan ”Muita verkkopalveluita
(kirjoita palvelun nimi ja nettiosoite alla olevaan kenttään)”

www.erto.fi -> uskallan puhua
www.unelmientyopaiva.fi
Työturvallisuuskeskus
Thl
Sosiaali- ja terveysalan työsuojeluvaltuutetut facebookryhmä.
Sisäinen intra
Oman yrityksen sisäinen sovellus
Sisäinen intra sivu
Sisäinen intranet
Kela..avi
https://www.tvk.fi/tietopalvelu-ja-julkaisut/tyopaikkakuolemat2/
http://www.kotitapaturma.fi
http://www.tapaturmapaiva.fi
Eläkevakuuttajien Varman ja Ilmarisen verkkosivut
Baronan Sopiva työ -TYEL-palvelu
Ilmarisen Ohjaamo -palvelu
Terveystalon Sirius-järjestelmä
ToyMe
Intrassa perustiedot oman organisaation toimintamalleihin, tätä tulee linkattua paljon esimiehille
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13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - Aluehallintoviraston verkkosivut
(https://www.avi.fi/web/avi/tyosuojelu) - 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen
Vastaajien lukumäärä
1

0

Prosentti
0.0%

2

1

1.4%

3

11

15.5%

4

37

52.1%

5

20

28.2%

2

2.8%

71

100.0%

En osaa sanoa
YHTEENSÄ

13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - ArkiArvi.fi (http://www.arkiarvi.fi/) 1= ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

0

0.0%

3

0

0.0%

4

1

33.3%

5

2

66.7%

En osaa sanoa

0

0.0%

3

100.0%

YHTEENSÄ

13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - Ennakoi.fi (http://www.ennakoi.fi/) 1= ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

0

0.0%

3

0

0.0%

4

0

0.0%

5

4

100.0%

En osaa sanoa

0

0.0%

4

100.0%

YHTEENSÄ
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13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston verkkosivu (https://osha.europa.eu/fi) - 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

1

10.0%

3

3

30.0%

4

4

40.0%

5

2

20.0%

En osaa sanoa
YHTEENSÄ

0

0.0%

10

100.0%

13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - Harava-malli (http://www.pkssk.fi/
harava-malli) - 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

0

0.0%

3

0

0.0%

4

0

0.0%

5

2

100.0%

En osaa sanoa

0

0.0%

2

100.0%

YHTEENSÄ

13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - KEVAn verkkosivut, esim. työhyvinvointikysely, esimiehen opas (https://www.keva.fi/tyonantajalle/tyoelamapalvelut/arvioi-ja-kehita- tyohyvinvointia/) - 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

0

0.0%

3

3

15.8%

4

13

68.4%

5

3

15.8%

En osaa sanoa

0

0.0%

19

100.0%

YHTEENSÄ
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13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - Kuntoutusportti-palvelu (https://
kuntoutusportti.fi/) - 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

0

0.0%

3

2

66.7%

4

0

0.0%

5

1

33.3%

En osaa sanoa

0

0.0%

3

100.0%

YHTEENSÄ

13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - Kuntoutussäätiön verkkosivut, oppaat ja julkaisut (https://kuntoutussaatio.fi/) - 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

0

0.0%

3

0

0.0%

4

1

50.0%

5

1

50.0%

En osaa sanoa

0

0.0%

2

100.0%

YHTEENSÄ

13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - Nolla tapaturmaa -foorumi (https://
www.nollis.fi/)- 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

0

0.0%

3

5

29.4%

4

10

58.8%

5

1

5.9%

En osaa sanoa

1

5.9%

17

100.0%

YHTEENSÄ
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13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - PK-yritysten riskienhallinta (https://
www.pk-rh.fi/) - 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

0

0.0%

3

1

20.0%

4

1

20.0%

5

2

40.0%

En osaa sanoa

1

20.0%

5

100.0%

YHTEENSÄ

13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivut (https://stm.fi/) - 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

1

2.7%

3

6

16.2%

4

16

43.2%

5

12

32.4%

2

5.4%

37

100.0%

En osaa sanoa
YHTEENSÄ

13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - SUMO-palvelu (http://www.sumo.
lut.fi/) - 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

-

2

0

-

3

0

-

4

0

-

5

0

-

En osaa sanoa

0

-

0

-

YHTEENSÄ
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13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - Sykettä työhön -palvelu (https://sykettatyohon.fi/) - 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

0

0.0%

3

4

33.3%

4

7

58.3%

5

0

0.0%

En osaa sanoa

1

8.3%

12

100.0%

YHTEENSÄ

13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - Terveellinen työ -sivusto (https://
www.terveellinentyo.fi/) - 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

0

0.0%

3

2

33.3%

4

1

16.7%

5

2

33.3%

En osaa sanoa

1

16.7%

6

100.0%

YHTEENSÄ

13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - Tie työelämään -verkkopalvelu (https://tietyoelamaan.fi/) - 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

0

0.0%

3

2

66.7%

4

0

0.0%

5

1

33.3%

En osaa sanoa

0

0.0%

3

100.0%

YHTEENSÄ
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13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - Tukesin verkkosivut (https://tukes.fi/
etusivu) - 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen

1

Vastaajien lukumäärä

Prosentti

0

0.0%

2

4

21.1%

3

2

10.5%

4

10

52.6%

5

3

15.8%

En osaa sanoa

0

0.0%

19

100.0%

YHTEENSÄ

13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - Tuottavuustyö.fi (http://www.tuottavuustyo.fi) - 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

0

0.0%

3

0

0.0%

4

0

0.0%

5

1

100.0%

En osaa sanoa

0

0.0%

1

100.0%

YHTEENSÄ

13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - Työelämään.fi (https://tyoelamaan.
fi/)- 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

1

16.7%

3

2

33.3%

4

2

33.3%

5

1

16.7%

En osaa sanoa

0

0.0%

6

100.0%

YHTEENSÄ
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13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - Työhyvinvoinnin tilannearvio -palvelu
(http://xn--tyhyvinvoinninarvio-r6b.fi/) - 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

0

0.0%

3

0

0.0%

4

1

100.0%

5

0

0.0%

En osaa sanoa

0

0.0%

1

100.0%

YHTEENSÄ

13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - Työhyvinvointi.info (http://www.
tyohyvinvointi.info/) - 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

0

0.0%

3

2

11.8%

4

7

41.2%

5

8

47.1%

En osaa sanoa
YHTEENSÄ

0

0.0%

17

100.0%

13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - Työkaari.fi (https://tyokaari.fi/) - 1 =
ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen
Respondents

Prosentti

Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

1

20.0%

3

1

20.0%

4

1

20.0%

5

1

20.0%

En osaa sanoa

1

20.0%

5

100.0%

YHTEENSÄ
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13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - Työnantajajärjestöjen verkkosivut - 1
= ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

0

0.0%

3

7

24.1%

4

12

41.4%

5

10

34.5%

0

0.0%

29

100.0%

En osaa sanoa
YHTEENSÄ

13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - Ammattiliittojen ja työntekijäjärjestöjen verkkosivut - 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen

1

Vastaajien lukumäärä

Prosentti

0

0.0%

2

2

3.2%

3

11

17.5%

4

25

39.7%

5

25

39.7%

0

0.0%

63

100.0%

En osaa sanoa
YHTEENSÄ

13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu
(https://www.tyosuojelu.fi/) - 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

0

0.0%

3

6

15.0%

4

24

60.0%

5

10

25.0%

En osaa sanoa
YHTEENSÄ

94

0

0.0%

40

100.0%

13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - Työsuojelurahaston verkkosivut
(https://www.tsr.fi/) - 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

0

0.0%

3

1

25.0%

4

2

50.0%

5

1

25.0%

En osaa sanoa

0

0.0%

4

100.0%

YHTEENSÄ

13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - Oman työterveyshuollon verkkosivut
ja digitaaliset palvelut - 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen

1

Vastaajien lukumäärä

Prosentti

0

0.0%

2

0

0.0%

3

15

20.3%

4

25

33.8%

5

34

45.9%

0

0.0%

74

100.0%

En osaa sanoa
YHTEENSÄ

13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - Muiden työterveyden ja -turvallisuuden palveluja tuottavien yritysten verkkosivut - 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

0

0.0%

3

2

22.2%

4

6

66.7%

5

1

11.1%

En osaa sanoa

0

0.0%

9

100.0%

YHTEENSÄ
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13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - Työterveyslaitoksen verkkosivut ja
työkalut (https://www.ttl.fi/) - 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

0

0.0%

3

6

14.3%

4

25

59.5%

5

11

26.2%

En osaa sanoa
YHTEENSÄ

0

0.0%

42

100.0%

13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - Työturvallisuuskeskus verkkosivut,
esim. sähköiset työkalut -palvelu, arviot, kyselyt, oppaat (https://ttk.fi/) - 1 = ei lainkaan hyödyllinen,
5 = erittäin hyödyllinen
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

0

0.0%

3

3

9.7%

4

9

29.0%

5

19

61.3%

0

0.0%

31

100.0%

En osaa sanoa
YHTEENSÄ

13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - Vakuutusyhtiöiden verkkosivut esim. sairauspoissaololaskurit, eläkelaskurit - 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

1

2.7%

3

3

8.1%

4

22

59.5%

5

11

29.7%

0

0.0%

37

100.0%

En osaa sanoa
YHTEENSÄ
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13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - WHO - Occupational Health (https://
www.who.int/occupational_health/en/) - 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

0

0.0%

2

0

0.0%

3

1

100.0%

4

0

0.0%

5

0

0.0%

En osaa sanoa

0

0.0%

1

100.0%

YHTEENSÄ

13b. Kuinka hyödyllinen palvelu on sinulle?*

(Asteikolla 1-5, 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen) - Muut käyttämäsi digitaaliset palvelut - 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

1

2

1.6%

2

4

3.2%

3

27

21.8%

4

36

29.0%

5

13

10.5%

En osaa sanoa
Total

42

33.9%

124

100.0%

14. Miten digitaalisia palvelukanavia pitäisi kehittää, jotta ne olisivat riittävän
informatiivisia ja vastaisivat nykyistä paremmin sinun ja työpaikkasi tarpeita?
Yksinkertaistaa. Tarjontaa on niin paljon että siihen tietoviidakkoon eksyy.
yksinkertaisia, joista löytyy tarvittava tieto nopeasti ja helposti
Yksi palvelu mistä löytää kaiken. Tosin oman työpaikan intra todella kattava tiedon saantiin
Yhdistellä yhdeksi portaaliksi.
Tärkeä on että kysymyksille saa vastauksen. Mielestäni on toiminut hyvin.
Työpaikalla pitäisi infota paremmin, jotta osaisi edes hakea näitä sivuja
Työntekijät (varsinkin nuoret) harvoin tuntevat omia oikeuksiaan ja vastuitaan eivätkö osaa etsiä
tietoa, koska sitä on niin paljon. Olisi hyvä, jos nuorille ja vasta työelämään siirtyneille olisi olemassa yksi sivusto, jossa kaikki tarpeellinen tieto löytyisi.
Turvallisuusalaan liittyvää työsuojelu ja hyvinvointimateriaalia ei ole paljoa.
Tekoäly seulomaan erilaisia yrityksen järjestelmiä joista turvallisuus havaintoja on mahdollista
tunnistaa
Taukotiloihin oma läppäri jossa voi tauolla käydä tutustumassa ajankohtaisiin asioihin.
Sivustoja itse ei ehkä tarvitse paljon kehittää, mutta työkäytänteitä siten, että työaikana olisi mahdollisuutta tutustua sivustoihin.
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Sellaisen toiminnon, jolla saisi vuorokauteen 40 tuntia. Tai jonka kautta voisi jakaa tai joka itse hoitaisi tiedonjakelun tietoa ja ohjeita tarvitseville puolaksi, venäjäksi, latviaksi, ukrainaksi, viroksi ja
vielä suomeksi ja varmuuden varmistamiseksi englanniksi - asioista, joihin minulla ei ole aikaa eikä
mitään haluakaan, koska se tuntuu 20 % kohdalta olevan täysin turhaa. Tekijät tekevän niin kuin
ovat jossakin joskus oppineet tekemään. Koneita ja laitteita käytetään väärin, suojaimia ohitetaan
heti kun valvoja ei ole paikalla. Jos tulee potkut, so what, seuraava työmaa kutsuu, sillä vuokratyövoimaa ei tunnu millään saavan kuriin. Joskus on sama tekijä palannut työmaalle muutaman päivän päästä eri firman palveluksessa. Todella haastavaa on saada omalle porukalle kypärä päähän
kun ei kellään muullakaan ole. Olen pyytänyt kuvaamaan Whatsappiin, että kypärä on päässä ja
turvavarusteet käytössä. Olisiko tähän parempaa digitaalista palvelua - koko työmaalle.
Kyselyn alussa oli jokin aika-arvio tähän kyselyyn vastaamisen kestosta, sama tuntuu vaivaavan
kaikkea toimintaa nykyään: oli sitten digitaalista tai ei. Silloin kun homma sujuu, siihen menee 5
min, mutta kun usein menee 15 min, kun ei suju tai se jää kokonaan tekemättä, kun en 40 vuoden
harjoittelulla ole oppinut käyttämän kaikkia työssäni käytössä olevia järjestelmiä Bottaksen nopeudella, kun muut elintärkeät työt vyöryvät yli. Digitaalisiin kanaviin ja työkaluihin käyttäjätunnuksia ja salasanojakin on listallani yli sata (vert. digitaaliset palvelukanava) Eli niitä pitäisi rankasti
karsia ja yhdistää.
Selkeyttä
Palvelut pitäisi olla vielä kohdennetumpia, ravintolatoiminnalle erikseen omat ohjeet.
Palvelukanavat ovat riittävät.
Nykyiset ovat aika kattavia.
Nopea tiedon löydettävyys. Yksinkertainen ja tiivis kieliasu.
Minusta digitaaliset palvelukanavat ovat riittävän kattavat.
Mahdollisuus esittää kysymyksiä erillaisiin tilanteisiin liittyen.
Liittojen sivulla voisi olla paremmin listattuna esim. mitkä asiat on neuvoteltu paremmin kuin laissa. Kun tulee uusia säädöksiä työterveyslaissa, niistä voisi olla paremmin koostetta jossain sivuilla.
kohdentaminen erityisaloihin
Kohdennetummin alakohtaisiksi: esim. metallialan työympäristö on aivan erilainen kuin toimistotyö.
Kanavia on niin paljon, että kaikkia ei mitenkään pysty seuraamaan. Käytän niitä kanavia, joista
tiedon saa nopeasti ja selkeästi.
Jos saisi yhteysvälineen helpottaisi.
Jakaa tietoa
Infoa on riittävästi, mutta se tulisi olla ymmärrettävässä muodossa. Jotkut sivut ovat sekavia, joista
vaikea saada selvää.
Huomattavasti helpompia käyttää, kun kyseessä on yli 50 vee henkilö. Digitaalisten palveluiden
käyttäminen ei ole meille itsestäänselvyys, kuten nuoremmille.
Helpot hakusana haut, ei pitkiä polkuja kun etsii tietoa.
Helposti löydettävät asiasisällöt
Hakujen pitäisi olla helppoja. Jos ei tiedä tarkkaa hakusanaa, pitäisi tulla ehdotuksia ja vinkkejä
lähellä hakusanaa olevista asioista.
Haettava asia on löydettävä nopeasti ja helposti sivuilta.
Eri palvelukanavia tulisi markkinoida, jotta esimiehenä löytäisi tietoa ja tukea.
En osaa sanoa, ehkä esimerkein asioiden läpikäyntejä, kyselypalstoja, chatteja
Ehkäpä aloittain erityispiirteitä korostaen
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ajantasainen tieto
Ainakin niitä on ihan järkyttävä määrä, kun listaa katsoit. Voisiko olla 1-5 hyvää kanavaa. Paljon
hankkeita, joiden lopputuleva jää näkemättä.
Parempia hakupalveluita.

15. Millaisia uusia digitaalisia palvelukanavia tarvitsisit lisäksi pystyäksesi täyttämään työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvät tieto- ja palvelutarpeesi
paremmin?

Viittaan edellä kirjoittamaani, en tarvitse enää yhtään lisää, vaan nykyiset on saatava toimiviksi.
Enemmänkin on kentällä pulaa siitä tiedosta mitä on jo olemassa ja miten niitä käytetään. Useat
järjestelmät ovat käytettävyydeltään hyvin haastavia tavallisella maalaisjärjellä varustetulle, saatikka sitten jos ei ole senkään vertaa jaettu tai juuri se kieli ei ole hallinnassa.
Täytyy ottaa palvelukanavista enemmän selvää, kun perehdyn uudessa yksikössäni työsuojeluasiamiehen rooliin. Sivustoja joista saa mahdollisesti työkaluja työsuojeluasiamiehen tehtäviin.
Tietoa on tällä hetkellä riittävästi saatavilla. Tietotulva on valtava jo nyt.
Tarjontaa on kyllä, vaikeus ehkä mistä valita
Sähköinen ja reaaliaikainen vaarojen arviointi käyttöön mahdollisimman pian. Kuin myös sähköiseksi (älykkäiksi) turvallisuus ja pelastussuunnitelmat
Sama kuin edellä. Lisäksi työterveyshuolto voisi kutsua työntekijöitä automaattisesti vuosittaiskeskusteluun, jossa käydään läpi erityisesti työntekijän jaksamiseen liittyviä asioita.
Palvelusekmenteittäin turvavaateet ja ohjeistuspaikka josta kaikki olisi yhdessä paikassa
Oman yrityksen digipalv todella kattavat
Nykyiset palvelukanavat ovat riittävät.
Mieluummin kootusti tietoa kuin irrallisia uusia palvelukanavia.
Koosteet joillain nettisivuilla.
Kaikki on saatavilla.
Jos saisi näistä nykyisistä jotain tieto niin hyvä.
Ei välttämättä tarvita uusia, nytkin on jo tietotulvaa ja -ähkyä.
Ei tule mieleen
Ei tarvetta
Ei mitään lisää, vaan entiset helpommiksi käyttää.
Ei minkäänlaisia.
Ei liian montaa kanavaa
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Liite 4. Pilotin materiaalipaketti

Työympäristöön ja -hyvinvoin�in lii�yvä materiaalipake�
Tämä sähköinen lomake koostuu taustakysymyksistä ja kolmesta temaa�sesta osiosta, joista ensimmäisen
Osatyökykyisyyteen lii�yvän osion tes�linkkeihin pyydämme sinua tutustumaan.
Kaksi jälkimmäistä osiota; Epätyypillinen työ ja Muuta työympäristöön ja -hyvinvoin�in lii�yvää �etoa sisältävät
valinnaisia oppaita. Valitse niistä kiinnostavimmat ja oman työsi kannalta tarpeellisimmat kokonaisuudet
testa�avaksi.
Linkkien takaa löytyy verkkosivuja, oppaita, kyselyitä ja videoita. Kaikki tämän kyselyn linkeistä löytyvät materiaalit
ovat maksu�omia palveluja ja kaikkien vapaas� saatavilla.
Voit halutessasi keskey�ää testauksen ja siihen lii�yvän palau�eenannon ja jatkaa sitä myöhemmin. Tämä
onnistuu klikkaamalla kunkin sivun lopussa olevaa Tallenna ja jatka myöhemmin -teks�ä.

TAUSTAKYSYMYKSET

1. Valitse toimiala, jolla työskentelet
Tavaran tuotanto ja infra
Palvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Joku muu, mikä?

2. Työpaikkasi koko
0-4
5-9
10-49
50-99

100

100-499
Yli 500 työntekijää

I OSATY
OSATYÖK
OSATYÖKYKYISYYS
ÖK
ÖKYK
YK
YKYI
YI
YIS
SYYS
Osatyökyisellä tarkoitetaan henkilöä, jolla on käytössään osa työkyvystään ja halu tämän kyvyn käy�ämiseen.
Osatyökykyisten työssä jaksamista ja jatkamista tuetaan mm. varhaisella tuella, esimiestyöllä, työtä
mukau�amisella sekä kompensoimalla alentunu�a työtuloa ja tuo�avuu�a.

Tutustu Työterveyslaitoksen verkkosivuihin, joissa kerrotaan työkyvyn varhaisesta
tuesta ja arvioi sen jälkeen sivujen �edon hyödynne�ävyy�ä ja digitaalista
käyte�ävyy�ä.
Digitaalinen käyte�ävyys kuvaa, kuinka tehokasta, vaiku�avaa ja tyydy�ävää vuorovaikutus on käy�äjän ja
palvelun välillä.
h�ps://www.�l.ﬁ/tyontekija/tyoterveyshuolto/tyokyvyn-tuki/tyokyvyn-varhainen-tuki/

3. Tiedon hyödynne�ävyys
0

Erittäin huono

Erittäin hyvä

4. Digitaalinen käyte�ävyys
0

Erittäin huono

Erittäin hyvä

5. Löysitkö sivustolta jotain sellaista �etoa, mikä oli sinulle uu�a ja se on sinulle tarpeellista?

6. Tutustu seuraaviin keinoihin ja etuuksiin, joilla tuetaan työssä pysymistä osatyökykyisyydestä
huolima�a ja jotka ovat taloudellises� kanna�avia sekä osatyökykyiselle henkilölle e�ä työnantajalle.
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Kerro sen jälkeen ovatko kyseiset keinot ja etuudet sinulle tu�uja ja hyödyllisiä.
Sisältö on
minulle tuttu

Sisältö ei ole
minulle tuttu

Tulen hyödyntämään
tietoa jatkossa

Osasairauspäiväraha,Kela Klikkaa
tästä
Työnantajan ja työterveyshuollon
järjestämä kuntoutus, Kela Klikkaa

tästä
Ammatillinen kuntoutus, TELA
Klikkaa tästä
Osa-työkyvyttömyyseläke, TELA
Klikkaa tästä
Työolosuhteiden järjestelytuki,
TE-palvelut Klikkaa tästä

7. Voit vielä kommentoida edellisen kohdan osatyökykyisyyteen lii�yvää �etoa ja sen tarpeellisuu�a
omalla työpaikallasi.

8. Tutustu oman työterveyshuoltosi verkkosivuihin, ja arvioi onko sivustolta saatavilla �etoa keinoista
työkyvyn hallintaan, seurantaan ja varhaiseen tukeen työpaikalla.

II E
EP
EPÄTYYPILLINEN
PÄTYYP
ÄTYYPIILLIN
LLINE
EN T
TYÖ
YÖ
Epätyypillistä työtä tekeviä työntekijöitä ovat esimerkiksi osa-aikaista-, keikka- vuokra- ja freelancetyötä tekevät
sekä kotona työtä tekevät. Epätyypillistä työtä on myös mobiili työ, joka ase�aa erityisiä vaa�vuustekijöitä työn
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tekemiselle. Näistä oppaista löytyy �etoa, mitä tulee erityises� huomioida epätyypillistä työtä tekevien
työntekijöiden kohdalla:

Tämän osion ja osion III tes�linkeistä voit valita kiinnostavimmat ja oman työsi näkökulmasta tarpeellisimmat
kohdat testa�avaksi.

Opas: Mobiilin työn vaa�vuustekijät, Työturvallisuuskeskus.
Tutustu ja arvioi sen jälkeen sivujen �edon hyödynne�ävyy�ä ja digitaalista käyte�ävyy�ä.
h�ps://�k.ﬁ/koulutus_ja_kehi�aminen/julkaisut/digijulkaisut/mobiilin_tyon_vaa�vuustekijat

9. Tiedon hyödynne�ävyys
0

Erittäin huono

Erittäin hyvä

10. Digitaalinen käyte�ävyys
0

Erittäin huono

Erittäin hyvä

11. Voit tässä kommentoida mobiiliin työhön lii�yvää �etoa ja sen sovelle�avuu�a omalla
työpaikallasi.

Opas: Turvallises� työmatkalla ulkomailla, Työturvallisuuskeskus.
Tutustu ja arvioi sen jälkeen sivujen �edon hyödynne�ävyy�ä ja digitaalista käyte�ävyy�ä.
h�ps://�k.ﬁ/ﬁles/5745/29019_Turvallises�_tyomatkalla_ulkomailla.pdf

12. Tiedon hyödynne�ävyys
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0

Erittäin huono

Erittäin hyvä

13. Digitaalinen käyte�ävyys
0

Erittäin huono

Erittäin hyvä

14. Voit tässä kommentoida työmatkaturvallisuuteen lii�yvää �etoa ja sen sovelle�avuu�a ja
tarpeellisuu�a omalla työpaikallasi.

Opas: Työkyvyn tuki vuokratyössä, Kuntoutussää�ö.
Tutustu ja arvioi sen jälkeen sivujen �edon hyödynne�ävyy�ä ja digitaalista käyte�ävyy�ä.
h�ps://kuntoutussaa�o.ﬁ/ﬁles/1157/vuokratyoopas.pdf

15. Tiedon hyödynne�ävyys
0

Erittäin huono

Erittäin hyvä

16. Digitaalinen käyte�ävyys
0

Erittäin huono

Erittäin hyvä

17. Voit tässä kommentoida työkyvyn tukemiseen vuokratyössä lii�yvää �etoa ja sen sovelle�avuu�a
ja tarpeellisuu�a omalla työpaikallasi.
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IIII
II M
MUUTA
UUTA TYÖYM
TYÖYMPÄR
TYÖYMPÄRISTÖÖN
PÄR
PÄRIISTÖÖN JJA
A -H
-HYVI
-HYVINVOINTIIN
YVI
YVIN
NVOI
VOIN
NTIIN LLI
LIITTYVÄÄ
IITTY
TTYVÄÄ
VÄÄ T
TI
TIETOA
IETOA
Työolosuhteiden mukau�amisratkaisuilla ja yksilöllisten tarpeiden huomioimisella voidaan kompensoida
työntekijöiden erilaisia toimintarajoi�eita ja vaiku�aa myönteises� psykososiaaliseen työympäristöön:

Tämän ja edellisen osion linkeistä voit valita kiinnostavimmat ja oman työsi näkökulmasta tarpeellisimmat kohdat
testa�avaksi.

Opas: Työn muokkaaminen, Työturvallisuuskeskus.
Tutustu ja arvioi sen jälkeen sivujen �edon hyödynne�ävyy�ä ja digitaalista käyte�ävyy�ä.
h�ps://tyokaari.ﬁ/tyokaluja/tyokaarimallin-tyokalupakki/tyon-muokkaaminen/

18. Tiedon hyödynne�ävyys
0

Erittäin huono

Erittäin hyvä

19. Digitaalinen käyte�ävyys
0

Erittäin huono

Erittäin hyvä

20. Voit tässä kommentoida työkaarimalliin lii�yvää �etoa sekä sen sovelle�avuu�a ja tarpeellisuu�a
omalla työpaikallasi.

Opas: Työn muokkauksen keinot, kun mielenterveyden häiriö vaiku�aa työkykyyn,
Työterveyslaitos.
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Tutustu ja arvioi sen jälkeen sivujen �edon hyödynne�ävyy�ä ja digitaalista käyte�ävyy�ä.
h�ps://www.�l.ﬁ/tyon-muokkaus-mielenterveyshairiossa/

21. Tiedon hyödynne�ävyys
0

Erittäin huono

Erittäin hyvä

22. Digitaalinen käyte�ävyys
0

Erittäin huono

Erittäin hyvä

23. Voit tässä kommentoida opasta työn muokkauksen keinoista, kun mielenterveyden häiriö
vaiku�aa työkykyyn, sekä sen sovelle�avuu�a ja tarpeellisuu�a omalla työpaikallasi.

Verkkosivusto: Tie työelämään, Sosiaali- ja terveysministeriö, Kuntoutussää�ö ja Vates.
Työelämässä -sivustolla on monipuolises� �etoa mm. työkyvyn ylläpitämisestä sekä keinoista, kun
työkyky heikentyy. Tutustu ja arvioi sen jälkeen sivujen �edon hyödynne�ävyy�ä ja digitaalista
käyte�ävyy�ä.
h�ps://�etyoelamaan.ﬁ/keinot-tyokyvyn-tueksi/tyoelamassa/tyoelamassa-polku/

24. Tiedon hyödynne�ävyys
0

Erittäin huono

25. Digitaalinen käyte�ävyys
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Erittäin hyvä

0

Erittäin huono

Erittäin hyvä

26. Voit tässä kommentoida työkyvyn ylläpitämiseen lii�yvän sivuston sisältöä sekä sen
sovelle�avuu�a ja tarpeellisuu�a omalla työpaikallasi.

Video: Työn tuunaaminen, Työterveyslaitos.
Tutustu ja arvioi sen jälkeen sivujen �edon hyödynne�ävyy�ä ja digitaalista käyte�ävyy�ä.
h�ps://www.youtube.com/watch?v=XFnAU-GchPc

27. Tiedon hyödynne�ävyys
0

Erittäin huono

Erittäin hyvä

28. Digitaalinen käyte�ävyys
0

Erittäin huono

Erittäin hyvä

29. Voit tässä kommentoida Työn tuunaaminen -videon sisältöä sekä sen sovelle�avuu�a ja
tarpeellisuu�a omalla työpaikallasi.

Video: Keskustelua työelämän suunnasta: monimuotoisuus & uudistuminen. Sitra
Tutustu ja arvioi sen jälkeen sivujen �edon hyödynne�ävyy�ä ja digitaalista käyte�ävyy�ä.
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h�ps://www.youtube.com/watch?�me_con�nue=8&v=gayboDV8Tvk

30. Tiedon hyödynne�ävyys
0

Erittäin huono

Erittäin hyvä

31. Digitaalinen käyte�ävyys
0

Erittäin huono

Erittäin hyvä

32. Voit tässä kommentoida työelämän suuntaan lii�yvän tes�linkin sisältöä sekä sen sovelle�avuu�a
ja tarpeellisuu�a omalla työpaikallasi.

Kysely: Yksilötutka, Työturvallisuuskeskus.
Yksilötutkaa on tarkoitus käy�ää yritysten omien kehi�ämisprojek�en käynnistäjänä. Palvelu on
suunna�u erityises� pienille ja keskisuurille yrityksille.
Tutustu ja arvioi sen jälkeen sivujen �edon hyödynne�ävyy�ä ja digitaalista käyte�ävyy�ä.
h�ps://�k.ﬁ/koulutus_ja_kehi�aminen/tyokalut_ja_kehi�aminen/yksilotutka

33. Tiedon hyödynne�ävyys
0

Erittäin huono

34. Digitaalinen käyte�ävyys
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Erittäin hyvä

0

Erittäin huono

Erittäin hyvä

35. Voit tässä kommentoida yksilötutkaan lii�yvän kyselyn sisältöä sekä sovelle�avuu�a ja sen
tarpeellisuu�a omalla työpaikallasi.

Tes�: Työkaariarvio, Työturvallisuuskeskus.
Tutustu ja arvioi sen jälkeen sivujen �edon hyödynne�ävyy�ä ja digitaalista käyte�ävyy�ä.
h�ps://�k.ﬁ/koulutus_ja_kehi�aminen/tyokalut_ja_kehi�aminen/tyokaariarvio

36. Tiedon hyödynne�ävyys
0

Erittäin huono

Erittäin hyvä

37. Digitaalinen käyte�ävyys
0

Erittäin huono

Erittäin hyvä

38. Voit tässä kommentoida vapaas� työkaariarvioon lii�yvän tes�n sisältöä sekä sen sovelle�avuu�a
ja tarpeellisuu�a omalla työpaikallasi.

Opas: Nuoren pomona – miten tuen nuorta monimuotoisen työelämän kynnyksellä
Tutustu ja arvioi sen jälkeen sivujen �edon hyödynne�ävyy�ä ja digitaalista käyte�ävyy�ä.
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h�ps://kuntoutussaa�o.ﬁ/assets/ﬁles/2017/09/NuorenPomona_esite_120917_OK_net.pdf

39. Tiedon hyödynne�ävyys
0

40. Digitaalinen käyte�ävyys
0

41. Voit tässä kommentoida Nuoren pomona -oppaan sisältöä sekä sen sovelle�avuu�a ja
tarpeellisuu�a omalla työpaikallasi.

42. Mistä työympäristöön ja -hyvinvoin�in lii�yvistä seikoista kaipaisit tämän kyselyn aiheiden lisäksi
�etoa?

43. Minkälaisessa muodossa toivoisit työympäristöön ja -hyvinvoin�in lii�yvän �edon olevan
saatavilla? Mikä on hyvä �etolähde sinulle, arvioi asteikolla 1-3, jossa 1=huono, 2=kohtalainen ja
3=hyvä.
1=huono

Sähköinen materiaali(erilaiset sivustot,
oppaat, videot)
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2=kohtalainen

3=hyvä

1=huono

2=kohtalainen

3=hyvä

Luennot ja koulutukset
Puhelinpalvelu
Chattipalvelu
Kasvokkainen neuvontapalvelu
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