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Aluksi
Työhyvinvointia voidaan määritellä monella tavalla.
Erään määritelmän mukaan työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä,
jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt
tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Lisäksi työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työntekijät
ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja
palkitsevaksi ja heidän mielestään työ tukee
heidän elämänhallintaansa.
(Anttonen ja Räsänen 2009.)
Terveellinen ja turvallinen työympäristö sekä
työntekijöiden työkyky ovat peruslähtökohtia
työpaikan toiminnan korkealle laadulle ja hyvälle
tuottavuudelle. Tapaturmat, sairauspoissaolot,
työperäiset sairastumiset sekä työkyvyn ja motivaation heikkeneminen aiheuttavat aina kustannuksia työnantajalle. Työhyvinvointi ei synny itsestään. Työnantajan velvoitteisiin kuuluu olla selvillä
keinoista, joilla työpaikalla voidaan edistää terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä ja varautua mahdollisiin, niitä uhkaaviin, haittatekijöihin. Työolojen
kehittäminen ei ole mahdollista ilman työpaikan
johdon myönteistä suhtautumista ja osallistumista
asiaan. Vaikka vastuu on työnantajalla, työpaikan
hyvinvoinnin edistäminen perustuu aktiiviseen
yhteistyöhön työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon kesken. Työterveyshuolto on
työpaikan keskeinen yhteistyökumppani työntekijöiden terveyden, työkyvyn sekä turvallisen ja
terveellisen työympäristön kehittämisessä.
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Tämä opas on tarkoitettu yrittäjille, pientyöpaikkojen esimiehille, työsuojeluhenkilöstölle sekä
työpaikkojen yhteistyö-työterveyshuolloille tiedon
lisäämiseksi ja apuvälineeksi työhyvinvoinnin
kehittämiseen. Siinä painottuvat työpaikan mahdollisuudet, vastuu ja velvoitteet sekä käytännön
toimet työhyvinvoinnin edistämiseksi. Opas on
tuotettu Työurien jatkamisen tuki (JAMIT) hankkeessa 2012–2014, jota rahoittaa Euroopan
sosiaalirahasto ja sosiaali- ja terveysministeriö.
Hankkeen eräänä tavoitteena ja tämän oppaan
tarkoituksena on saada työpaikat tukemaan
työntekijöidensä työkykyä kehittämällä terveysja turvallisuuskäytäntöjään sekä työkulttuuriaan
yhtenäiseksi toimintatavaksi.
JAMIT-hankkeessa on tehty käytännön kehittämistyötä metalli- ja hoiva-alan työpaikoilla.
Kokemuksemme mukaan pienissä työpaikoissa
työntekijöiden ja työnjohdon suhteet koetaan
usein luottamuksellisiksi eikä työpaikoilla esiinny
ratkaisemattomia ristiriitoja. Tätä vahvistaa myös
Rytkösen työolobarometri (2013). Pientyöpaikoilla
saattaa kuitenkin olla haastavaa ottaa käyttöön
uusia toimintatapoja kiireen lomassa, kun aikaa
asioihin perehtymiseen on niukasti.
Järjestelmällisen tilannekartoituksen ja suunnittelun etu on ongelmien ennakointi. Ongelmien
ennaltaehkäisy on aina halvempaa kuin toimiin
ryhtyminen vasta siinä vaiheessa, kun vahinko on

jo tapahtunut. Selkeät säännöt ja toimintatavat
ovat toisaalta työntekijän oikeus ja toisaalta ne
mahdollistavat työntekijöiden tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun. Työyhteisössä läheiset
suhteet esimiehen ja työntekijöiden välillä saattavat vaikeuttaa ongelmiin puuttumista esimerkiksi
työntekijän työkyvyn heikentyessä. Vaikeissa tilanteissa esimiestyötä helpottaa, jos työpaikalla on
ennalta yhteisesti laaditut pelisäännöt ja toimintatavat näiden tilanteiden varalle.
Oppaan sisältöön ovat vaikuttaneet kokemukset hankkeen kehittämistyössä. Siihen on koottu
käytännön tietoa työnantajille ja työpaikoille siitä,
minkälaisia työhyvinvointia edistäviä asioita siellä
pitää huomioida ja toteuttaa. Lisäksi oppaassa
esitellään ohjeita sekä konkreettisia työkaluja
siihen, miten erityisesti pienet yritykset (alle 50
työntekijää) voivat saada perusasiat kuntoon työpaikalla. Tavoitteena on, että työpaikalle luodaan
yhteinen näkemys siitä, millaisia voimavaroja
työssä tarvitaan, mitä haasteita on olemassa ja
mahdollisesti tulossa ja millaisia vaatimuksia työ
asettaa työntekijöiden ja esimiesten työhyvinvoinnille.
Kehittämistyössä kannattaa kartoittaa työpaikalla
jo mahdollisesti käynnissä olevat, työhyvinvointia
edistävät ohjelmat, toimintatavat ja suunnitelmat
liittyen esimerkiksi laatujärjestelmään, työolojen
turvallisuuteen ja terveyteen tai omavalvontaan.
Päällekkäisiä tehtäviä ei ole tarkoitus tehdä, vaan
ne voidaan liittää osaksi olemassa olevaa työhyvinvoinnin hallintaa.

Jokaisessa luvussa on linkkejä ja viitteitä lähdeja lisäaineistoon, jos haluaa paneutua aiheeseen
syvällisemmin. Opas on saatavana myös ruotsinkielisenä. Lisäksi oppaasta on laadittu lyhyet
suomen- ja ruotsinkieliset tiivistelmät. Oppaat ja
tiivistelmät ovat luettavissa myös verkossa osoitteessa: kuntoutussaatio.fi/jamit/materiaalit.
Verkko-oppaissa on internetistä ladattavat, pääosin maksuttomat linkit lähde- ja lisäaineistoon
sekä työkaluihin. Niistä voi poimia käyttöön sellaiset, jotka ovat tarkoituksenmukaisia ja sopivia
kyseiseen yritystoimintaan.
Kiitokset arvokkaista kommenteista ja kehittämisehdotuksista oppaan valmistelussa ylilääkäri, dos.
Jukka Uitille Työterveyslaitokselta, asiantuntijalääkäri Kari Haringille SAK:sta, suunnittelija, TtM Leila
Koskelalle Kelasta, toimitusjohtaja, prof. Veijo Notkolalle ja kehittämisjohtaja, TtM Pauliina Juntuselle
Kuntoutussäätiöltä, sosiaali- ja terveysministeriön
asiantuntijoille sekä hankkeessa mukana olleille
työterveyshuolloille ja työpaikoille.

Lue lisää
työhyvinvoinnista:
n Anttonen, Räsänen (2009):
Työhyvinvointiuudistuksia ja hyviä käytäntöjä
n   Rytkönen (2013):
PK-yritys – hyvä työnantaja 2013.
Työolobarometri
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Miten olla selvillä työpaikan
työhyvinvoinnin tilasta
Selvillä olemisen periaate tarkoittaa, että
työpaikalla ollaan selvillä henkilöstön tilasta,
voimavaroista, työkykyyn ja terveyteen liittyvistä riskeistä, työn psyykkisestä ja fyysisestä
kuormittavuudesta sekä työkyvyttömyyskustannuksista. Henkilöstön tilaa kuvaavat esimerkiksi työn voimavarat, henkilöstön työtyytyväisyys,
vaihtuvuus, osaaminen sekä sairauspoissaolotiedot. Työkykyyn ja terveyteen liittyviä riskejä sekä
kuormittavuutta voidaan selvittää vaarojen tunnistamiseen pohjautuvalla riskien arvioinnilla.

Lait velvoittavat
Työturvallisuuslaki (738/2002) koskee kaikkea
palkkatyötä. Tässä laissa säädetään sekä työnantajan että työntekijöiden velvollisuuksista ja
toimimisesta yhteistyössä työolojen terveellisyyden, työpaikan turvallisuuden ja työhyvinvoinnin
edistämisessä. Lain työsuojelun valvonnasta
ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
(44/2006) tarkoituksena on varmistaa työsuojelua koskevien säännösten noudattaminen. Laissa
määritellään työpaikalla yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat. Työsopimuslaki (55/2001) on työelämän peruslaki. Siinä säädetään myös työnantajan
velvollisuudesta edistää hyvää ja luottamuksellista työilmapiiriä. Työyhteisön yhteistoiminnan ja
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työviihtyvyyden edellytyksenä on työntekijöiden
tasapuolinen kohtelu. Työterveyshuoltolaki
(1383/2001) edellyttää, että työnantaja järjestää
työterveyshuollon työstä johtuvien terveysvaarojen ehkäisemiseksi ja työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden edistämiseksi. Työnantajan on huolehdittava, että nämä lait ja niiden
nojalla annetut säädökset ovat työntekijöiden
nähtävinä tai vapaasti saatavilla työpaikalla.
Yhteistyö voimavarana
Työsuojelun tavoitteena on työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla. Jotta tämä onnistuu, tarvitaan
yhteistoimintaa johdon ja henkilöstön kesken. Se
edellyttää sekä työnantajan että työntekijöiden
sitoutumista yhteistyössä toteutettavaan kehittämistyöhön.
n n n Työnantajan velvollisuus on huolehtia
työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä
työssä. Hänen tulee antaa työntekijöille tarpeelliset tiedot työpaikan turvallisuuteen, terveellisyyteen ja muihin työolosuhteisiin vaikuttavista
asioista. Työnantajan on huolehdittava myös siitä,
että näitä asioita käsitellään asianmukaisesti
työnantajan ja työntekijöiden tai heidän edustajansa kesken. Hänen on edistettävä suhteitaan
työntekijöihin samoin kuin työntekijöiden keskinäi-

siä suhteita. Työnantaja huolehtii myös siitä, että
työntekijä voi suoriutua työstään myös yrityksen
toimintaa tai työtä muutettaessa tai kehitettäessä.
Työnantajan on pyrittävä edistämään työntekijän
mahdollisuuksia kehittyä työurallaan.

TYÖNANTAJAN ON HUOLEHDITTAVA
TYÖNTEKIJÖIDEN TURVALLISUUDESTA
JA TERVEYDESTÄ TYÖSSÄ.

n n n Työntekijän on noudatettava turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa
järjestystä ja huolellisuutta sekä työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita. Hänen on huolehdittava
omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta
ja terveydestä sekä vältettävä muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua. Työntekijän on lisäksi ilmoitettava
työnantajalle työpaikalla havaitsemistaan vioista
ja puutteellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa tapaturman tai sairastumisen vaaraan.

Lue lisää
esimiestyöstä ja työhyvinvoinnista:
n Elinkeinoelämän keskusliitto (2011):
Johda työkykyä, pidennä työuria.
EK:n työkykyjohtamisen malli
n Kaistila (2005): Hyvä esimiestyö
n Terävä, Mäkelä-Pusa (2012):
Esimies työhyvinvointia rakentamassa

TYÖNTEKIJÄN ON NOUDATETTAVA
TURVALLISUUDEN JA TERVEELLISYYDEN YLLÄPITÄMISEKSI TARVITTAVAA JÄRJESTYSTÄ JA HUOLELLISUUTTA SEKÄ TYÖNANTAJAN
ANTAMIA MÄÄRÄYKSIÄ JA OHJEITA.
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Työnantajan ja työntekijöiden
välinen työsuojeluyhteistoiminta
Jokaisella työpaikalla työnantajan tulee nimetä työsuojelupäällikkö edustajakseen. Usein
työnantaja itse hoitaa tätä tehtävää. Hän vastaa
työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä ja
kehittämisestä työpaikalla. Työnantaja ja henkilöstö sopivat yhteistoiminnan järjestämisestä niin,
että se mahdollistaa työntekijöiden osallistumisen
työsuojelua koskevien asioiden käsittelyyn.
Jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää, työntekijät valitsevat
keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun ja kaksi
varavaltuutettua edustajikseen. Myös pienemmillä
työpaikoilla voidaan valita työsuojeluvaltuutettu.
Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada tehtävän
hoitamiseen liittyvää koulutusta. Työsuojeluvaltuutettu perehtyy työpaikkaansa koskeviin työsuojeluasioihin ja kiinnittää työntekijöiden huomion
työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin
asioihin. Käytännön toiminta on osa työn tekemistä, mutta se edellyttää myös mahdollisuutta
käyttää työaikaa tehtävän hoitamiseen.
Työpaikan toimihenkilöasemassa olevilla työntekijöillä on oikeus valita keskuudestaan heitä edustava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua.
Jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, työpaikalle on perustettava
lisäksi työsuojelutoimikunta, jossa ovat edustettuina työnantaja sekä työpaikan työntekijät.
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Laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) määritellään
yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat. Näitä ovat:
1. Työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavat asiat ja niitä koskevat muutokset.
2. Periaatteet ja tavat, joiden mukaan työpaikan
vaarat ja haitat selvitetään sekä edellä tarkoitetussa selvityksessä ja työterveyshuollon tekemässä
työpaikkaselvityksessä esille tulleet työntekijöiden
turvallisuuteen ja terveyteen yleisesti vaikuttavat
seikat.
3. Työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät,
työssä jatkamista tukevat ja muut työntekijöiden
turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat kehittämistavoitteet ja -ohjelmat.
4. Työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja
työkykyyn vaikuttavat työn järjestelyyn ja mitoitukseen sekä niiden olennaisiin muutoksiin liittyvät
asiat.
5. Työsuojeluviranomaisen valvontaan kuuluvassa laissa tarkoitetun työtekijöille annettavan
opetuksen, ohjauksen ja perehdyttämisen tarve
ja järjestelyt.

6. Työhön, työympäristöön ja työyhteisön tilaan
liittyvät, työn turvallisuutta ja terveellisyyttä kuvaavat tilasto- ja muut seurantatiedot.
7. Edellä 1–6 kohdassa tarkoitettujen asioiden
toteutumisen ja vaikutusten seuranta.
Jos työpaikalla ei ole työsuojelutoimikuntaa, nämä
asiat käsitellään työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun kesken. Jos työpaikalla ei ole työsuojelutoimikuntaa eikä työsuojeluvaltuutettua, asiat
käsitellään soveltuvin osin.
Aluehallinto-virastojen (AVI) työsuojelun vastuualueet eli aluehallinnon työsuojeluviranomaiset
valvovat työsuojelulainsäädännön noudattamista.
Työsuojelutarkastajalla on oikeus päästä työpaikalle ja tehdä työpaikkatarkastus. Hänellä on
myös oikeus saada työnantajalta valvontaa varten
tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Jos valvonnassa
todetaan epäkohtia, työnantajalle annetaan toimintaohjeita tai kehotuksia lainsäädännön noudattamisesta tai soveltamisesta. Rikosepäilystä
tehdään tarvittaessa esitutkintailmoitus poliisille.
Yhteistoiminta työpaikalla:

n n n Työsuojelupäällikkö on nimetty ja sovittu
järjestelystä, joka mahdollistaa työntekijöille osallistumisen työsuojelua koskevien asioiden käsittelyyn.
n n n Jos työpaikalla on vähintään 10 työntekijää, pitää valita työsuojeluvaltuutettu ja kaksi
varavaltuutettua. Myös pienemmillä työpaikoilla
voidaan valita työsuojeluvaltuutettu. Jos työpaikalla on vähintään 20 työntekijää, perustetaan lisäksi
työsuojelutoimikunta.
n n n Työnantaja huolehtii siitä, että työpaikalla
käsitellään yhteistoiminnassa työpaikan turvallisuuteen, työntekijöiden terveyteen ja työkykyyn
liittyviä asioita.
Lue lisää
työsuojelusta ja yhteistoiminnasta työpaikalla:
n   Sosiaali- ja terveysministeriö (2010):
Työsuojelu Suomessa
n   Työsuojeluhallinto:
Työsuojeluyhteistyö ja työsuojeluvaalit
n   Työsuojeluhallinto:
Valvontalaki – Työsuojelun yhteistoiminta

n n n Työnantajan ja työntekijöiden vastuut ja
velvollisuudet työpaikalla tunnetaan.
n n n Työntekijöiden nähtävinä on heidän
oikeuksiensa ja turvallisuutensa takaamiseksi
annetut lait ja säännökset.
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Terveyteen, turvallisuuteen ja
työkykyyn liittyvät riskit
Työkyvyllä ei tarkoiteta ainoastaan suorituskykyä.
Laaja-alaisen ”työkykytalon” (Ilmarinen 2006) ja
moniulotteisen työkykymallin (Järvikoski ja Härkäpää 2005) mukaan, työkyky muodostuu henkilön
voimavaroista, työhön ja työntekoon liittyvistä
tekijöistä sekä työn ulkopuolisesta ympäristöstä.
Työkyvyssä on kysymys voimavarojen ja työn
välisestä yhteensopivuudesta ja tasapainosta –
kokonaisuudesta, johon vaikuttaa lisäksi laajempi
työympäristö ja -yhteisö.
Työkykyyn liittyviä riskejä voidaan vähentää ennaltaehkäisemällä työpaikan ongelmia ja tekemällä
korjaavia toimenpiteitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Korjaavat toimenpiteet maksavat selvästi ennaltaehkäisyä enemmän. Tähän
ohjaavat sekä työturvallisuuslaki (738/2002) että
työterveyshuoltolaki (1383/2001), jotka edellyttävät, että työnantajalla on olemassa selvitys ja
arviointi työolosuhteista ja työn kuormituksesta
aiheutuvista haitta- ja vaaratekijöistä. Nämä voivat
liittyä fyysisiin työolosuhteisiin, henkisiin tai ruumiillisiin kuormitustekijöihin sekä ammattitaitoon
ja osaamiseen liittyviin tekijöihin. Haitta- ja vaaratekijöiden tunnistamisen kohteena ovat ammattialakohtaiset, kyseisessä työssä tai työpaikassa
esiintyvät tekijät. Jos ongelmia ja epäkohtia ei
tunnisteta, käsitellä ja korjata, häiriöt pahenevat
ja niiden ratkaiseminen vaikeutuu.
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n n n Työolosuhteisiin liittyvissä haitta- ja vaaratekijöissä huomion kohteina ovat työympäristöön
liittyvien tekijöiden lisäksi koneisiin ja työvälineisiin, haitallisiin kemikaaleihin sekä fysikaalisiin ja
biologisiin riskitekijöihin liittyvät tekijät.
n n n Kuormitustekijöitä tunnistettaessa tarkastellaan ruumiillista ja henkistä kuormitusta sekä
toimintatapoja. Haitalliset työssä esiintyvät ruumiilliset kuormitustekijät ovat tavallisimmin raskas työ ja taakkojen käsittely. Myös staattiset tai
hankalat työasennot, jatkuva paikallaan istuminen
sekä käsien voimankäyttö ja toistotyö voivat aiheuttaa haitallista ruumiillista kuormitusta.
n n n Haitallinen henkinen kuormitus voi esimerkiksi liittyä liian suureen tai liian vähäiseen
työn määrään, kohtuuttomaan vastuuseen tai
kielteiseen kokemukseen työn mielekkyydestä tai
työn hallinnasta. Ongelmat esimiehen ja alaisen
välisissä suhteissa tai työyhteisön ilmapiirissä voivat aiheuttaa henkistä kuormittuneisuutta. Myös
puutteet työolosuhteissa voivat aiheuttaa henkistä
kuormittuneisuutta.
n n n Työn hallintaan liittyy arvio siitä, vastaako
oma osaaminen oman työn vaatimuksia ja onko
työpaikalla huolehdittu osaamisen kehittämisestä. Vaikka esimiehen tulee huolehtia siitä, että

työntekijöillä on riittävä osaaminen, jota tehtävien
hoitaminen edellyttää, ovat oman osaamisen kehittäminen ja päivittäminen työntekijän vastuulla.

oman laatujärjestelmänsä takia. Aluehallintoviraston työsuojeluviranomaiset tarkastelevat riskinarviointia työsuojelutarkastuksen yhteydessä.

n n n Työpaikan riskienhallintaan ja vahvuuksien hyödyntämiseen sisältyy myös se, että työpaikka pitää rekisteriä käydyistä koulutuksista ja
erilaisten lakisääteisten tai viranomaismääräyksiin
perustuvien pätevyyksien (esim. osallistuminen
työsuojelu-, työhyvinvointikortti-, työturvallisuuskortti- ja ensiapukoulutukseen) voimassaolosta.
Näitä tietoja tarvitaan myös tarjouksiin, auditointeihin, sertifikaatteihin, viranomaistarkastuksiin
sekä osaamisen kehittämisen suunnitteluun.

Työpaikkojen yleisimpien haitta- ja vaaratilanteiden tunnistamista auttavia perustyökaluja ovat
tarkistuslistat, jotka helpottavat järjestelmällistä
arviointia. Tunnistuskohteet voidaan rajata työpaikasta tai toimialasta riippuen esimerkiksi työtehtävien, työpisteiden, tiimien tai osastojen mukaisesti. Menetelmäksi kannattaa valita mahdollisimman
yksinkertainen, mutta riittävän kattava vaihtoehto.
Riskien suuruus arvioidaan haitallisen tapahtuman todennäköisyyden ja seurausten mukaan.
Riski on sitä tärkeämpää välttää, mitä todennäköisemmin jokin vaaratilanne voisi toteutua ja mitä
suuremmat vahingot ja vakavammat seuraukset
se toteutuessaan aiheuttaisi.

Riskienhallinta on osa työpaikan turvallisuustoimintaa, joka perustuu vaarojen ja haittojen
tunnistamiseen sekä riskien suuruuden arviointiin.
Parhaisiin tuloksiin päästään, kun kokonaisvaltainen riskienhallinta liitetään kiinteäksi osaksi
yritysten normaalia kehitystoimintaa. Tavoitteena
on löytää tärkeimmät kehittämisalueet ja kohdentaa niihin tehokkaat toimenpiteet. Riskienhallinta
tarkoittaa prosessia, johon sisältyy vaarojen ja
haittojen tunnistamisen sekä riskin suuruuden arvioinnin lisäksi riskien torjunta, pienentäminen tai
poistaminen sekä työolojen kehittäminen. Riskien
arviointi toteutetaan työsuojeluyhteistoiminnassa
sovitulla tavalla.
Yritysten välisissä sopimustilanteissa yritykset voivat edellyttää toisiltaan voimassa olevaa riskienhallintaohjelmaa. Myös yritysasiakas voi vaatia riskinarviointia alihankkijanaan toimivalta yritykseltä

Tavoitteiden asettamisessa ja kehittämistoimenpiteiden valinnassa pyritään ensisijaisesti estämään
tai poistamaan vaaratekijä. Ellei tämä onnistu, korvataan vaaran aiheuttaja tai pienennetään riskiä.
Riskitekijöihin kohdistuvat toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi työergonomiaan, työjärjestelyihin
tai koulutukseen. Ensin hoidetaan tärkeimmiksi
arvioidut kehittämiskohteet ja kun ne on hoidettu, tartutaan seuraavaksi tärkeimpiin kohteisiin.
Tuloksia voidaan saada aikaan pienilläkin toimenpiteillä, vaikkapa parantamalla työpaikan siisteyttä
ja järjestystä.
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Työolosuhteiden, kuormitustekijöiden sekä toteutettujen toimenpiteiden vaikutusten arvioinnin
tulee olla jatkuvaa. Vaikuttavuudella tarkoitetaan
toimenpiteiden avulla aikaansaatua muutosta
tavoitteiden suuntaan. Riskien arviointia pitää
päivittää, sillä arvioinnissa kerätyt tiedot voivat
vanhentua nopeastikin esimerkiksi työn tai työolosuhteiden muuttuessa. Työpaikan riskien arviointi
on arvokasta taustatietoa työterveyshuollolle työn
vaarojen ja kuormitusten terveydellisen merkityksen arvioinnin perustaksi. Tämän takia on suositeltavaa, että yhteenveto siitä toimitetaan aina
työterveyshuoltoon. Työpaikan riskien arviointi
on myös mahdollista toteuttaa yhteistyössä työterveyshuollon työpaikkaselvityksen kanssa.
Tutustu työkykytalo-malliin tässä:
Työterveyslaitos: Mitä on työkyky?
Lue lisää
pienyrityksen työympäristö- ja
työoloasioista:
Työsuojeluhallinto (2013):
Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013
Tutustu näihin vaara- ja haittatilanteiden
tarkistuslistoihin ja arvioi, mikä niistä
parhaiten soveltuu työpaikallesi:
Pientyöpaikalle lyhyt tarkistuslista:
n Työterveyslaitos: Pientyöpaikan työsuojelun
toimintaohjelma ja työolosuhteiden, kuormitustekijöiden ja toimintatapojen arviointi (sivut 2 ja 3)
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Ruumiillinen kuormitus:
n Työterveyslaitos:
Työpaikan ergonomia©selvitysmenetelmä
n Työterveyslaitos:
Työpaikan ergonomian tarkastusohje
Henkinen kuormitus:
n   AVI, Itä-Suomen työsuojelupiiri:
Henkisen työkuormituksen määrittelyä
n Työturvallisuuskeskus:
Työn psykofyysinen kuormittavuus,
Terveysriskien arviointi ja hallinta
Sähköisesti täytettävissä oleva lomake:
n Työturvallisuuskeskus:
Työkalu arjen riskien kartoittamiseen, ArkiArvi
Perinteiset altisteet ja kuormitustekijät:
n Työturvallisuuskeskus:
Vaaratekijöiden tunnistaminen ja riskien
arviointi
n  Työturvallisuuskeskus:
Vaarojen tunnistamisen tarkistuslistat,
Työsuojelu/vaarojen tunnistaminen ja
riskien arviointi
Lue lisää
työpaikan osaamisen kehittämisestä:
n Manka, Mäenpää (2010):
Tulevaisuuden osaajaksi.
Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella

RISKITEKIJÖIHIN KOHDISTUVAT
TOIMENPITEET VOIVAT LIITTYÄ
ESIMERKIKSI TYÖERGONOMIAAN,
TYÖJÄRJESTELYIHIN TAI KOULUTUKSEEN.

TYÖPAIKAN RISKIEN ARVIOINTI
ON ARVOKASTA TAUSTATIETOA TYÖTERVEYSHUOLLOLLE
TYÖN VAAROJEN JA KUORMITUSTEN TERVEYDELLISEN
MERKITYKSEN ARVIOINNIN
PERUSTAKSI.

PARHAISIIN TULOKSIIN PÄÄSTÄÄN,
KUN KOKONAISVALTAINEN RISKIENHALLINTA LIITETÄÄN KIINTEÄKSI
OSAKSI YRITYSTEN NORMAALIA
KEHITYSTOIMINTAA.
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Pienyrityksen riskienhallinta
Työturvallisuuslaki (738/2002) ja työterveyshuoltolaki (1383/2001) ohjeistavat työolojen selvittämistä
ja arviointia hyvin samantapaisesti. Sen takia on
suositeltavaa, että pienet työpaikat ja työterveyshuolto toteuttavat yhteistyössä vaarojen tunnistamisen ja riskien arvioinnin sekä työpaikkaselvityksen (ks. luku Työterveyshuollon palvelut osana
ennaltaehkäisevää toimintaa, sivu 24). Tällainen
prosessi on kuvattu kuviossa 1. Yhteistyössä toteutettu työpaikkakäynti on osa työterveyshuollon
perusselvitystä, jonka pohjalta suunnitellaan muu
työterveyshuoltotoiminta. Näin säästetään voimavaroja, aikaa ja kustannuksia.

ohjeet ja lomakkeet riskien kartoituksen, työpaikkaselvityksen ja työsuojelun toimintaohjelman
laatimiseksi sekä ohjeita niiden toteuttamiseksi.
Kansiota myy Työterveyslaitoksen kirjakauppa.

Kelan maksamaan työterveyshuollon korvaukseen
työnantajalle oikeuttaa hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen toiminta, johon kuuluu myös
työpaikkaselvityksen tekeminen. Työterveyshuolto
tekee työpaikkaselvitystoimintaa ja samalla antaa
tietoja, ohjaa ja neuvoo sekä tukee työnantajaa
riskinarvioinnin toteuttamiseksi. Työterveyshuollon toimintaan ei kuulu varsinainen riskiarvioinnin
tekeminen, vaan vastuu riskiarvioinnista ja siitä
aiheutuvista kustannuksista on työnantajalla.
Riskinarvioinnin kustannuksista ei myönnetä
työterveyshuollon korvausta.

n   Euroopan työterveys- ja turvallisuusvirasto: 		
Hyvät käytännöt
n   Euroopan työterveys- ja turvallisuusvirasto: 		
Riskinarviointitehtävät ja työnjako
n   Työsuojeluhallinto: Riskienarviointi
n   Työsuojeluhallinto (2010):
Turvallisuusjohtaminen
n   Työsuojeluhallinto:
Työsuojelun kannalta tarpeellisia standardeja
n   Työterveyslaitos: Riskien arviointi
n   Uusitalo ym. (2007) Riskianalyysit

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistä vaarojen
tunnistusta ja riskien kartoitusta varten on laadittu
opas: Pienyrityksen työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta. Opas sisältyy kansioon, jossa on
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Tutustu Pienyrityksen työturvallisuus ja
työterveysriskien hallinta -kansioon:
Pienyrityksen työturvallisuus-työterveyskansio
Lue lisää
työpaikan terveys- ja turvallisuusvaarojen
tunnistamisesta, riskien arvioinnista ja
hallinnasta:

1. Työpaikan
voimavarojen,
vaarojen ja haittojen
tunnistaminen

8. Työsuojelun toimintaohjelman ja työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivitys

2. Riskien suuruuden
arviointi, vaara- ja kuormitustekijöiden terveydellisen merkityksen arviointi

3. Tavoitteiden asettaminen vaara- tai haittatekijöiden poistamiseksi
/ pienentämiseksi sekä
työkyvyn ylläpitämiseksi

7. Riskien
arvioinnin ja
työpaikkaselvityksen
päivitys

6. Vaikutusten ja
tavoitteiden
saavuttamisen
arviointi

4. Työterveyshuollon
toimintasuunnitelma,
työsuojelun toimintaohjelma

5. Kehittämistoimenpiteet,
toteutumisen
seuranta

Kuvio 1. Työpaikan ja työterveyshuollon yhdessä toteuttama riskien arviointi- ja työpaikkaselvitysprosessi.
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Henkilöstön tila
Työhyvinvointiin vaikuttavat toisaalta työn vaatimukset, toisaalta työperäiset ja henkilökohtaiset
voimavarat. Voimavarat ovat yhteydessä myönteisiin asenteisiin työtä kohtaan sekä työhön
sitoutumiseen. Lisäksi ne motivoivat työntekijää ja
auttavat saavuttamaan työn tavoitteita. Voimavaroja ovat positiivinen kokemus työn hallinnasta, työn
mielekkyydestä sekä vaikutusmahdollisuuksista
työhön. Työyhteisön voimavarat liittyvät yhteistyön
toimivuuteen. Tällaisia asioita ovat muun muassa
työtovereilta ja esimieheltä saatava tuki työssä
onnistumiseksi, palautteen saaminen ja arvostus.
Johtaminen ja osaamisen kehittäminen vaikuttavat
henkilöstön työtyytyväisyyteen. Tämä puolestaan
vaikuttaa merkittävästi asiakastyytyväisyyteen.
Henkilöstön tyytyväisyys esimiestoimintaan vaikuttaa myös tuottavuuteen.
Se kuinka paljon, tai kuinka vähän työssä koetaan
olevan vaatimuksia ja voimavaroja, määrittää
työntekijän työhyvinvointia. Työn voimavarat voivat
lieventää työn vaatimusten vaikutuksia. Ihanteellisimmassa tilanteessa työn vaatimukset ovat
riittävän haastavat, mutta eivät kuitenkaan niin
korkeat, että ne aiheuttaisivat pysyvää kuormitustilaa. Parhaimmillaan voimavarat ilmenevät työn
imuna. Tunnistamalla pysyvää kuormittuneisuutta
aiheuttavia tekijöitä voidaan puuttua voimavaroja
kuluttavien tilanteiden syntymiseen ja ehkäistä
niitä. Keinoja selvittää työntekijöiden kokemuksia
työn vaativuudesta ja voimavaroista on esimerkiksi kehityskeskustelujen käyminen ja henkilöstö16

kyselyt. Työntekijöiden vaihtuvuuden syitä voi
kartoittaa lähtöhaastattelulla. Työkyvyttömyydestä
kertoo sairauspoissaoloseuranta.
n n n Kehityskeskustelut ovat osa työpaikan
yhteistoimintaa. Esimiehelle kehityskeskustelu
on mahdollisuus saada kuva työntekijän tai
työyhteisön tilanteesta. Esimies voi samalla
varmistaa, että yksittäisen työntekijän osaamisen
kehittäminen etenee työyhteisön toimintaa hyödyttävään suuntaan. Työntekijälle kehityskeskustelu
on tilaisuus, jossa voi ottaa puheeksi esimerkiksi
työntekoon, jaksamiseen, työn muutoksiin sekä
työyhteisön työkäytäntöihin liittyviä asioita. Kehityskeskusteluista on hyvä pitää muistiota, jotta
sovittujen asioiden toteutumista voidaan seurata.
Kehityskeskusteluissa kertynyttä tietoa käytetään
toiminnan suunnittelussa, suuntaamisessa ja
korjaamisessa.
n n n Kehityskeskustelujen kautta saatu tieto
on usein riittävä. Tarvittaessa voidaan lisäksi
toteuttaa henkilöstökysely. Kyselyn laatimisessa
ja tulosten yhteenvedossa on erityisen tärkeää
huolehtia siitä, että yksittäisen henkilön vastauksia ei voida siitä tunnistaa. Tästä syystä henkilöstökyselyssä kannattaa hyödyntää ulkopuolista
asiantuntija-apua, kuten esimerkiksi työpaikan
omaa työterveyshuoltoa tai Työterveyslaitosta.

n n n Henkilöstön vaihtuvuuden ja sen syiden
seuranta antaa tietoa esimerkiksi työntekijöiden
sitoutumisesta, työpaikan uusien työntekijöiden
palkkaamisen ja perehdytyksen onnistumisesta
sekä työpaikan kilpailukyvystä rekrytointimarkkinoilla. Lähtöhaastattelujen avulla saadaan tietoa
lähdön syistä. Tällä tiedolla voidaan vaikuttaa turhien lähtemisten estämiseen. Kokeneiden avainhenkilöiden myötä menetetään hiljaista tietoa
ja kerrytetään tyhjäkäynnistä ja rekrytoinneista
aiheutuvia kustannuksia. Työpaikan on hyvä mieltää, millainen vaihtuvuus on sen kannalta tervettä
ja tavoiteltavaa.
n n n Sairauspoissaolot ovat mittari, joka kertoo
sairauspoissaolojen taustalla olevasta työkyvyttömyydestä ja sen määrästä. Sairauspoissaolojen
seurannan tavoitteena on edistää työntekijöiden
hyvää terveyttä ja työkykyä sekä näin samalla vähentää työkyvyttömyyden aiheuttamia poissaolokustannuksia. Sairauspoissaoloja seuraamalla ja
analysoimalla saadaan tietoa henkilöstön sairastavuudesta ja työkyvystä sekä toisaalta tehtyjen
investointien vaikuttavuudesta isoilla työpaikoilla.
Sen sijaan pienillä työpaikoilla työkykyyn tehtyjen investointien vaikuttavuutta ei voida arvioida
sairauspoissaolojen määrällä.
Lue lisää työn voimavaroista:
n   Duunitalkoot: Voimavaroja ja hyvinvointia
työpaikoille
Tee työn imu -testi:
n   Työterveyslaitos: Työn imu -testi

Kyselylomakkeita työpaikan
ilmapiirin kartoittamiseksi:
n   Sykettä työhön: Ilmapiirikartoitus
n   Sykettä työhön: Työhyvinvointikysely
Lue lisää kehityskeskustelusta:
n Manka, Larjovuori (2013):
Yhteisöllisyydellä menestykseen -opas
työpaikan sosiaalisen pääoman kehittämiseen
n   Työterveyslaitos: Kehityskeskustelu
Lue lisää työhyvinvoinnista ja
tuloksellisuudesta:
n   Manka, Heikkilä-Tammi, Vauhkonen (2012): 		
Työhyvinvointi ja tuloksellisuus. Henkilöstön
arvoa kuvaavat tunnusluvut johtamisen tukena
kunnissa.
Mittareita ja apuvälineitä tunnuslukujen
seurantaan ja laskentaan:
n   Duunitalkoot: Hyvinvointilaskuri
n   Punk-hanke: Henkilöstötunnuslukulaskuri
n   Punk-hanke: Muokattava verkko-pohjainen 		
opas Työkyvyntuki.fi. Oppaasta selviävät mm.
työhön paluun ja sairauspoissaoloseurannan
periaatteet.
Lue lisää työhyvinvoinnin mittaamisesta:
n Manka, Hakala (2011):
Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena.
Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin
kehittämiseen
n Tappura ym. (2010):
Mittaaminen osana työturvallisuuden
johtamista
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Miten varautua riskitekijöihin työpaikalla
Varautumisen periaate tarkoittaa henkilöstöriskien hallintaa, varhaista puuttumista sekä
ennaltaehkäiseviä toimia. Työturvallisuuslaki
(738/2002) edellyttää, että työnantajalla on turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja
työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi työsuojelun toimintaohjelma. Se perustuu työpaikalla toteutettuun riskien arviointiin. Toimintaohjelmassa
kuvataan työpaikan keskeinen työsuojelutoiminta,
joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet
ja ennakoi työn vaara- ja riskitekijöitä. Ohjelman
laadinnasta vastaa työnantaja, ja se tulee käsitellä
yhteistoiminnassa henkilöstön tai sen edustajien
kanssa.

mahdollisesti jo käytössä olevia dokumentteja
(esim. työpaikkaselvitys, työterveyshuollon toimintasuunnitelma, suojelusuunnitelma, laatukäsikirja,
omavalvontasuunnitelma). Työsuojelun toimintaohjelmaan kirjataan työsuojelun kehittämistarpeet, tavoitteet ja työkykyä ylläpitävän toiminnan
periaatteet, eli tavat, joilla työpaikalla edistetään
suunnitelmallisesti työntekijöiden turvallisuutta,
terveyttä ja työkykyä. Työsuojelun toimintaohjelma
on pidettävä ajan tasalla. Sen sisältöä ja tavoitteita on syytä tarkastella säännöllisin väliajoin.
Luontevaa se on esimerkiksi riskien arvioinnin tai
työpaikkaselvityksen päivittämisen yhteydessä.
Työsuojelun toimintaohjelma:

Henkilöstöriskien hallinta
– työsuojelun toimintaohjelma
Työsuojelun toimintaohjelman tarkoituksena on tehostaa ennakoivaa työsuojelua ja suunnitelmallista toimintaa työpaikalla. Mitä pienempi työpaikka
on, sitä konkreettisemmaksi työsuojelun toimintaohjelma kannattaa laatia. Pienillä työpaikoilla
riskinarvioinnin ja sen tuloksiin perustuvan työsuojelun toimintaohjelman voi kirjoittaa yhdeksi ja
samaksi asiakirjaksi. Työsuojelun toimintaohjelma
osana riskienhallintaa on kuvattu kuvioissa 1. Sen
laatimisen apuna on suositeltavaa käyttää muita
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n n n Työnantajan ja työntekijöiden työsuojelutehtävät ja vastuun jakautuminen.
n n n Työsuojeluorganisaatio ja sen tehtävät.
n n n Työterveyshuolto ja sen tehtävät.
n n n Työsuojelu ja työkykyasioiden huomioonotto perehdyttämisessä ja työnopastuksessa.
n n n Työympäristön kuvaus, kehittämistavoitteet ja -toimet.
n n n Työolojen seurantakohteet.

n n n Työsuojeluasioiden huomioonotto yrityksen toiminnassa.

tietoa siitä, mitä asioita terveyden ja työkyvyn
edistämisessä on tarpeen ottaa huomioon kyseisellä työpaikalla.

n n n Toimintaohjelma seuranta ja ylläpito.
Lisäksi siinä voidaan kuvata:
n n n Lakisääteinen tasa-arvosuunnitelma ja
toimet naisten ja miesten välisen tasa-arvon
toteuttamiseksi.
n n n Yrityksen turvallisuusohjeet, vastuuhenkilöt sekä ohjeiden käytön opastus.
Työkykyä ylläpitävän toiminnan tavoitteena on,
että jokainen selviytyy työstään ja työtehtävistään
mahdollisimman hyvin omilla voimavaroillaan ja
tarpeen mukaan toteutettavien työkykyä tukevien toimenpiteiden avulla. Käytännössä työkyvyn
tukeminen kohdistuu työhön, työjärjestelyihin,
työvälineisiin, työympäristöön, työyhteisöön,
työntekijän ammatilliseen osaamiseen, terveyteen
ja työkykyyn. Lähtökohtana siinä on ennaltaehkäisevä toiminta, mutta tarvittaessa toimenpiteitä
voidaan kohdentaa myös niihin työntekijöihin, joita
uhkaa työkyvyn aleneminen.

Oppaan lopussa on vuosikello, jonka avulla
voi suunnitella ja aikatauluttaa vuoden kuluessa
toteutettavat työn turvallisuuden, terveyden sekä
työkyvyn edistämiseen liittyvät päivitykset työpaikalla. Näistä tehtävistä on myös muistilista, josta
voi valita vuosikelloon työpaikalle tarkoituksenmukaisia toimeenpantavia asioita.
Lomakkeita työsuojelun toimintaohjelman
laatimisen avuksi:
n   Työsuojeluhallinto:
Työsuojelun toimintaohjelmalomake
n   Työterveyslaitos:
Pientyöpaikan työsuojelun toimintaohjelma ja
työolosuhteiden, kuormitustekijöiden ja
toimintatapojen arviointi (sivu 1)
Lue lisää
työsuojelun toimintaohjelmasta:
n   Työturvallisuuskeskus:
Työsuojelun toimintaohjelma

Päävastuu työkyvyn ylläpitämisestä on työnantajalla. Työpaikan eri osapuolten, johdon ja esimiesten sekä työntekijöiden ja työyhteisöjen suhtautumisella ja asenteilla on tärkeä merkitys sille, miten
hyvin käytännön toiminta toteutuu työpaikoilla.
Toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa on
hyödynnettävä työterveyshuollon asiantuntemusta. Työterveyshuollolla on (työpaikalta saatua)
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Ennaltaehkäisevät toimet
työpaikalla
Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työn suunnittelussa ja mitoituksessa on otettava huomioon
työntekijöiden edellytykset, jotta työn kuormitustekijöistä työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle aiheutuvat haitat tai vaarat voidaan ehkäistä
tai niitä voidaan vähentää. Työn järjestelyissä on
tarvittaessa otettava huomioon vammaiset ja muut
työntekijät, joiden työn tekeminen sekä terveyden
ja turvallisuuden varmistaminen työssä edellyttää
erityisiä toimenpiteitä. Työtä ja työolosuhteita koskeviin säädöksiin sisältyy ergonomiaan, fyysiseen,
henkiseen ja sosiaaliseen kuormittavuuteen ja
työn vaaroihin varautumiseen liittyviä säännöksiä.
Seuraavassa on esitelty niistä joitakin:

sekä mahdollisuus hälyttää apua. Työnantajan
on laadittava menettelytapaohjeet, joissa ennakolta kiinnitetään huomiota uhkaavien tilanteiden
hallintaan ja toimintatapoihin. Työnantajaa koskee
lisäksi erityiset velvoitteet yksintyöskenteleviä ja
yötyön tekijöitä kohtaan.

n n n Ergonomia. Työpiste ja työvälineet on
valittava, mitoitettava ja sijoitettava työn luonne ja
työntekijän edellytykset huomioon ottaen ergonomisesti asianmukaisella tavalla. Suositeltavaa
on, että ne ovat säädettävissä sekä käyttöominaisuuksiltaan sellaisia, että työ ei aiheuta työntekijän terveydelle haitallista tai vaarallista kuormitusta.

n n n Kemialliset, biologiset ja fysikaaliset
tekijät. Ilman epäpuhtaudet on poistettava tarkoituksenmukaisen ilmanvaihdon avulla. Työntekijän
altistuminen turvallisuudelle tai terveydelle haittaa
tai vaaraa aiheuttaville kemiallisille, fysikaalisille
tai biologisille tekijöille on rajoitettava niin vähäiseksi, ettei näistä tekijöistä aiheudu haittaa tai
vaaraa työntekijän turvallisuudelle, terveydelle tai
lisääntymisterveydelle.

n n n Varautuminen väkivallan uhkaan. Jos
työhön liittyy ilmeinen väkivallan uhka, työ ja työolosuhteet on järjestettävä niin, että se ehkäistään
mahdollisuuksien mukaan ennakolta. Työpaikalla
on oltava väkivallan torjumiseen tai rajoittamiseen tarvittavat turvallisuusjärjestelyt tai -laitteet
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n n n Työpaikan rakenteellinen ympäristö.
Työpaikan rakenteiden, materiaalien ja laitteiden
tulee olla turvallisia ja terveellisiä työntekijöille.
Ilmanvaihdon, tilavuuden ja valaistuksen on oltava
riittävät ja tarkoituksenmukaiset. Työpaikalla on
huolehdittava turvallisuuden ja terveellisyyden
edellyttämästä järjestyksestä ja siisteydestä.

n n n Koneiden ja työvälineiden turvallisuus.
Työssä saa käyttää vain sellaisia koneita ja työvälineitä, jotka ovat niitä koskevien säännösten
mukaisia sekä kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin sopivia ja tarkoituksenmukaisia.

n n n Onnettomuusvaraan torjunta. Jos työssä
saattaa olla suuronnettomuuden vaara, työntekijöille on annettava tarpeellista opetusta ja ohjeet
vaaran torjumisesta sekä menettelytavoista onnettomuuden sattuessa. Tarvittaessa työpaikalla
on oltava tarpeelliset hälytys-, paloturvallisuus-,
hengenpelastus- ja pelastautumislaitteet ja -välineet. Ohjeet on pidettävä työntekijöiden nähtävänä työpaikalla ja harjoituksia on järjestettävä
tarvittaessa.
n n n Ensiavun järjestäminen. Työnantaja
huolehtii työntekijöiden ja muiden työpaikalla
olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä. Työterveyshuolto arvioi työpaikan ensiapuvalmiuden
tarpeen. Työn ja työolosuhteiden mukaisesti työntekijöille annetaan ohjeet toimenpiteistä ensiavun
saamiseksi tapaturman tai sairastumisen sattuessa. Lisäksi työnantajan on tarvittaessa nimettävä
ensiapu-, palontorjunta- ja pelastustoimenpiteiden
hoitamiseksi yksi tai useampi työntekijä tai suojeluhenkilö. Työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä tulee olla saatavilla ensiapuvälineet.
n n n Perehdyttäminen ja työnopastus.
Uuden työntekijän palkkaaminen on taloudellisesti merkittävä investointi. Hyvin suunniteltu ja
toteutettu perehdytys ja työnopastus edistävät
uuden työntekijän työhön sitoutumista. Työnantajan velvoitteisiin kuuluu antaa työntekijälle riittävät
tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä
niiden välttämisestä uuden työn tai tehtävän aloittamisessa tai työtehtävien muuttuessa. Työntekijä
tulee perehdyttää lisäksi työmenetelmiin, työssä

käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaoppiseen
käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin. Kirjallinen
perehdyttämisohje auttaa perehdyttäjää muistamaan tarvittavat asiat.
Vaikka lain henki painottuu työturvallisuuteen ja
vaaratilanteiden välttämiseen, perehdyttämisellä
voidaan tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työnsä sekä siihen
liittyvät odotukset. Perehdytyksessä on hyvä ottaa
puheeksi myös päihdeasiat. Työnopastukseen
kuuluvat kaikki ne asiat, jotka liittyvät itse työn
tekemiseen. Perehdyttäminen ja työnopastus ovat
tärkeä osa henkilöstön kehittämistä ja se koskee
tarvittaessa kaikkia. Tämä voidaan nähdä panostuksena henkilöstön osaamiseen ja työn laadun
parantamiseen sekä lisäksi näin tuetaan työssä
jaksamista ja ennaltaehkäistään työtapaturmia.
n n n Epäasiallisen kohtelun ehkäiseminen.
Häirintä ja epäasiallinen kohtelu voivat ilmetä esimerkiksi kiusaamisena, seksuaalisena häirintänä
tai työnantajan työnjohtovaltuuksien ylittämisenä.
Kiellettyä häirintää on sellainen epäasiallinen kohtelu, josta voi olla vaaraa tai haittaa turvallisuudelle tai terveydelle. Työpaikalla tulee olla yhteiset
pelisäännöt ja menettelytavat siitä, miten häirintää
ja epäasiallista kohtelua ehkäistään, miten se
tunnistetaan ja miten siihen puututaan.
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n n n Turvallisuushavaintojen kerääminen.
Läheltä piti -tilanne tarkoittaa vaaratilannetta,
jossa tapaturman sattuminen on lähellä, mutta
vahingolta on vältytty. Yhtä vakavaa tapaturmaa
kohden sattuu satoja häiriöitä tai läheltä piti
-tilanteita. Keräämällä tietoa vaaratilanteista ja
puuttumalla niiden aiheuttajiin tapaturmia voidaan
ehkäistä ennalta. Työpaikalla turvallisuustoimintaa
voidaan arvioida esimerkiksi seuraamalla sitä,
miten sitä on ylläpidetty ja kehitetty.

Lue perusteellisemmin
pienyrityksen työturvallisuudesta:

n n n Työ- ja työmatkatapaturmat, ammattitaudit. Työtapaturmien määrä kertoo yrityksen
työturvallisuudesta. Se on myös eräs toiminnan
laadun mittari. Työtapaturmien raportointi, tutkinta
sekä korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen on
tärkeää, sillä vahingoista oppimalla työturvallisuutta voidaan parantaa ja kehittää. Tärkeää on
myös seurata korjaavien toimenpiteiden toteutumista ja riittävyyttä. Näitä tietoja käsitellään
esimerkiksi työsuojelutoimikunnassa. Todetun
ammattitaudin jälkeen on työpaikalla tarpeen
tehdä toimenpiteitä, joilla ehkäistään uusien
ammattitautien syntyminen.

Lue lisää perehdyttämisestä:
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n   Rantanen ym. (2007):
Työturvallisuus pienyrityksessä
Perehdyttämisen tarkistuslista:
n   Työturvallisuuskeskus:
Perehdyttämisen tarkistuslista

n   Jokisaari (2011) ym.:
Nuorten työntekijöiden sosialisaatio
työpaikalla: Sosiaalisten suhteiden,
hyvinvoinnin ja perehdytyksen merkitys
n   Työturvallisuuskeskus (2009):
Työhön perehdyttäminen ja opastus.
Ennakoivaa työsuojelua

PEREHDYTTÄMISELLÄ TARKOITETAAN
KAIKKIA NIITÄ TOIMENPITEITÄ, JOIDEN
AVULLA UUSI TYÖNTEKIJÄ OPPII TUNTEMAAN TYÖPAIKKANSA, SEN TAVAT,
IHMISET JA TYÖNSÄ SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄT ODOTUKSET.
TYÖNOPASTUKSEEN KUULUVAT
KAIKKI NE ASIAT, JOTKA LIITTYVÄT ITSE TYÖN TEKEMISEEN.

TYÖN JÄRJESTELYISSÄ ON TARVITTAESSA OTETTAVA HUOMIOON VAMMAISET
JA MUUT TYÖNTEKIJÄT, JOIDEN TYÖN
TEKEMINEN SEKÄ TERVEYDEN JA TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN TYÖSSÄ
EDELLYTTÄÄ ERITYISIÄ TOIMENPITEITÄ.
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Työterveyshuollon palvelut osana
ennaltaehkäisevää toimintaa
n n n Työpaikkaselvitys – toiminnan suunnittelun perusta. Työpaikkaselvityksessä arvioidaan
työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvien terveysvaarojen ja haittojen, kuormitustekijöiden sekä voimavarojen merkitystä terveydelle
ja työkyvylle. Työterveyshuolto tekee työpaikkaselvityksen työterveyshuoltoa aloitettaessa työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatimiseksi,
toimintasuunnitelman tarkistamiseksi tai muuttamiseksi työpaikan työolosuhteiden olennaisesti
muuttuessa tai toimintasuunnitelmassa mainituin
määräajoin. Työpaikan kannalta oleellisin osa työpaikkaselvitystä on terveydelliseen merkitykseen
perustuvat työhön, kuormituksiin ja työympäristöön
tehtävät toimenpide-ehdotukset ja niiden toteuttaminen.
Työpaikkaselvitys voidaan yhdistää työpaikan
vaarojen tunnistamiseen ja riskien kartoitukseen.
Jos työpaikkaselvitystä ei ole tehty yhteistyössä
työpaikan riskien arvioinnin kanssa, sitä tehtäessä
hyödynnetään työnantajan omaa riskienarviointia.
Riskinarviointi on työpaikan vastuulla ja työpaikkaselvityksen tekeminen on työterveyshuollon
vastuulla, vaikka se edellyttää hyvää yhteistyötä
työpaikan kanssa.
Työterveyshuolto antaa työpaikalle työpaikkaselvityksen johtopäätöksistä ja sovituista toimenpiteistä sekä kirjallisen että suullisen palautteen sekä
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tarpeen mukaan ohjausta ja neuvontaa työntekijöiden ja työyhteisön terveyteen ja työkykyyn
liittyvistä asioista.
Lue lisää:
n   Työterveyslaitos: Työpaikkaselvitykset
n n n Työterveyshuollon toimintasuunnitelma.
Työnantaja ja työterveyshuollon palveluntuottaja
suunnittelevat yhdessä työterveyshuollon toiminnan sisällön ja toimenpiteet. Työntekijöillä ja
heidän edustajillaan on oikeus tehdä ehdotuksia
työterveyshuollon toiminnan kehittämiseksi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa sovitaan
työpaikalla työterveystoiminnan tarpeet ja tavoitteet
ja niistä johtuvat toimenpiteet, joilla haetaan konkreettisia ratkaisuja havaittuihin ongelmiin ja joilla
tähdätään ennakoivaan muutosten hallintaan.
Lisäksi siinä kuvataan työterveyshuollon toteuttaman työkyvyn hallinnan käytännöt, roolit ja vastuut
sekä miten toimintaa seurataan ja arvioidaan.
Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa sovitaan myös työterveyshuollon osallistumisesta työpaikan työsuojelutoimintaan sekä muista yhteistyömuodoista. Toimintasuunnitelma voi olla osa
työsuojelun toimintaohjelmaa (ks. luku Henkilöstöriskien hallinta – työsuojelun toimintaohjelma, sivu
18). Työterveyshuollon sopimus, työpaikkaselvitys

sekä toimintasuunnitelma on pidettävä työntekijöiden nähtävinä työpaikalla. Toimintasuunnitelma
käsitellään työpaikalla yhteistoimintamenettelyn
edellyttämällä tavalla.

työssä työntekijän kanssa työkyvyn tukemiseksi.
Työterveyshuolto koordinoi yhteistyötä työpaikan,
perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon,
kuntoutuslaitosten ja vakuutusyhtiöiden kanssa.

Lue lisää:

n n n Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus.
Työterveyshuolto arvioi ohjauksen ja neuvonnan
tarvetta työpaikkaselvityksellä, terveystarkastuksilla ja muilla työterveyshuollon menetelmillä.
Neuvonta, ohjaus ja palautteen antaminen sisällytetään työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan ja
henkilökohtaisiin terveyssuunnitelmiin.

n   Kela: Työterveyshuollon toimintasuunnitelma
n n n Terveystarkastukset – työntekijän
työkyvyn seuranta ja tukeminen. Terveystarkastuksella selvitetään työntekijän terveydentila
ja työ- ja toimintakyky. Terveystarkastuksessa
otetaan huomioon työntekijän terveydentilan ja
työ- ja toimintakyvyn kokonaisuus ja erityisesti
työn ja terveyden välinen yhteys. Lakisääteiset
terveystarkastukset perustuvat työterveyshuoltolainsäädäntöön sekä muihin säädöksiin ja määräyksiin. Sen lisäksi, mitä muussa laissa säädetään,
terveystarkastuksen perusteena voi olla esimerkiksi työntekijän terveydentila, työkyky tai työhön
liittyvät sairaudet ja oireet.
Tarkastus voidaan tehdä myös työssä selviytymisen mahdollisuuksien arvioimiseksi ja tukemiseksi
sekä tarvittaessa työn sopeuttamiseksi työntekijälle sopivaksi. Terveystarkastuksen perusteella
arvioidaan ohjauksen ja neuvonnan tarve ja laaditaan henkilökohtainen terveyssuunnitelma yhteis-

n n n Työterveyshuolto osallistuu työkykyä
ylläpitävään toimintaan sekä työkyvyn heiketessä työntekijän terveyden seurantaan ja
työssä selviytymisen edistämiseen. Lisäksi
työterveyshuolto neuvoo kuntoutukseen liittyvissä
asioissa sekä ohjaa kuntoutukseen.
n n n Ammattitautiepäilyt ja ammattitaudit.
Työterveyshuolto selvittää työpaikan mahdolliset
ammattitaudin aiheuttajat joko työpaikkaselvityksellä tai suunnatulla työpaikkaselvityksellä.
n n n Työpaikan ensiapuvalmius. Työterveyshuolto osallistuu työturvallisuuslaissa tarkoitetun
ensiavun järjestämiseen. Ensiavun tarve arvioidaan työpaikkaselvityksessä.
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Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen
tuki sekä sairauspoissaolojen seuranta
yhteistyössä työterveyshuollon kanssa
Työkykyongelmien ehkäisyssä on keskeistä, että
työpaikalla on kartoitettu työn turvallisuutta ja
terveyttä uhkaavat riskit ja tehty toimenpiteitä
niiden välttämiseksi tai ehkäisemiseksi. Työkyvyn
hallinta on osa työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyötä, jonka tavoitteena on edistää työkykyä läpi
työuran ja ehkäistä työkyvyttömyyttä. Työnantaja,
työntekijät ja työterveyshuolto sopivat yhdessä
työpaikalla ja työterveyshuollossa noudatettavista
toimintakäytännöistä. Toimintamallin tarkoituksena on henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja
esimiestyön helpottaminen käsiteltäessä työkykykysymyksiä. Siihen sisältyy työkyvyn varhaisen
tuen tarpeen tunnistaminen, tuen antaminen sekä
sairauspoissaolojen seurantajärjestelmä.
Jos työpaikalla on alle 20 työntekijää, työkyvyn
hallintakäytännöt kuvataan työterveyshuollon työpaikkaselvitysraporttiin tai erilliseen asiakirjaan.
Jos työntekijöitä on enemmän kuin 20, työpaikalle
laaditaan erillinen asiakirja tätä varten. Työterveyshuollon osuus työkyvyn hallinnassa kirjataan
työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Vaikka
malli sovitaan yhteistyössä työterveyshuollon
kanssa, päävastuu siitä on työnantajalla. Hän
vastaa myös siitä, että koko henkilöstö tuntee
ohjeet ja toimii niiden mukaisesti.
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n n n Työkyvyn varhainen tuki. Toimintamallin
tavoitteena on tunnistaa työkyvyn uhka tai työkyvyn aleneminen ja hakea ratkaisuja, kun pulmat ovat vielä pieniä. Toimintamalli on työpaikan
esimiehen työväline, joka helpottaa työkykyasioiden puheeksi ottamista ja tuen tarjoamista. Se
mahdollistaa työntekijöiden oikeudenmukaisen
ja tasapuolisen kohtelun. Tärkeää on, että säännöt on yhteistyössä sovittu ja että ne tunnetaan
työpaikalla: miksi, milloin ja miten esimies ottaa
työkykyasiat puheeksi.
n n n Työkykyasioiden puheeksi otto eli varhaisen tuen keskustelun tarve voi ilmentyä jos
työntekijän työssäselviytyminen heikkenee. Tämä
voi ilmetä esimerkiksi toistuvina myöhästelyinä tai
lyhyinä sairauspoissaoloina tai kielteisinä asiakaspalautteina.
Työntekijä voi myös itse tehdä aloitteen keskusteluun esimiehen kanssa. Varhaisen tuen keskustelun apuna on suositeltavaa käyttää työkyvyn
tuen kartoituslistaa. Keskustelun tavoitteena
on jäsentää ongelma, kartoittaa työkyvyn tuen
tarvetta sekä asettaa toivottu tavoitetila yhdessä.
Työpaikan ratkaisuja voivat olla esimerkiksi töiden
järjestelyt, työajan joustot, työergonomian paran-

taminen tai lisäkoulutus. Varhaisen tuen keskustelussa sovitaan aina seuranta ja vastuuhenkilö.
Lisäksi esimies laatii aina keskustelusta muistion,
joka toimitetaan työterveyshuoltoon, mikäli työntekijä antaa siihen suostumuksensa.

tukihenkilö (esim. luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu). Työterveyshuollossa järjestettävässä
neuvottelussa selvitetään ja etsitään ratkaisukeinoja työhön, työympäristöön tai työyhteisöön
liittyviin asioihin, joilla on yhteyttä työntekijän
työkykyyn ja terveyteen.

Tutustu työkyvyn tuen tarkistuslistaan:
n   JATS-hanke: Työkyvyn tuen kartoituslista
Esimiehelle avuksi työkykyasioiden
puheeksi otossa:
n   JATS-hanke: Työkykyasiat puheeksi -videot 		
verkossa: Työpaikalla huono ilmapiiri ja
Toistuvat lyhyet sairauspoissaolot. Videoiden
lopussa on asiantuntijoiden kommentointia 		
aiheesta. Lisäksi sivuilla on linkkejä
oheismateriaaliin.
Työterveyshuolto on pyydettäessä tukena ongelmien ratkaisussa. Työterveyshuolto arvioi tarvittaessa työntekijän työkykyä ja terveyttä sekä
suunnittelee kuntoutustoimenpiteitä. Jos varhaisen tuen keskustelu ja työpaikan toimenpiteet eivät riitä, voidaan järjestää työterveysneuvottelu.
Siihen osallistuvat työntekijän ohella työterveyshuolto ja esimies sekä mahdollisesti työntekijän

Neuvottelun pohjalta tehdään työntekijälle toimenpidesuunnitelma työkyvyn edistämiseksi ja työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi. Työntekijä saattaa
tarvita kuntoutusta, uudelleenkoulutusta tai toisiin
tehtäviin kouluttautumista. Työhön ja työpaikkaan
kohdistuvat toimet voivat sisältää muun muassa
työn osa-aikaistamisen, ergonomisia järjestelyjä,
työtehtävien muutoksia tai toiseen työhön siirtymisen.
Neuvottelussa käsitellään työterveyshuollon
tekemä työkykyarvio, sovitaan yhteydenpito sairauslomalla olevaan työntekijään, suunnitellaan
tarvittavat toimet sekä se, miten sovittuja toimenpiteitä seurataan ja miten niiden vaikuttavuutta arvioidaan. Sovitut toimet kirjataan ja vahvistetaan
allekirjoituksin. Jos keskustelussa tulee esille
työntekijän päihdeongelma, eteneminen tapahtuu työterveyshuollon kanssa yhdessä sovitun
päihdeohjelman mukaisesti. Esimies vastaa seurannasta työpaikan osalta.
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n n n Sairauspoissaolojen seuranta. Jos
sairauslomatodistus kirjoitetaan työterveyshuollon
ulkopuolella, työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon
työntekijän työkyvyn arvioimiseksi ja työssä jatkamismahdollisuuksien selvittämiseksi, viimeistään
silloin, kun poissaolo on jatkunut yhteensä kuukauden ajan. 30 sairauspoissaolopäivän täyttyessä työterveyshuolto voi harkintansa mukaan
kutsua työntekijän vastaanotolle tai muuten ottaa
yhteyttä häneen.
Esimies voi myös kehottaa työntekijää ottamaan
yhteyttä työterveyshuoltoon vastaanotettuaan
sairauslomatodistuksen. Työnantaja voi toimittaa muualla kirjoitetun sairauslomatodistuksen
työterveyshuoltoon, ellei työntekijä sitä erityisesti
kiellä. (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
759/2004).
Kun työntekijän työkyvyttömyys on kestänyt 60
sairauspäivärahapäivää, Kela selvittää työntekijän mahdollisuudet kuntoutukseen. Pitkittyvissä
työkyvyttömyyksissä työterveyshuollon on aina
arvioitava työntekijän työkyky. Arvio työntekijän
jäljellä olevasta työkyvystä sekä työnantajan
yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa
tekemä selvitys työntekijän mahdollisuuksista
jatkaa työssä tehdään viimeistään silloin, kun
sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivän ajalta.
Työterveyslääkäri tekee arvion työntekijän jäljellä
olevasta työkyvystä.
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n n n Työhön paluun suunnittelun tavoitteena
on kannustaa työnantajaa, työntekijää ja työterveyshuoltoa yhdessä toimien mahdollistamaan
sairastuneen henkilön varhainen työhön paluu.
Tavoitteena on madaltaa työhön paluun kynnystä
ja ehkäistä työkyvyttömyyden pitkittymistä.
Usein työntekijä palaa entiseen työhönsä tervehtyneenä eikä yhteydenpidon ja paluusta sopimisen ohella tarvita erityisiä tukitoimia. Jos työkyky
on palautunut osittain, voidaan tilannekohtaisesti
suunnitella keinoja, miten tuetaan osatyökykyisen työhön paluuta. Vaihtoehtoja työhön paluun
tukemiseen on runsaasti (ks. luku Miten mahdollistaa osallistuminen työhön työkyvyn alentuessa,
sivu 32). Ellei työnantajalla ole osoittaa työntekijän
terveydelle sopivia työtehtäviä, selvitetään ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia. Kuviossa 2
on kuvattu keinoja työkyvyn hallintaan, seurantaan
ja tukemiseen työpaikan ja työterveysyhteistyön
voimin.
Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki
sekä sairauspoissaolojen seurantamallin
sisältö:
n n n Työkyvyn varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen antaminen (pelisäännöt, miten
tunnistaa, milloin ja miten otetaan puheeksi,
toimenpiteiden sisältö ja käyttö, yhteistyömallit
työterveyshuollon kanssa).

n n n Työpaikan apuvälineinä käytettävät
lomakkeet (kartoituslistat, muistiot tms. työkyvyn
puheeksi ottamisessa ja työterveysneuvotteluissa).

TYÖKYVYN VARHAINEN TUKI -TOIMINTAMALLIN TAVOITTEENA ON TUNNISTAA
TYÖKYVYN UHKA TAI TYÖKYVYN ALENEMINEN JA HAKEA RATKAISUJA, KUN
PULMAT OVAT VIELÄ PIENIÄ.

n n n Sairauspoissaolojen hallintajärjestelmä
(ilmoituskäytännöt, tietojen toimittaminen työterveyshuoltoon, yhteenvedot ja niiden käsittely,
yhteydenpito sairausloman aikana, työhön paluun
tuki, työhön paluun onnistumisen seuranta).
Esimiehelle avuksi:
n   JATS-hanke Työkykyasiat puheeksi -video 		
verkossa: Työhön paluun valmistelut
n   PUNK-hanke: Työkyvyn tuki, Muokattava
verkkopohjainen opas työkykyasioihin
Lue lisää työkyvyn hallinnasta:
n   Kela: Työnantajat
n   Kela: Sairauspoissaolot
n   Kela: Kun työntekijän työkyvyttömyys pitkittyy
n   Kela: Takaisin työhön
n   Kela: Työkykyneuvonta
n   Mäkelä-Pusa, Harju (toim.) (2012):
Pientyöpaikkojen työkyvyn tuki
n   Sosiaali- ja terveysministeriö:
Työterveyshuolto ja työkyvyn ylläpito

JOS TYÖKYKY ON PALAUTUNUT OSITTAIN, VOIDAAN
TILANNEKOHTAISESTI SUUNNITELLA KEINOJA, MITEN
TUETAAN OSATYÖKYKYISEN
TYÖHÖN PALUUTA.
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Lue lisää työntekijöiden terveydentila- ja
sairauspoissaolotietojen käsittelystä työpaikalla sekä niiden luovuttamisesta
työterveyshuoltoon:
n   Tietotosuojavaltuutetun toimisto: Tietosuoja
n n n Päihdeohjelma on osa työkyvyn hallintaa,
seurantaa ja varhaista tukea. Joskus toistuvien
lyhyiden sairauspoissaolojen takana saattaa olla
päihdeongelma. Työpaikan päihdeohjelman avulla
pyritään ennaltaehkäisemään päihteiden käyttöä
ja vähentämään päihteiden käytöstä aiheutuvia
riskejä.
Kirjallinen päihdeohjelma sisältää ohjeet alkoholihaittojen ennakointiin, ehkäisyyn, alkoholihaittoihin puuttumiseen ja ongelmatilanteiden hoitamiseen sekä hoitoonohjaustilanteeseen. Ohjelmaa
laadittaessa tulee ottaa huomioon yksityisyyden
suojasta työelämässä annetun lain (759/2004)
rajoitukset huumausainetestien suorittamisesta.
Se on hyvä laatia yhteistyössä työterveyshuollon
kanssa.
Ennen ohjelman hyväksymistä se on käsiteltävä
työpaikalla yhteistoimintalain mukaisesti. Päihdehaittojen ja ongelmien käsittelyssä noudatetaan
työsopimuslain (55/2001) mukaisia säädöksiä varoitusmenettelystä sekä työsuhteen päättämisestä
ja irtisanomisperusteista.
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Lue lisää päihdeohjelmasta työpaikalla:
n   Kujasalo ym. (2013):
Päihdeohjelmaopas-malli päihdeohjelman
tekemiseen työpaikalla
n   Työturva.fi:
Suositus päihdeasioiden käsittelystä
n   Virtuaalilakimies, lakitietopankki:
Päihdeohjelma
n   Työterveyslaitos:
Alkoholihaitat hallintaan (AHA) -lyhytkysely

Työkyvyn tuki
työterveysyhteisössä

n  

Työpaikkaselvitys

n  

Terveystarkastus

n  
n  

Työkykyä ylläpitävä
toiminta
n  

n  

Työkyvyn tuen tarpeen
tunnistaminen
- Varhaisen tuen
keskustelu:
ongelman jäsentäminen
tuen tarve
tavoitetila

n  

Tietojen antaminen,
neuvonta ja ohjaus
Työkykyarvio

n  

Paluu entiseeen työhön

Työterveysneuvottelu:
ongelman jäsentäminen
tuen tarve
tavoitetila

n  

Paluu työhön tuetusti

n  

Paluu työhön osittain

l  
l  

l  

l  

l  
l  

n  

n  
n  

Toimenpiteet (esim. työjärjestelyt, työajan joustot,
työergonomia, koulutus)
n  

n  

Tuki, seuranta,
onnistumisen arviointi

Toimenpiteet (esim. 		
työhön liittyvät järjestelyt,
osasairauspäiväraha,
kuntoutus, työkokeilu)

n  

Tuki, seuranta,
onnistumisen arviointi
Joku muu ratkaisu (esim.
uusi työ, uudelleenkoulutus)

Tuki, seuranta,
onnistumisen arviointi

Työkyvyn
palautuminen

Työkyvyn tuki
työpaikalla

Kuvio 2. Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki työpaikalla / työterveysyhteistyössä.
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Miten mahdollistaa
osallistuminen työhön
työkyvyn alentuessa
Osallistumisen periaate tarkoittaa tilannekohtaista selvitystä työssä jatkamisen mahdollisuuksista. Työkyvyn turvaamisen ensimmäinen
edellytys on, että työpaikalla tehdään kaikki
mahdollinen jokaisen työntekijän työkyvyn edistämiseksi. Tähän liittyy työpaikan toimet turvallisuuden, työntekijöiden terveyden ja työkyvyn selvittelemiseksi sekä riskitekijöiden vähentämiseksi.
Työntekijän työkyvyttömyyden ehkäisy ja työssä
jatkamisen tukeminen on suunnitelmallista työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyötä. Työpaikan
välittömässä käytössä olevien palvelujen lisäksi
saatetaan työkyvyn ja työllistettävyyden varmistamiseksi tarvita myös erikoistuneempia palveluita,
kuten erikoissairaanhoitoa, koulutusta ja etuuksien hakemista. Näiden palvelujen piiriin ohjaa
joko työterveyshuolto tai työkykykoordinaattori
tilanteen mukaan. Työterveyshuollon tehtävänä
on edistää ulkoisiin palveluihin pääsyä, seurata
niiden toimintaa sekä vaikutuksia.
Tärkeää on, että työkyvyn muutos huomataan
ajoissa ja tukitoimiin ryhdytään varhain. Vaikka
työntekijän työkyky joiltakin osin heikkenisi, osa
työkyvystä on usein vielä jäljellä. Oikeilla toimilla
osatyökykyisyyden aiheuttamaa haittaa tai sen
käytännön merkitystä voidaan lieventää tai
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poistaa se kokonaan. Tämä voi edellyttää töiden
järjestelyä tai muokkaamista, missä työnantajan
panos on keskeisessä asemassa. Jotkut sairaudet
ja oireet voivat uusiutua helposti, ellei niitä aiheuttaviin tekijöihin työssä vaikuteta. Tällaisia ovat
esimerkiksi liikuntaelinten sairaudet.
Työnantaja on vastuussa osatyökykyisen työssä
jatkamisen mahdollistamisesta. Esimiehen tehtävä
on seurata osatyökykyisen työssä selviytymistä
ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin. Työpaikan
varhaisen tuen malli edellyttää asian puheeksi
ottamista (varhaisen tuen keskustelu) ja tuen tarjoamista työntekijälle.
n n n Työpaikan toimet osatyökykyisen
työssä jatkamiseksi ovat tärkein osuus. Osatyökykyisen työtä ja työoloja suunniteltaessa ja
järjestettäessä on noudatettava työturvallisuuslain vaatimuksia ja otettava huomioon työntekijän
edellytykset tehdä työtä. Työolosuhteiden mukauttaminen edellyttää yhteistyötä työntekijöiden
kanssa. Tarvittavat toimenpiteet käsitellään yhteistoimintamenettelyssä. Toimenpiteiden käynnistämisessä ratkaisevaa on osatyökykyisen oma
osallistuminen mukautusprosessiin sekä työtovereiden ja esimiesten tuki. Työpaikalla on huolehdittava mm. esteettömyydestä, työpaikan ja työn

tekemiseen liittyvistä järjestelyistä, työyhteisöön
liittyvistä tekijöistä ja työturvallisuudesta.
n n n Työ voidaan mitoittaa siten, että siinä
otetaan huomioon esimerkiksi sairaudesta tai
vammasta johtuvat seikat. Lyhennetyn työajan
aiheuttamaa ansion menetystä voi kompensoida
esimerkiksi osakuntoutustuki tai osatyökyvyttömyyseläke. Työntekijä voidaan myös hänen suostumuksellaan siirtää kokonaan toiseen työhön,
joka vastaa hänen työkykyään.
n n n Osasairauspäivärahan tarkoitus on
tukea työkyvyttömän henkilön työssä pysymistä
ja paluuta työhön. Osasairauspäivärahan tavoitteena on tukea palkansaajan tai yrittäjän omaehtoista kuntoutumista ja työhön paluuta pitkähkön
sairausloman jälkeen. Osa-aikainen työhön paluu
on vapaaehtoinen järjestely, johon tarvitaan sekä
työntekijän että työnantajan suostumus eikä se
saa vaarantaa sairaudesta toipumista.
n n n Kuntoutus. Kela järjestää ja korvaa
työikäisille ammatillista kuntoutusta vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta ja muuta ammatillista ja lääkinnällistä kuntoutusta eli
harkinnanvaraista kuntoutusta. Työeläkelaitos voi
kustantaa ammatillista kuntoutusta.

aiheutuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi. Enimmäismäärä on 4000 € tai toisen henkilön
antama tuki 400 €/kk enintään 18 kuukauden ajan
(tuen suuruus vuonna 2014).
n n n Apuvälinetukea ja työolojen mukautuksesta aiheutuviin kuluihin rahoitusta voivat
myöntää tapaturma- ja eläkevakuutuslaitokset.
Myös Kela voi myöntää apuvälinetukea. Lisätietoja
saa työterveyshuollosta tai työnantajan nimeämältä työkykykoordinaattorilta.
n n n Työkokeiluja voidaan järjestää työntekijälle 1–6 kk ajaksi, jotta voidaan selvittää uuden
työn soveltuvuus. Työkokeilua voidaan toteuttaa
työeläkekuntoutuksena tai työterveyshuollon
työkokeiluna. Työterveyshuollon työkokeilun ajalta
työnantaja maksaa palkan ja Kela maksaa työnantajalle kuntoutusrahan.
Lue lisää
osatyökykyisten työn tekemisen edistämisestä:
n   Sosiaali- ja terveysministeriö (2013):
Toimintakonsepti osatyökykyisten
työllistymiseksi. Osatyökyiset työssä
n   Kela: Kun työkyvyttömyys pitkittyy
n   Kela: Takaisin työhön
n   Kela: Työkykyneuvonta

n n n Työvoimahallinto voi myöntää työolosuhteiden järjestelytukea työsuhteessa olevan
työvälineisiin, työmenetelmiin ja työpaikan ulkoisiin olosuhteisiin tehtävistä muutoksista, jotka
ovat välttämättömiä vammasta tai sairaudesta
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Työterveyshuollon
tehtävät – työterveysyhteistyön perusta
Työterveyshuolto on työntekijän terveyden, työja toimintakyvyn sekä turvallisen ja terveellisen
työympäristön kehittämisessä työnantajan ja
työntekijän keskeisin yhteistyökumppani. Sen toiminta ja toiminnan suunnittelu perustuvat työpaikan tarpeisiin. Työterveyshuoltolain (1383/2001)
tarkoituksena on, että työnantaja, työntekijä ja
työterveyshuolto yhteistoimin edistävät työhön
liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä,
työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työntekijöiden terveyttä, työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa sekä työyhteisön
toimintaa.
Työnantajan pitää kustannuksellaan järjestää
vähintään laissa säädetyt työterveyshuoltopalvelut kaikille työsuhteessa oleville työntekijöilleen.
Lakisääteisen toiminnan lisäksi työnantaja voi
järjestää työntekijöille myös muita työterveyshuoltopalveluita. Kela korvaa työnantajalle ja yrittäjälle
takautuvasti työterveyshuollon järjestämisestä
aiheutuneita kustannuksia sairausvakuutuslain 1224/2004 perusteella. Työterveyshuollon
kustannukset jakautuvat kahteen korvausluokkaan: korvausluokkaan I kuuluvat lakisääteisen
ehkäisevän työterveyshuollon kustannukset ja
korvausluokkaan II kuuluvat yleislääkäritasoisen
sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustan34

nukset. Korvaus on molemmissa korvausluokissa
50 % hyväksytyistä tarpeellisista ja kohtuullisista
kustannuksista, kun korvaamisen perusedellytykset täyttyvät ja palvelu on toteutettu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti.
Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista voidaan kuitenkin korvausluokassa I
korvata 60 %, jos työterveyshuolto ja työpaikka
ovat yhteistyössä sopineet työkyvyn hallinnasta,
seurannasta ja varhaisesta tuesta ja siitä on tehty
asianmukaiset dokumentit. Työnantaja valitsee
palveluntuottajan, jonka kanssa hän tekee kirjallisen sopimuksen työterveyshuollon järjestämisestä. Sopimuksessa kuvataan työterveyshuollon yleiset järjestelyt sekä palvelujen sisältö ja
laajuus. Jos olosuhteet olennaisesti muuttuvat,
sopimusta tarkistetaan.
Työterveysyhteistyö
Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon
sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (708/2013) velvoittaa
työnantajan ja työntekijät sekä työterveyshuollon tekemään suunnitelmallista ja tavoitteellista
yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi.
Tämä tarkoittaa työterveysyhteistyötä. Tärkeää

TYÖNANTAJAN PITÄÄ KUSTANNUKSELLAAN JÄRJESTÄÄ VÄHINTÄÄN LAISSA
SÄÄDETYT TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUT KAIKILLE TYÖSUHTEESSA
OLEVILLE TYÖNTEKIJÖILLEEN.

on, että yhteistyö ja hyvä tiedonkulku työpaikan
esimiehen, työntekijöiden ja työterveyshuollon
välillä toimii hyvin.
Lue lisää
työterveyshuollosta:
n Kela: Työterveyshuoltosopimus
n   Kela: Työterveyshuolto
n   Sosiaali- ja terveysministeriö (2012):
Uudistuva työterveyshuolto- sosiaali- ja
terveysministeriön näkökulma
n   Työterveyslaitos: Työterveyshuolto
n   Työterveyslaitos: Työterveyshuolto
pienyrityksessä

KELA KORVAA TYÖNANTAJALLE
JA YRITTÄJÄLLE TAKAUTUVASTI
TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ AIHEUTUNEITA
KUSTANNUKSIA.

Lue lisää
työterveysyhteistyöstä:
n Juntunen, Puumalainen, Mäkelä-Pusa (2012):
Perustuksia valamassa
n Uitti (2013): Hyvinvointia työstä

TÄRKEÄÄ ON, ETTÄ
YHTEISTYÖ JA HYVÄ
TIEDONKULKU TYÖPAIKAN
ESIMIEHEN, TYÖNTEKIJÖIDEN JA TYÖTERVEYSHUOLLON
VÄLILLÄ TOIMII HYVIN.
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Työterveyshuollon sisältö
Työterveyshuoltolain (1383/2001) 12§:n sekä valtioneuvoston asetuksen Hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden
koulutuksesta (708/2013) mukaan, työterveyshuoltoon kuuluu hyvän työterveyshuoltokäytännön
mukaisesti:
n n n Työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja
turvallisuuden selvittäminen ja arviointi.
n n n Työperäisten terveysvaarojen ja -haittojen,
työntekijöiden terveydentilan sekä työ- ja toimintakyvyn selvittäminen, arviointi ja seuranta.
n n n Toimenpide-ehdotusten tekeminen.
n n n Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus.
n n n Vajaakuntoisen työntekijän työssä
selviytymisen seuranta ja edistäminen.
n n n Työntekijän työkyvyn arviointia ja työssä
jatkamismahdollisuuksia koskevan lausunnon
laatiminen.
n n n Yhteistyö muun terveydenhuollon, työhallinnon, opetushallinnon, sosiaalivakuutuksen
ja sosiaalihuollon sekä työsuojeluviranomaisen
edustajien kanssa.
n n n Osallistuminen ensiavun järjestämiseen.
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n n n Suunnitella ja toteuttaa työkykyä ylläpitäviä ja edistäviä toimenpiteitä.
n n n Työterveyshuollon toiminnan laadun ja
vaikuttavuuden arviointi ja seuranta.
Taulukossa 1 on yhteenveto vastuun jakautumista työterveysyhteistyössä työntekijän, työnantajan
ja työterveysyhteistyön näkökulmasta selvillä
olemisen, varautumisen ja osallistumisen periaatteiden mukaan.

SELVILLÄ OLEMINEN

VARAUTUMINEN

OSALLISTUMINEN

TYÖNTEKIJÄ

Työpaikan ohjeet, säännöt,
velvoitteet
Työsuojeluyhteistoiminta

Työkyvyn ylläpitäminen
Työsuojeluyhteistoiminta

Työkyvyn ylläpitäminen
Osallistuminen prosessiin
Työsuojeluyhteistoiminta

TYÖNANTAJA

Työsuojeluyhteistoiminta
Terveys- ja turvallisuusriskien
hallinta
Henkilöstön tila esim.:
n voimavarat
n työtyytyväisyys
n osaaminen
n sairauspoissaolotiedot

Työsuojeluyhteistoiminta
Työsuojelun toimintaohjelma
Työn suunnittelussa huomioidaan mm.:
n työn kuormittavuus
n työn vaaratekijät
Työpaikan pelisäännöt ja
toimintamallit esim.:
n perehdyttäminen
n turvallisuusohjeet
n epäasiallinen kohtelu

Työsuojeluyhteistoiminta
n varhaisen tuen keskustelu
n työn mukauttaminen
n yhteydenpito työntekijään
pitkän sairausloman aikana
n osatyökyisen työhön paluun
suunnittelu
n työpaikan järjestelyt
osatyökykyiselle työntekijälle

TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ

Työsuojeluyhteistoiminta
Työpaikkaselvitykset

Työsuojeluyhteistoiminta
Työkyvyn hallinta, seuranta ja
varhainen tuki sekä sairauspoissaolojen seurantamalli

Työsuojeluyhteistoiminta
Toiminta työkyvyn hallinta,
seuranta ja varhainen tuki sekä
sairauspoissaolojen seurantamallin mukaisesti
n työterveysneuvottelu
n neuvonta ja ohjaus
n työkykyarvio
n osatyökyisen työntekijän 		
seuranta ja työssä selviytymisen edistäminen

Työterveyshuollon:
n terveystarkastukset
n sairaanhoito
n neuvonta ja ohjaus
n työyhteisötyö

Työterveyshuollon:
n toimintasuunnitelma
n neuvonta ja ohjaus
n työyhteisötyö
n arvio ensiapuvalmiuden
tarpeesta

Työterveyshuolto koordinoi:
Kela, vakuutusyhtiöt, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, kuntoutus

Taulukko 1. Työterveysyhteistyö; vastuunjako työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon kesken
selvillä olemisen, varautumisen ja osallistumisen periaatteiden mukaan.
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Lopuksi
Työhyvinvoinnin kehittäminen työpaikalla perustuu yhteistoimintaan työnantajan ja työntekijöiden
välillä. Vastuu työpaikan turvallisuudesta, terveellisyydestä ja työkykyyn vaikuttavien tekijöiden
hallinnasta on työnantajalla, mutta se edellyttää
työntekijöiden, työnantajan ja työterveyshuollon
yhteistyötä. Onnistuminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Työhyvinvoinnin kehittäminen ei ole itsetarkoitus, vaan sen tavoitteet
kytketään yrityksen tavoitteisiin ja strategiaan.
Parhaiten siinä onnistutaan kun kehittämistyö on
luonteva osa arkipäivän työn tekemistä.
Työn turvallisuuden, terveellisyyden sekä työntekijöiden työkyvyn kehittämisen pohjana on
työhön liittyvien haittatekijöiden tunnistaminen.
Työpaikan tulee tehdä kehittämistyötä omista
lähtökohdistaan. Suositeltavaa on, että työnantaja
ja työntekijät yhdessä päättävät siitä, mitkä ovat
tärkeimmät kohteet terveyden, turvallisuuden ja
työkyvyn kehittämiselle. Toimenpiteet haasteiden
korjaamiseksi kirjataan ja niiden toteuttamiselle
sovitaan aikataulu ja seuranta. Seuraamalla järjestelmällisesti, ovatko toimenpiteet vaikuttaneet
toivotusti, voidaan arvioida niiden vaikuttavuutta.
Työkyky vaihtelee työuran eri vaiheissa. Toimivan
työterveysyhteistyön avulla voidaan tukea osatyökykyistä työntekijää sekä työkyvyttömyyden aikana että työhönpalaamisvaiheessa. Usein työkykyä
on kuitenkin jäljellä ja työtä muokkaamalla voi-
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daan räätälöidä sellaiset tehtävät, joista osatyökykyinen selviää ilman, että sairaus tai oireet
pahentuvat. Työhön paluu työkyvyttömyyden
jälkeen on kannattavaa sekä työntekijälle että
työnantajalle.
Työhyvinvointi ei synny ainoastaan ongelmia
poistamalla, vaan tarvitaan myös työntekijöiden
voimavara- ja työn vetovoimatekijöiden vahvistamista. Tämä edellyttää, että työnantaja/esimies on
selvillä henkilöstön työkyvystä, työtyytyväisyydestä, kehittymistarpeista ja voimavaroista. Työkyvyn
ylläpitäminen voi kohdistua yksittäisen työntekijän
terveyden, ammatillisten valmiuksien ja motivaation edistämiseen tai koko työpaikan yhteisöllisten
olojen edistämiseen.
Tärkeää on ennaltaehkäisevä toiminta työpaikalla, mutta myös varhaiset merkit mahdollisesta
työkyvyn alenemisesta täytyy tunnistaa ja niihin
tulee puuttua ajoissa. On aina helpompaa etsiä
ratkaisuja ajoissa, ennen kuin ongelmat pitkittyvät
ja monimutkaistuvat.

TYÖHÖN PALUU TYÖKYVYTTÖMYYDEN JÄLKEEN ON KANNATTAVAA SEKÄ TYÖNTEKIJÄLLE
ETTÄ TYÖNANTAJALLE.

SUOSITELTAVAA ON, ETTÄ TYÖNANTAJA JA TYÖNTEKIJÄT YHDESSÄ PÄÄTTÄVÄT SIITÄ, MITKÄ OVAT
TÄRKEIMMÄT KOHTEET TERVEYDEN,
TURVALLISUUDEN JA TYÖKYVYN
KEHITTÄMISELLE.

ON AINA HELPOMPAA
ETSIÄ RATKAISUJA AJOISSA,
ENNEN KUIN ONGELMAT PITKITTYVÄT
JA MONIMUTKAISTUVAT.
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Vuosikello ja muistilista siihen suunniteltavista asioista
................kuu:
................kuu:

n Riskienarviointi; tavoitteiden toteutumisen seuranta + päivitys
n _______________________________________________________________________________________________________________
n _______________________________________________________________________________________________________________

n
		
................kuu: n
................kuu: n

Työsuojelu ja yhteistoimintamenettely; työsuojelutoimikunnan kokoukset, työsuojelukoulutus,
työsuojelun toimintaohjelma: tavoitteiden toteutumisen seuranta + päivitys, työsuojeluvaalit
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

n
		
		
................kuu: n
................kuu: n

Työterveysyhteistyö: työpaikkaselvitys, työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivitys
(tarvittaessa uuden laadinta), työterveyshuollon korvaushakemuksen käsittely työpaikalla,
sairauspoissaolotietojen ilmoittaminen työterveyshuoltoon
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

n
		
................kuu: n
................kuu: n

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki, päihdeohjelma, ohjeiden ja
toimintamallien kertaus ja päivitys, työhyvinvointikansion päivittäminen
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

................kuu:
................kuu:

n Ensiapukoulutus, ensiapukaappien sisällön päivittäminen
n _______________________________________________________________________________________________________________
n _______________________________________________________________________________________________________________

n
		
................kuu: n
................kuu: n

Tapaturmatorjunta; tapaturma- ja läheltä piti -tilanneilmoitusten analysointi, palo-, pelastus- ja poistumisharjoitukset, palovaroittimien ja hälytyslaitteiden tarkistus, turvallisuusohjeiden kertaus ja päivitys, koulutus
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

................kuu:
................kuu:

n Perehdyttäminen, työnopastus, ohjelmien päivitys
n _______________________________________________________________________________________________________________
n _______________________________________________________________________________________________________________

................kuu:
................kuu:

n Kehityskeskustelut
n _______________________________________________________________________________________________________________
n _______________________________________________________________________________________________________________

................kuu:
................kuu:

n Osaamisen kehittäminen: koulutus, seuranta
n _______________________________________________________________________________________________________________
n _______________________________________________________________________________________________________________

................kuu:
................kuu:

n Työilmapiirikartoitus, henkilöstökysely
n _______________________________________________________________________________________________________________
n _______________________________________________________________________________________________________________

................kuu:
................kuu:

n Työkykyä ylläpitävä toiminta
n _______________________________________________________________________________________________________________
n _______________________________________________________________________________________________________________

................kuu:
................kuu:

n Vuosisuunnitelman tekeminen
n _______________________________________________________________________________________________________________
n _______________________________________________________________________________________________________________
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Tämä opas on tuotettu Työurien jatkamisen tuki, JAMIT -hankkeessa. Hankkeen
tavoitteena on kehittää työpaikkojen keinoja työkyvyn ja työhyvinvoinnin tukemiseen
sekä löytää ratkaisuja osatyökykyisen työntekijän työuran jatkamisen tueksi. Lisäksi
kehitetään työterveyshuolloille ja kuntoutuspalvelun tuottajille uusia yhteistyömuotoja
työkyvyn tukemiseen.
Hanketta toteuttavat yhteistyössä Kuntoutussäätiö, Avire Oy, Tampereen yliopiston
Synergos (Johtamiskorkeakoulu) ja Härmän Kuntokeskus (Pihkahovisäätiö). Lisäksi
yhteistyötä tehdään viiden kunnallisen työterveyshuollon kanssa Uudellamaalla
ja Etelä-Pohjanmaalla. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja sosiaalija terveysministeriö.
Kehittämistyön yhteisenä tavoitteena on ollut kehittää työkyvyn tuen käytäntöjä,
osatyökykyisen työssä jatkamista sekä työterveyshuoltojen verkottumista kuntoutuspalvelujen ja muiden toimijoiden kanssa työkykyä tukevien palvelujen saamiseksi
työpaikkojen käyttöön.
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