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1 Johdanto 

 

 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan teknisen huollon turvallisuuteen liittyviä 

asioita sairaalassa tapahtuvan teknisen huollon ja kunnossapidon näkökulmas-

ta katsottuna. Opinnäytetyön käytännön tavoitteena oli luoda toimeksiantajalle, 

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle1, teknisen 

huollon turvallisuussuunnitelman luonnosversio. Tähän turvallisuussuunnitel-

maan sisältyvät teknisen huollon ja kunnossapidon osalta työturvallisuus ja riskit 

sekä muun muassa paloturvallisuuteen, poikkeustilanteisiin ja osittain ympäris-

töön liittyviä asioita.  

 

Opinnäytetyön aihe syntyi syksyllä 2014 kunnossapitoon liittyvän opintojakson 

harjoitustyötä varten tapahtuneen yritysvierailun yhteydessä. Tällöin ilmeni, että 

toimeksiantajalla oli tarve teknisen huollon turvallisuusasioiden tarkastelulle ja 

näiden asioiden kokoaminen paperille suunnitelmamuotoon. Teknisen huollon 

turvallisuuteen ja toimintaan liittyviä ohjeita ja tietoa on olemassa, mutta tämä 

tieto on ollut hieman hajallaan eri lähteissä. Tavoitteena on kerätä ohjeet ja tieto 

yhteen paikkaan turvallisuuskansioon, jolloin tieto on helpompi löytää ja pitää 

ajan tasalla. 

 

 

1.1 Työn tarkoitus ja toteutus 

 

Tämän opinnäytetyön aikana suoritetun turvallisuussuunnitelman selvitystyön ja 

sen pohjalta myöhemmin koottavan turvallisuuskansion on tarkoitus liittyä ylei-

seen PKSSK:n Pohjois-Karjalan keskussairaalaa koskevaan pelastussuunni-

telmaan siinä mainittuna osastokohtaisena turvallisuusasioita läpikäyvänä toi-

mintaohjeena teknisen huollon osalta. Opinnäytetyönä tuotettava turvallisuus-

suunnitelman luonnos ja myöhemmin tuotettava turvallisuuskansio ovat tekni-

selle huollolle tarkoitettuja asiakirjoja ja apuvälineitä työturvallisuuden ja yleisen 

                                            
1
 Myöhemmin tässä opinnäytetyössä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kun-

tayhtymästä käytetään yleistä lyhennettä PKSSK 
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turvallisuuden hallintaan, sekä turvallisuuteen liittyvän tiedon hakuun ja kerää-

miseen, sekä tiedottamiseen. 

 

Tässä opinnäytetyössä esitellään ensin toimeksiantaja ja toimeksiantajan työ-

ympäristö, jonka jälkeen tarkastellaan työturvallisuuteen, kunnossapitoon ja tur-

vallisuuden suunnitteluun liittyvää yleistä teoriapohjaa ja vaatimuksia. Myöhem-

pien otsikoiden alla tarkastellaan asiayhteyksissään lakeja, teoriaa ja niissä 

esiintyvien asioiden toteumista käytännössä. 

 

Toimeksiantajan työympäristön turvallisuutta ja turvallisuusasioiden toteutumis-

ta käytännössä tarkastellaan saatujen pohjatietojen ja toimeksiantajan edustaji-

en kanssa käytyjen keskustelujen perusteella, ja pohditaan niiden vastaavuutta 

esimerkiksi työturvallisuuslaissa määriteltyihin vaatimuksiin. Suunnitelmaa ja 

opinnäytetyötä tehtäessä on käytetty osittain pohjatietona ja apuna esimerkiksi 

voimassaolevaa PKSSK:n pelastussuunnitelmaa, sekä muita olemassa olevia 

teknisen huollon ja kunnossapidon sisäisiä dokumentteja, esimerkiksi riskinkar-

toituksia.  

 

 

1.2 Sisältö ja rajaus 

 

Turvallisuusasiat ja niiden hallinta ovat käsitteen tasollakin erittäin laaja aihe-

alue. Tästä johtuen myös tämän opinnäytetyön laajuutta ja käsiteltäviä asioita 

on jouduttu huomattavasti rajaamaan. Opinnäytetyön aiheeseen ei varsinaisesti 

kuulu kunnossapitotoiminta tai sen vaatimukset itsessään, vaan tarkoitus on 

keskittyä asioihin enemmän turvallisuuden näkökannalta katsottuna. Työturval-

lisuuteen ja riskeihin liittyvä näkökulma on teknisen huollon ja kunnossapidon 

osalta sekä käytännön kunnossapitotyöhön että siitä seuraavaan yleiseen tur-

vallisuuteen liittyvissä asioissa. On huomattava, että yksittäisen toimialan turval-

lisuus vaikuttaa tässä asiayhteydessä esimerkiksi sairaalan asiakkaiden ja hen-

kilökunnan turvallisuuteen. 

 

Turvallisuussuunnitelman sisällölle ja muodolle on saatavilla valmiita malleja 

jotka palvelevat erityisesti rakennusalan toimijoita. Malleista löytyviä asioita ja 
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asiakokonaisuuksia on käsitelty ja huomioitu myös tässä opinnäytetyössä ja 

turvallisuussuunnitelman pohjatyössä. Toimeksiantajalla oli jo opinnäytetyötä 

suunniteltaessa olemassa periaatteellinen karkea runko asioista, joita turvalli-

suuskansioon tulisi sisällyttää. Muun muassa tämän turvallisuussuunnitelman 

yhtenä aihealueena oleva palo- ja pelastusturvallisuus ovat käsiteltyinä erityi-

sesti Pohjois-Karjalan keskussairaalaa koskevassa pelastussuunnitelmassa, ja 

kyseisessä suunnitelmassa esitettyjä asioita on käytetty pohjatietona tässä 

opinnäytetyössä. Turvallisuussuunnitelmassa huomioidaan myös sairaalassa 

mahdollisesti esiintyviä, sen toimintaan ja turvallisuuteen vaikuttavia poikkeusti-

lanteita, joita voivat olla esimerkiksi häiriöt veden-, sähkön- tai lämmönjakelus-

sa. 

 

Tässä asiayhteydessä opinnäytetyössä ei ole tarkoitus ottaa kantaa esimerkiksi 

työterveyshuoltoon, terveydenhoitolaitoksien toimintaan olennaisesti kuuluvaan 

potilasturvallisuuteen tai työhyvinvointiin muuten kuin niiden mahdollisesti sivu-

tessa muita asiasisältöjä. Täydellisen tarkkoja ohjeistuksia käsiteltäviin asioihin 

ei ole tarkoitus luoda tai esitellä tässä opinnäytetyössä muutamia esimerkkejä 

tarkemmin, koska ne eivät välttämättä ole julkista tietoa. Yleiseen turvallisuu-

teen liittyviä asioita sairaalassa ei myöskään ole kokonaisuudessaan käyty läpi, 

sillä opinnäytetyön tekijä ei halua tästä raportista käyvän julki asioita, joita ulko-

puoliset tahot voivat käyttää mahdollisesti vääriin tarkoituksiin. 
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2 Toimeksiantaja 

 

 

2.1 PKSSK 

 

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä hoitaa nimen-

sä mukaisesti erikoissairaanhoitoa ja kehitysvammaisten erityishuollon palvelui-

ta tarvitsevia potilaita koko Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella. Päätoi-

mipisteessä Pohjois-Karjalan keskussairaalassa Joensuussa edustettuina ovat 

kaikki tärkeimmät erikoisalat mukaan lukien synnytys- ja sädehoitoyksikkö. Pää-

toimipisteet ovat Pohjois-Karjalan keskussairaala Joensuussa, Paiholan sairaa-

la Kontiolahdella ja Honkalampi-keskus Liperin Ylämyllyllä. 

 

Kuntayhtymä aloitti toimintansa nykymuodossaan 1.1.2006. PKSSK:n toimialu-

eella asuu noin 170 000 asukasta, joista noin joka kolmas käyttää PKSSK:n 

palveluita vuosittain. Kuntayhtymän palveluksessa on noin 2900 henkilöä. Toi-

minnan perusta on monipuolisesti osaava ja hyvinvoiva henkilöstö, kehittyvät 

toimintamallit sekä teknologian tehokas hyödyntäminen. (PKSSK 2014a) 

 

 

2.2 Turvallisuuden teemavuosi 2015 

 

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä vuosi 2015 

on nimetty turvallisuuden teemavuodeksi. Tämän on tarkoitus tulla näkymään 

erilaisina turvallisuuteen liittyvinä tapahtumina, henkilöstön koulutuksina ja tur-

vallisuuskulttuurin kehittämisenä. Turvallisuuden teemavuoden keskeisenä ta-

voitteena on lisätä riskien ennakointia työ- ja potilasturvallisuuteen liittyvissä 

asioissa. Turvallisuuskulttuuria kehitetään lisäämällä tietoisuutta ja muokkaa-

malla asenneilmapiiriä: riskitekijät tulee tunnistaa niin toiminnan suunnittelussa 

ja johtamisessa kuin jokaisen työntekijän päivittäisessä työssä. (PKSSK 2015a.) 

 

Riskeillä on hintansa ja puutteet turvallisuudessa aiheuttavat huomattavia kus-

tannuksia vuosittain. PKSSK:n omien laskelmien mukaan henkilökunnalle työs-

sä ja työmatkoilla sattuvat tapaturmat aiheuttavat yli miljoonan euron suorat 
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kustannukset vuosittain. Kuten yleensä, suuri osa tapaturmista ja potilasvahin-

goista olisi kuitenkin estettävissä pienillä teoilla ja oivalluksilla arkisessa työnte-

ossa. (PKSSK 2015a.) 

 

Turvallisuuden teemavuosi 2015 ei lähtökohtaisesti ollut tätä opinnäytetyötä oh-

jaava teema tai kimmoke työn tekemiselle. Tämä opinnäytetyö toki liittyy ai-

heensa kannalta olennaisesti turvallisuuden teemavuoden ajatuksiin, asiasisäl-

töihin ja tapahtumiin. 

 

 

2.3 PKSSK:n tekninen huolto ja kunnossapito 

 

Tekninen huolto ja kunnossapito on PKSSK:n alaisuudessa toimiva tukipalvelu, 

joka kuuluu kuvassa 1 mainitun osa-alueen – logististen ja huoltopalveluiden al-

le. Tähän niin sanottuun korjauksen ja kunnossapidon tukipalveluyksikköön 

kuuluvat talotekniikka, sähkö ja automaatio, LVI2, rakennustekniikka sekä 

lääkintälaitehuolto. Tässä opinnäytetyössä ja siihen liityvässä 

turvallisuussuunnitelmassa keskitytään edellämainituista aloista sähkö 

ja -automaation, sekä LVI:n toimintoihin, työntekijöihin ja töihin 

työympäristöineen. Tämän opinnäytetyön ulkopuolelle jäävät omana toiminta-

alueenaan esimerkiksi rakennustekniikka sekä lääkintälaitehuolto. 

Työntekijöiden määränä sähkö- automaatio ja LVI:n työyhteisö tarkoittaa noin 

parinkymmenen henkilön ryhmää.  

 

Kuva 1 Huolto ja kunnossapito PKSSK:n alaisuudessa (PKSSK 2015). 

                                            
2
 LVI = Lämpö-, Vesi- ja Ilmastointijärjestelmät 
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Teknisen huollon työympäristöinä tässä opinnäytetyössä ovat Joensuussa si-

jaitseva keskussairaala teknisen huollon vastuulle kuuluvine toimintoineen. Tä-

män lisäksi teknisen huollon käytössä on myös sairaalalta sijaitseva varustelul-

taan pientä konepajaa vastaava korjaamo, joka työympäristönä poikkeaa luon-

nollisesti sairaalatiloista esimerkiksi metallin työstöön soveltuvine koneineen, tu-

lityöpaikkoineen ja varastoineen. Tekninen huolto tekee sairaalalla toimialaansa 

liittyvien laitteiden ja prosessien, esimerkiksi ilmanvaihtokoneiden, erilaisten 

pumppujen ja sähkölaitteiden korjaus- ja huoltotöitä. Huoltoa ja korjausta teh-

dään osittain huollon järjestelmiin perustuvien suunnitelmien mukaan, osittain 

tarpeen mukaan esimerkiksi poikkeamien ja rikkoutumisten takia. ”Strategiana 

teknisen huollon toiminnalle voidaan pitää: pidetään kiinteistöt ja laitteet turvalli-

sina ja toiminnassa.” (Taskinen & Vattulainen 2014.) 

 

 

3 Turvallisuuden tietoperustaa 

 

 

3.1 Turvallisuus käsitteenä ja turvallisuuden yleisiä edellytyksiä 

 

Tässä opinnäytetyössä käsitteellä turvallisuus tarkoitetaan erityisesti työturvalli-

suutta, sekä yleistä esimerkiksi sairaalaa koskevaa turvallisuustasoa. Turvalli-

suuden voidaan kuvitella ajatus- ja tunnetasolla tarkoittavan riskien ja vaarojen 

poissaoloa tai tietoa siitä, että niitä halutaan, voidaan ja osataan hallita.  

 

Tekniikan kannalta edellytykset työpaikan sekä työympäristön hyvään turvalli-

suuteen, ja erityisesti työturvallisuuteen voidaan saavuttaa periaatteessa hyvin 

yksinkertaisien keinojen avulla. Näitä ovat teknisesti turvallisen välineistön valin-

ta ja ylläpito, työtä tekevän henkilöstön ammattitaidosta ja turvallisista työtavois-

ta huolehtiminen, sekä koko työpaikan organisaation turvallisuusasioista vas-

tuussa pitäminen. (Laitinen, Vuorinen & Simola. 2013, 187.)   
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3.1.1 Turvallisuuden johtaminen 

 

Periaatteelliset vähimmäisvaatimukset turvallisuuden johtamiselle yleisesti työ-

paikoilla on annettu työturvallisuuslaissa 738/2002. Työturvallisuuslaki asettaa 

työantajalle eräitä turvallisuuteen liittyviä velvollisuuksia, joita ovat esimerkiksi 

riskien arviointi ja niiden vähentäminen, työntekijän osaamisen varmistaminen, 

ja kaikkien näiden asioiden järjestelmällinen suunnittelu, tiedottaminen ja ajan 

tasalla pitäminen. Yhtä lailla myös työntekijällä on turvallisuuteen liittyviä velvol-

lisuuksia, muun muassa velvollisuus noudattaa annettuja ohjeita ja toimintata-

poja. (Työturvallisuuslaki 738/2002.) Nämä velvollisuudet ovat ajatuksellisena 

perustana turvallisuuden johtamiselle ja siten lähtökohta turvallisuudelle niin kä-

sitteenä kuin todellisuudessa (Työsuojeluhallinto 2014). 

 

 

3.1.2 Turvallisuus työyhteisössä 

 

Yleisesti ottaen on tärkeää, että turvallisuus nähdään kokonaisvaltaisena asiana 

eikä vain erillisenä toimintona niin sanotun oman toiminnan ohessa. Tästä seu-

raa se, että yrityksen työyhteisöön on pystyttävä luomaan sellainen kulttuuri, et-

tä jokainen tuntee oman vastuunsa turvallisuudesta. Työyhteisössä on uskotta-

va siihen, että turvallisuutta voidaan järjestelmällisellä ja tavoitteellisella työllä 

parantaa, eli työntekijöiden olisi asennoiduttava turvallisuusmyönteisesti. Ylei-

sesti tulisi uskoa siihen, että esimerkiksi ”nolla tapaturmaa” on mahdollista. 

 

”Parhaillakaan säännöillä ja toimintatavoilla ei ole merkitystä, elleivät 

kaikki – – työskentelevät henkilöt ole perusteellisesti perehtyneet niihin 

ja kaikkiin lakisääteisiin vaatimuksiin sekä noudata niitä ehdottomasti” 

(Sähkötyöturvallisuus SFS 6002). 

 

Työnantaja on velvollinen selvittämään ja kehittämään työterveyttä ja -

turvallisuutta yhteistyössä henkilöstön kanssa. Työturvallisuuslaki säätelee tur-

vallisuuden järjestelmällistä hallintaa yleisellä tasolla. Jo saavutetun turvalli-

suustason ylläpitäminen ja parantaminen vaatii jatkuvaa toiminnan seuraamista 

ja kehittämistä. (Työsuojeluhallinto 2014.) On selvää, että on mahdotonta saa-
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vuttaa tilanne, jossa turvallisuudessa on saavutettu niin sanottu täydellinen tur-

vallisuuden tila, jota ei voida enää edistää tai parantaa.  

 

 

3.2 Turvallisuusasioiden tietolähteitä 

 

Työturvallisuuteen liittyvää aineistoa on saatavilla paljon.  Turvallisuuteen liitty-

viä vaatimuksia, ohjeita ja tietoa on saatavilla monipuolisesti. Esimerkiksi Työ-

terveyslaitos TTL:n kautta tietoa saa muun muassa henkilösuojaimista ja onnet-

tomuuden vaaraa aiheuttavien aineiden OVA-ohjeita (Työterveyslaitos 2015a, 

2015b). Työturvallisuuskeskus TTK:lta tietoa saa muun muassa työturvallisuus-

kortista ja työpaikkaselvityksestä. (Työturvallisuuskeskus 2015a & 2015b). Tur-

vallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kautta tietoa ja vaatimuksia on saatavilla 

muun muassa sähkötöihin liittyen, sekä esimerkiksi CE-merkistä ja paloilmoitti-

mien vaatimusten mukaisuudesta. (Tukes. 2015a, 2015b, 2015c & 2015d). So-

siaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta saa tietoa ja ohjeistusta 

muun muassa terveydenhuollon jätteisiin ja muihin sosiaali- ja terveysalan, sekä 

elinympäristön asioihin.(Valvira 2006). Työsuojeluhallinnosta tietoa saa muun 

muassa riskien arviointiin liittyvissä asioissa, sekä tietoa turvallisuuden johtami-

seen liittyvistä asioista.( Työsuojeluhallinto 2014, 2015a, 2015b). Suomen 

Standardoimisliitto SFS ry:ltä on saatavissa turvallisuusasioihin liittyvää ajan-

tasaista standarditietoa. (SFS ry 2015). Näistä lähteistä saatavilla olevaa tietoa 

on käytetty myös tässä opinnäytetyössä ja turvallisuussuunnitelmassa otsikoi-

den alaisissa asiayhteyksissään.  

 

 

3.3 Turvallisuuteen liittyviä lakeja, asetuksia ja standardeja 

 

Palo- ja pelastusturvallisuus, työturvallisuus ja siihen liittyvä toiminta ovat vah-

vasti lakien, asetusten ja standardien määrittelemää ja ohjaama aihealuetta. 

Turvallisuussuunnitteluun, riskien hallintaan ja määrittämiseen, yleisesti työtur-

vallisuuteen, sekä yleiseen turvallisuuteen liittyvät muun muassa seuraavat ly-

hyesti esitellyt lait, asetukset ja ohjeistavat standardit, joista on poimittu asioita 
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myös tähän opinnäytetyöhön. Myös muita sovellettavia lakeja ja niiden sisältöä 

tarkastellaan myöhemmin asiayhteydessään. 

 

Työturvallisuuslain 23.8.2002/738 tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja 

työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä en-

naltaehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympä-

ristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. Nimensä 

mukaisesti työturvallisuuslaki on keskeinen työturvallisuutta käsittelevä ja sään-

televä laki.( Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738.) 

 

Pelastuslain 29.4.2011/379 tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja 

vähentää onnettomuuksia. Lain tavoitteena on myös, että onnettomuuden uha-

tessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnet-

tomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti. Pelastuslaissa säädetään myös 

esimerkiksi ihmisten, yritysten sekä muiden yhteisöjen ja oikeushenkilöiden vel-

vollisuudesta liittyen tulipalojen ja onnettomuuksien ehkäisyyn ja rajoittamiseen. 

Pelastuslaissa turvallisuuden suunnittelun vaatimuksia ovat esimerkiksi vaati-

mus pelastussuunnitelmasta. (Pelastuslaki 29.4.2011/379.)  

 

Opinnäytetyön asiayhteydessä ja toimeksiantajan työympäristössä henkilö- ja 

paloturvallisuusasioiden vaativuus korostuvat kun toimintaympäristönä on sai-

raala. Pelastuslain mukaisesti rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on 

poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi 

tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle 

aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen 

voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma. (Pelastus-

laki 29.4.2011/379.) 

 

SFS 5900 Tulitöiden paloturvallisuus-standardi koskee tulitöistä aiheutuvien 

henkilö- ja omaisuusvahinkojen torjumista tilapäisillä tulityöpaikoilla. Kyseisessä 

standardissa esitetään toimenpiteitä, joilla voidaan lisätä paloturvallisuutta 

asennus-, huolto- ja korjaustöissä, joissa esimerkiksi hitsataan, leikataan, hio-

taan sekä tehdään muuta työtä tai käytetään työmenetelmää josta aiheutuu pa-

lovaara. Standardissa annetaan ohjeita niille henkilöille, joiden tehtävänä on 
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johtaa, valvoa ja tehdä tulitöitä. Standardissa annetut ohjeet koskevat myös ul-

kopuolisia urakoitsijoita ja kiinteistöjen hoidosta vastaavia henkilöitä. (SFS 

5900.) 

 

OHSAS 18002 -ohjeessa esitetään standardin OHSAS 18001 vaatimukset sekä 

niihin liittyviä ohjeita. Kyseisten standardien vaatimukset on laadittu vastaa-

maan asiakkaiden tarpeeseen saada yleisesti tunnustettu työterveys- ja työtur-

vallisuusjohtamisjärjestelmästandardi, jonka perusteella johtamisjärjestelmiä 

voitaisiin arvioida ja sertifioida. Tarpeen on myös ollut saada opastusta tällaisen 

standardin toteuttamiseen. OHSAS 18001 on laadittu yhteensopivaksi muiden 

laatu ja ympäristö johtamisjärjestelmästandardien kanssa, jotta laatu-, ympäris-

tö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmien mahdollinen yhdistäminen 

keskenään olisi helpompaa. (OHSAS 18002.) 

 

Esimerkkinä erityisesti tiettyä ammattialaa ja alan ammattilaisia koskevasta 

standardista voidaan mainita SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus-standardi, joka 

nimensä mukaisesti käsittää sähköalan töitä ja niiden turvallisuutta. Standardin 

valmistelutyön perustana ovat olleet useat kyseisen standardin soveltamisalaa 

käsittelevät kansalliset lait, muut standardit ja sisäiset säännöt. Standardissa 

esitetään noudatettavia minimivaatimuksia, turvalliseen työskentelyyn opastavia 

liitteitä, velvoitteita ja turvallisuusvaatimuksia. Standardin tarkoituksena on ajan 

kuluessa määritellä yhtenäinen sähköturvallisuuden taso Euroopan tasolla. 

(SFS 6002). 
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4 Työn ja työympäristön turvallisuus 

 

 

Työn ja työympäristön turvallisuuteen liittyvät ja vaikuttavat monet erilaiset vaih-

televat tekijät. Seuraavien otsikoiden alla käsitellään työn ja työympäristön tur-

vallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, sekä esimerkiksi sitä miten kunnossapitotyö 

vaikuttaa turvallisuuteen. Olennaista on myös itse kunnossapitotyön turvalli-

suus. 

 

 

4.1 Kunnossapitotyön turvallisuus 

 

 

4.1.1 Kunnossapitotyö turvallisuuden edistäjänä 

 

Huolto- ja kunnossapitotoiminta voidaan nähdä yleistä turvallisuutta ylläpitävänä 

toimena. Nopea ja tehokas kunnossapito edistää turvallisuutta poistamalla 

mahdollisesti vaaraa aiheuttavat tilanteet, jotka johtuvat viallisista laitteista, pro-

sessin osista tai työympäristön tiloista ja kalusteista. Kun kunnossapitoa kehite-

tään ja mukana on järjestelmällisyys ja suunnitelmallisuus voidaan myös tapa-

turmien mahdollisuutta vähentää tuntuvasti. Kunnossapidon tehtävänä on ko-

neiden ja laitteiden sekä rakennusten ja kiinteistöjen pitäminen tehokkaassa ja 

turvallisessa toimintakunnossa. ( Laitinen, Vuorinen & Simola. 2013, 200) 

 

Järjestelmällisyys ja suunnitelmallisuus näkyvät ennakoivassa kunnossapidos-

sa, jossa muodostetaan kunnossapidon tarkastuslistat turvallisuuden kannalta 

merkityksellisiin huoltokohteisiin aikatauluineen. Kun tunnistetaan toistuvasti vi-

kaantuvat kohteet ja häiriöt voidaan suunnitelmallisuudella välttää niistä johtuvat 

tapaturmat. (Laitinen, Vuorinen & Simola. 2013, 200.)  
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4.1.2 Perehdytys, ammatillinen pätevyys ja vastuu 

 

Huolto- ja kunnossapitotyötä, sekä siihen hyvin usein liittyvää uusien laitteiden 

tai työvälineiden asennuksia tehtäessä on huomioitava turvallisuuden kannalta 

useita olennaisia asioita. Asennustyöhön ryhtyvällä ja sen parissa työskentele-

villä on oltava riittävät tiedot ja taidot työn suorittamiseksi tehokkaasti ja turvalli-

sesti. Työn suorittajalle on annettava tarvittava perehdytys ja ohjausta. Työnan-

tajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöis-

tä, sekä huolehdittava siitä, huomioon ottaen työntekijän ammatillinen osaami-

nen ja työkokemus. (Laitinen, Vuorinen & Simola. 2013, 175.)  

Työturvallisuuslain 14§:n mukaan työntekijälle on annettava opetusta ja ohjaus-

ta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden, sekä häiriö- ja poikkeustilantei-

den varalta. Tätä työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tar-

vittaessa. (Laitinen, Vuorinen & Simola. 2013, 175).  

 

Ammatillisesta pätevyydestä ja sen tunnistamisesta säädetään Laissa ammat-

tipätevyyden tunnustamisesta 30.11.2007/1093. Lakien ja asetusten vaati-

musten mukaisesti töissä, joissa tarvitaan ammatillista tasoa ja pätevyyttä, käy-

tetään vain vaatimukset täyttävää työntekijää. Ammattitaidon vaatiminen ja sen 

ylläpitäminen ovat osaltaan edellytyksiä turvallisien työtapojen tuntemiseen ja 

käyttöön esimerkiksi sähköalan töissä. Sähkötyöt voidaan myös ottaa esimerk-

kinä luvanvaraisista ja pätevyyttä vaativista töistä. Esimerkiksi jo aiemmin mai-

nittu SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus-standardi ja sähkölainsäädäntö määrittele-

vät sähkötöiden tekemisen ja teettämisen edellyttämiä vaatimuksia.  

  

Kiinteisiin sähköasennuksiin sekä sähkölaitteiden korjaukseen kohdis-

tuvia sähkötöitä saavat yleensä tehdä vain ne sähköalan ammattilaiset, 

joilla on oikeus tehdä näitä töitä. Keskeisin vaatimuksista on turvallisuu-

desta vastaava töiden johtaja, jolla on oltava toiminta-alueen kattava 

pätevyystodistus. Sähkö- ja hissitöitä saa Suomessa tehdä vain, mikäli 

täyttää asetetut vaatimukset ja toiminnan aloittamisesta on tehty ilmoi-

tus Tukesin sähköurakoitsijarekisteriin. (Tukes 2015b.) 

 

 



17 

 

 

 

Koneista ja teknisistä laitteista yleisesti puhuttaessa täytyy huomioida, että työ-

turvallisuuslain mukaisesti niiden suunnittelijalla ja käyttökuntoon asentajalla on 

vastuu siitä, että kone on lähtökohtaisesti turvallinen. Koneen asentajalla on 

työturvallisuuslain 58§ mukaisesti vastuu koneen tai laitteen turvalliseen käyttö-

kuntoon saattamisesta. 

 

Sen, joka toimeksiannosta asentaa koneen, työvälineen tai muun lait-

teen käyttöön työpaikalla, on otettava huomioon asennuksesta annetut 

valmistajan ja muut ohjeet sekä muutoinkin osaltaan huolehdittava siitä, 

että kone tai laite siihen kuuluvine suojalaitteineen saatetaan asianmu-

kaiseen kuntoon. (Työturvallisuuslaki 58§.) 

 

 

 

4.2 Kunnossapitotyö sairaalassa  

 

 

4.2.1 Ryhti-järjestelmä 

 

Opinnäytetyön toimeksiantajan työympäristössä tavoitteena huollon suhteen on 

olla kunnossapidon perusoppien mukaisesti ennakoiva. Laitteistoissa tai toimin-

noissa esiintyvä häiriö tai vika voi vaikuttaa sairaalan tarjoamien palveluiden tar-

jontaan viivästyttävästi. Tästä syystä on erityisen tärkeää, että kunnossapito on 

suunniteltua ja ennaltaehkäisevää odottamattomien korjausten sijaan. (Taski-

nen & Vattulainen 2014.)  

 

Järjestelmällisen ja suunnitellun kunnossapitotyön voidaan havaita toteutuvan 

toimeksiantajan työympäristössä, jossa asiaa on hoidettu ja hallitaan kunnossa-

pitojärjestelmin ja -ohjelmin. Teknisen huollon käytössä on Ryhti-ohjelmisto, ny-

kyiseltä kauppanimeltään Granlund Manager, joka on tietotekninen järjestelmä 

huoltoon ja kunnossapitoon. Ohjelmisto on väline teknisten järjestelmien toimin-
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nan valvontaan sekä häiriötilanteisiin reagointiin tilanteen ilmoituksesta työmää-

räimien hallintaan3. (Granlund Manager 2015).  

Järjestelmässä on määriteltyinä teknisen huollon alaisille laitteille kunnossapito-

kortit ja niihin liittyvät huoltosuunnitelmat. Järjestelmä on kunnossapidon ja tur-

vallisuuden kannalta apuna myös huoltokohteiden visuaalisessa paikallistami-

sessa, huollon toimintaan liittyvät rakennukset ja siellä olevat osastot, sekä lait-

teiden sijoitukset ovat valokuvattuna. PKSSK:n teknisessä huollossa työn suo-

rittamisen luvallisuuden kannalta kunnossapidon Ryhti-järjestelmässä määritel-

ty, esimerkiksi ilmennyttä vikaa vastaava ja kiireellisyyden huomioiva palvelu-

pyyntö, ja siitä luotu työmääräin ohjautuvat asianomaiselle työn suorittajatahol-

le. 

 

 

4.2.2 Kunnossapidon vaikutus sairaalan turvallisuuteen 

 

Kun ajatellaan yleistä turvallisuutta esimerkiksi sairaalassa kunnossapidon nä-

kökulmasta, on otettava huomioon itse kunnossapitotoiminnan turvallisuus, sen 

ollessa tärkeä osatekijä kokonaisturvallisuudessa. Kun esimerkiksi sairaalan 

teknisessä huollossa havaitaan riskejä ja vaaroja, on huomioitava seuraus sii-

hen, että ihmisten hoito ja turvallisuus voivat olla vaarassa (kuva 2) (Taskinen & 

Vattulainen 2014.) 

 

                                            
3
 Työmääräimellä osoitetaan työtehtävä asianomaiselle taholle määritellyn vian tai palvelutar-

peen perusteella huomioiden myös tehtävän kiireellisyys 
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Kuva 2 Turvallisuuteen liittyviä asioita toimeksiantajan työympäristössä. (Taskinen & 

Vattulainen 2014 soveltaen) 

 

 

Kuten edellä todettiin, teknisen huollon turvallisuudesta sairaalan kyseessä ol-

lessa on huomioitava asia, että huollon ja kunnossapidon turvallisuusasiat vai-

kuttavat huollossa työskentelevien henkilöiden, muissa työtehtävissä työskente-

levien, sekä asiakkaiden, eli siten osaltaan koko sairaalan ja sen toiminnan tur-

vallisuuteen ja ylläpitoon. 

 

Teknisessä huollossa ja kunnossapidossa on huomioitava, että sen alaisissa 

laitteissa ja toiminnoissa olevat korjaamattomat, tai huomaamattomat häiriöt ja 

viat voivat osaltaan johtaa vaaraan. Kuten jo aiemmin voitiin todeta, laitteistois-

sa tai toiminnoissa esiintyvä häiriö tai vika voi vaikuttaa tarkasteltavan työympä-

ristön, eli sairaalan tarjoamien palveluiden tarjontaan viivästyttävästi. Seisokki, 

eli laitteen rikkoutumisesta aiheutuva odottamaton pysähdys palvelussa, ei ole 

koskaan hyvä asia, sillä ihmisten hoito ja turvallisuus voivat olla vaarassa. ( 

Taskinen & Vattulainen 2014.)  

 

 

4.3 Henkilöiden tunnistaminen  

 

 

4.3.1 Työntekijän tunnistaminen 
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Kuva 3 Työturvallisuuskortti (Työturvallisuuskeskus 2015a) 

Työturvallisuuslain 52 a § mukaisesti rakennustyömaalla työskentelevien on pi-

dettävä mukanaan henkilökohtaista kuvallista tunnistekorttia, josta käy ilmi työn-

tekijän työnantaja. Rakennustyömaille määriteltyjen säännösten mukaan kortis-

sa on oltava näkyvissä myös työntekijän henkilökohtainen veronumero. Raken-

nustyömailla tunnistekortti veronumeroineen liittyy turvallisuuden ohella myös 

niin sanottuun harmaan talouden torjuntaan. 

 

 

4.3.2 Työntekijöiden tunnistaminen sairaalassa 

 

Työpaikalla liikkuvien henkilöiden tunnistaminen kuuluu osaltaan turvallisuuteen 

kulunvalvontaan ja sen seurantaan. PKSSK:n palveluksessa työskentelevillä on 

henkilökohtainen kuvallinen tunnistekortti henkilön tunnistamista varten. Henki-

lökortti vaaditaan sairaalassa työskenneltäessä. Käytössä on myös niin sanottu-

ja Valtti-kortteja, jotka ovat rakennustyömaita koskevien työturvallisuuslain vaa-

timusten mukaisia henkilötunnisteita, ja siten edellytys rakennustyömailla työs-

kentelyyn. 

 

 

4.4 Työturvallisuuskortti 

 

Työturvallisuuskeskuksen työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työym-

päristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Työntekijä voi osoittaa 

saaneensa koulutuksen näihin asioihin voimassaolevalla kortillaan. Hyväksytysti 

työturvallisuuskorttikurssin suorittaneilla on viisi vuotta voimassa oleva työtur-

vallisuuskortti (kuva 3), jonka perusteella suorittajilla tulisi olla yhteneväisiä pe-

rustietoja ja taitoja työturvallisuuteen liittyen.  
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Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden paran-

tamiseksi. Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on muun muassa paran-

taa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten 

välillä. Tarkoitus on myös tukea työhönopastusta yhteisillä työpaikoilla ja työ-

mailla antamalla perustietoa muun muassa työsuojelusta ja vähentämällä eri 

toimijoiden antamaa päällekkäistä koulutusta. Tarkoituksena on myös herättää 

työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaa-

miseen pyrkien vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita. (Työturvallisuus-

keskus 2015a.) 

 

Kuten hyvin monessa kunnossapidon työpaikassa nykyään, myös PKSSK:n 

teknisessä huollossa työskenteleviltä henkilöiltä vaaditaan voimassa oleva työ-

turvallisuuskortti. Koulututusta ja kursseja työturvallisuuskorttiin liittyen järjeste-

tään tarvittaessa työturvallisuuden tieto- ja taitotason ylläpitämiseksi. 

 

 

4.5 Turvallisuuden seuranta teknisessä huollossa 

 

Turvallisuuden seuranta kuuluu osaltaan olennaisesti turvallisuustoimintaan ja 

olemassa olevan turvallisuustason järjestelmälliseen ylläpitoon, sekä kehittämi-

seen. Tämä toteutuu käytännössä myös PKSSK:n työympäristöissä. 

 

 

4.5.1 Työpaikkaselvitys 

 

Työpaikkaselvitys, eli työn ja työympäristöjen, työyhteisön sekä niistä aiheutuvi-

en kuormitustekijöiden ja muiden haittojen merkityksen arviointi työntekijän ter-

veyden ja työkyvyn kannalta on perusta työterveyshuoltotoiminnalle.  Myös en-

siapuvalmiuden selvittäminen kuuluu työpaikkaselvitykseen. Työpaikkaselvitys-

tä varten työterveyshenkilöstö selvittää työnantajalta työpaikan tietoja, esimer-

kiksi henkilöstön ikärakennetta, sairauspoissaolotietoja, tapaturmatietoja ja työ-

prosesseja, työmenetelmiä ja työaikoja, sekä mahdollisesti mittaa työpaikan ter-

veydellisiä vaaroja. Työntekijöille kohdistuvilla kyselyillä voidaan selvittää esi-
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merkiksi työilmapiiriä ja kuormitustekijöitä. Työturvallisuuslain mukainen vaaro-

jen tunnistaminen ja riskien arviointi sekä asioiden dokumentointi ovat työnanta-

jan vastuulla. Työpaikkaselvityksen liittäminen tähän vaarojenarviointimenette-

lyyn on perusteltua. (Työturvallisuuskeskus 2015b). 

 

Työterveyshuolto toteuttaa PKSSK:ssa säännöllisin ajoin työpaikkaselvityksen, 

jossa läpikäydään työpaikan olosuhteita ja arvioidaan niiden merkitystä työsken-

televien ihmisten terveyteen. Teknisen huollon osalta tämä käsittää tarkastelua 

pääosin työtilojen osalta. Varsinaista riskien ja vaarojen tunnistamista käsitel-

lään myöhemmin tässä opinnäytetyössä. 

 

4.5.2 Tapaturmat ja ”läheltä piti” -tilanteet 

 

PKSSK:n teknisessä huollossa tapahtuvia työturvallisuuteen liittyviä tapahtumia, 

tapaturmia ja ”läheltä piti”-tilanteita raportoidaan sähköiseen HaiPro-

järjestelmään. HaiPro-järjestelmä on erityisesti potilasturvallisuutta vaarantavien 

tapahtumien raportointimenettely ja tietotekninen työkalu, joka on kehitetty yh-

teistyössä terveydenhuollon yksiköiden, sosiaali- ja terveysministeriön, lääkelai-

toksen ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa. Raportointijärjestelmä on 

tarkoitettu toiminnan kehittämiseen sitä käyttävien yksiköiden sisäisessä käy-

tössä. Järjestelmään on liitetty PKSSK:ssa myös edellä mainittu henkilöstöön 

kohdistuvien työturvallisuuteen vaaratapahtumien raportointi. 

 

Järjestelmällisen ja helppokäyttöisen raportointimenettelyn avulla käyt-

täjät voivat hyödyntää vaaratapahtumista saatavat opit ja terveyden-

huollon johto saa tietoa varautumisen riittävyydestä ja toimenpiteiden 

vaikutuksista.(HaiPro, 2015) 

 

Tapaturman tai ”läheltä piti”-tilanteen sattuessa työntekijä kirjaa itse tapahtuman 

järjestelmään. Raportointi perustuu luottamukselliseen ja syyttelemättömään 

vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja käsittelyyn.  

 

Tapaturmista ja ”läheltä piti”-tilanteista puhuttaessa on huomioitava myös niin 

sanottu jäävuoriteoria, jonka mukaisesti jokaista vahinkoa, tapaturmaa tai on-
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nettomuutta kohti tapahtuu tai esiintyy moninkertainen määrä vaaratilanteita tai 

niin sanottuja ”läheltä piti”-tilanteita, jotka eivät juuri sillä kertaa johtaneet kui-

tenkaan mihinkään vakavampaan seuraukseen. Tapahtunut tapaturma tai on-

nettomuus on siis vain jäävuoren huippu. Jokaisen henkilön olisi syytä muistaa 

tämä työskennellessään, arkisissa toimissaan ja vapaa-ajallaan, riippumatta 

ammattialasta tai kokemuksesta. 

 

 

4.6 Urakoitsijoiden käyttö teknisessä huollossa 

 

Teknisen huollon edustajien mukaan sairaalan teknisestä kunnossapidosta noin 

95 % hoidetaan itse omalla työvoimalla. Huoltosopimuksia ulkopuolisten ura-

koitsijoiden kanssa käytetään esimerkiksi hissien ja lääkintälaitteiden osalta joh-

tuen toimialaan liittyvistä lakiasioista ja luvanvaraisuuksista. Samoin isompia 

projekteja ostetaan tarvittaessa tilaustyönä ulkopuolisilta urakoitsijoilta. Pääosin 

kaikki ulkopuolinen työvoima, jota käytetään teknisen huollon tarpeissa, on tila-

ustyötä toisen yrityksen kautta. Tätä kautta muodostuu urakoitsijoiden toimimi-

sen luvanvaraisuus. Kaikkea oman organisaation ulkopuolelta hankittua työtoi-

mintaa ohjaa työtilaus ja siihen liittyvät menettelyt. (Taskinen & Vattulainen 

2014.) 

 

Teknisen huollon toiminnoissa tilaustyön tekijät toimivat pääosin omatoimisesti 

ja itsenäisesti hoitaen heille asetetut työtehtävät tai työtehtäväkokonaisuudet. 

Heidät perehdytetään tehtävien vaatimusten mukaisesti ja heidän työskentely-

ään valvotaan PKSSK:n toimesta. On luonnollista, että suoritettu ja valmiiksi 

saatu työ myös tarkastetaan. Urakoitsijoita koskevat turvallisuuden ja esimer-

kiksi puhtauden kannalta samat vaatimukset kuin omiakin työntekijöitä, huomi-

oiden myös mahdolliset urakoitsijan itsensä erityisvaatimukset. (Taskinen & 

Vattulainen 2015.) 

 

 

4.7 Ympäristön turvallisuus 
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4.7.1 Jätteet ja niiden käsittelyn vaatimukset 

 

Ihmisten ja ympäristön turvallisuuden kannalta jäteasioiden merkitys korostuu 

erityisesti vaaralliseksi luokiteltujen ja ongelmajätteiden kohdalla. Jätelaissa 

646/2011 tarkoitetaan jätteellä ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut 

tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. Jätelaissa 

tarkoitetaan vaarallisella jätteellä jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, 

tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai 

muu vastaava vaaraominaisuus. Ympäristönsuojelulain 527/2014 mukaan 

toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaan-

tuminen voidaan ja on mahdollista ehkäistä ennakolta. Jos pilaantumista ei voi-

da kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Toimin-

nasta syntyvät päästöt ympäristöön ja viemäriverkostoon on saatava mahdolli-

simman vähäisiksi. 

4.7.2 Jätteet ja niiden käsittely sairaalassa 

 

Opinnäytetyön toimeksiantajan työympäristön jäte- ja ympäristöasioita tarkastel-

taessa on huomattava, että kyseessä on terveydenhuoltoon keskittyvä laitos. 

Tästä johtuen on luonnollista että sairaalan normaalin toiminnan aikana synty-

vät jätteet ovat niin sanottuja terveydenhuollon jätteitä. Näihin lukeutuvat esi-

merkiksi laboratoriojätteet, lääkejätteet ja biologista jätettä olevat kudosjätteet. 

Näistä jätteistä voidaan havaita mahdollisesti löytyvän edellä mainittuja vaara-

ominaisuuksia, ja siten erityistoimet ovat tarpeen. 

PKSSK:n yksiköissä jätteet lajitellaan materiaalina kierrätettäviin; pahvit 

ja kartongit, paperit, tietosuojattava materiaali ja metallit.  Energiana 

hyödynnettäviin lajitellaan käsitelty puu- ja levytavara ja käsittelemätön 

puu. Lisäksi lajitellaan lasi, erityisjätteet, vaarallinen jäte ja sekajäte. 

Biojätteen lajittelu kattaa lähes koko sairaalan. (PKSSK 2015b.) 

 

Teknisen huollon ja kunnossapidon kannalta terveydenhuollon jätteistä olennai-

sena voidaan keskittyä teknisiin jätteisiin. Teknisiä jätteitä huollon ja kunnossa-

pidon kannalta voivat olla esimerkiksi metallijätteet, sähköromu ja mahdolliset 

ongelmajätteet.  
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Mainituista jätteistä kierrätettävissä olevat jätteet eli esimerkiksi metallit kierräte-

tään asianmukaisella tavalla. Ongelmajätteiksi määritellyt jätteet eli esimerkiksi 

öljyt, paristot ja akut hävitetään tai kierrätetään niille asetettujen erillisten vaati-

musten ja ohjeistusten mukaisesti. On huomattava, että esimerkiksi tiettyjen tilo-

jen ja vetokaappien suodattimet luokitellaan lääke- tai tartuntavaarallisiksi jät-

teiksi, ja ovat siten käsiteltävä, pakattava, varastoitava sekä hävitettävä näitä 

koskevien ohjeistusten mukaisesti. (Heikkinen, Taskinen & Vattulainen 2015). 

PKSSK:n terveydenhuollonjätteistä ja riski- ongelma- sekä vaarallista jätteistä 

sekä niiden oikeaoppisesta loppusijoituksesta vastaa muun muassa kierrätyk-

seen ja jätehuoltoon erikoistunut ympäristönhuollon palveluiden tuottaja Eko-

kem. Sairaalan ympäristö- ja jäteasioihin on nimetty myös vastuuhenkilöt. 
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Kuva 4. Vaarojen ja riskien tunnistamisen periaate. (OHSAS 18002 ja 

Työsuojeluhallinto 2015a soveltaen) 

5 Teknisen työpaikan riskit 

 

 

5.1 Riskin määritelmä ja tunnistamisen periaate 

 

Standardissa OHSAS 18002 (2008) riski on määritelty sanallisesti vaarallisen 

tapahtuman tai altistuksen esiintymisen todennäköisyyden ja tapahtumasta tai 

altistuksesta mahdollisesti aiheutuvan vamman tai terveyden heikentymisen va-

kavuuden yhdistelmäksi. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan ryhtymään 

toimenpiteisiin työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi. Työ-

turvallisuuslain 10 § mukaisesti työnantajan on riittävän järjestelmällisesti (kuva 

4) tehtävä vaarojen ja riskien arviointia tehtävistä töistä, työajoista, työtilasta ja 

työympäristöistä. Samoin on arvioitava kuinka mahdolliset vaarat ja riskit voi-

daan poistaa, tai jos niitä ei voida täysin poistaa, kuinka niitä voidaan mahdolli-

suuksien mukaan pienentää.  
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Riskin arviointi on vaaroista aiheutuvien riskien arviointiprosessi, jossa otetaan 

huomioon mahdollisten jo toteutettujen hallintatoimenpiteiden riittävyys ja pääte-

tään, ovatko riskit hyväksyttäviä. Kun organisaatio tai sen edustaja on tehnyt 

riskien arvioinnin, huomioinut riskien merkittävyyden, sen seuraukset ja toden-

näköisyyden, sekä ottanut huomioon käytössä olevat nykyiset tai suunnitellut 

toimenpiteet niiden hallitsemiseksi, pitäisi lisäksi pystyä määrittämään ovatko 

nämä toimenpiteet riittäviä. (OHSAS 18002.)  

 

Riskien hyvä hallinta perustuu kokonaisvaltaiseen arviointiin, jonka tulisi johtaa 

jatkuvaan turvallisuustason parantamiseen. Kuten jo aiemmin todettiin, turvalli-

suustason ylläpitäminen ja parantaminen vaatii jatkuvaa toiminnan tilan seu-

raamista ja kehittämistä. (Työsuojeluhallinto 2015a.) 

 

Työpaikoilla ja työympäristöissä tulisi ottaa huomioon vaarat ja mahdolliset ris-

kit, jotka liittyvät uusiin prosesseihin tai suunnitteluvaiheessa oleviin toimintoi-

hin. Muutostekijät, esimerkiksi uudet työtilat, laitteet ja ohjelmistot ovat aiheita 

tarkastella mahdollisia riskejä. Yhtälailla tulisi varautua toimintojen, tuotteiden, 

palveluiden ja toimittajien muutoksiin. (OHSAS 18002.)  

 

 

5.2 Riskien kartoitus sairaalassa  

 

Koko sairaalaa koskeva riskienkartoitus on tehty PKSSK:ssa vuosien 2004–

2005 aikana lomakekyselyllä. Tähän kyselyyn osallistuivat kaikki sairaalan yksi-

köt ja sen perusteella koottiin vakuutusyhtiön toimesta riskienkartoituksen yh-

teenveto, jossa on arvioitu kartoituksen tulokset, sekä tehty yleisiä toimenpide-

ehdotuksia. Koko sairaalaa koskevassa riskienkartoituksessa palovaaratilantei-

den ja niiden vaikutusten arvioinnissa oli mukana teknisen huollon edustajia. 

Tällöin on arvioitu paloriskien todennäköisyyksiä ja vakavuuksia. Erityisesti tek-

nisen huollon toiminnan riskejä ja vaaroja, sekä niiden merkittävyyttä tarkastel-

laan määräajoin esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja näistä on olemassa do-

kumentit, toimenpidelomakkeet ja riskinkartoituslomakkeet, joista havaittavia 

asioita käsitellään tarkemmin myöhemmin ja esimerkiksi erityisiä riskityötehtäviä 

otsikon 7 alla.  
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5.3 Yleisimmät tekniset riskitekijät ja niiden tunnistaminen 

 

Yleisesti erilaisista ja erityisesti tekniikan alan työympäristöistä voidaan havaita 

kolmeen kategoriaan jaettavia vaaroja (kuva 5), joita voidaan havaita myös täs-

sä suunnitelmassa käsiteltävän alueen eli sairaalan teknisen huollon työympä-

ristöstä. Näistä vaaroista muodostuvat riskit kohdistuvat niin erilaisten töiden 

suorittajiin kuin osaltaan sairaalan asiakkaisiin, ja tämä asia on siten huomioita-

va monelta kannalta työtä suunniteltaessa ja suoritettaessa. 

 

Kuva 5 Teknisen työympäristön vaaroja (OHSAS 18002 soveltaen) 

 

Fysikaaliset vaarat voivat koostua useista eri tekijöistä. Näitä voivat olla me-

kaanisista voimista, esimerkiksi paineesta, ja niiden mahdollisesti hallitsemat-

tomasta vapautumisesta aiheutuvat vaarat. Poikkeavat lämpötilat voivat aiheut-

tavaa tulipalo- ja palovammariskejä. Sähkövaraus on sopivassa muodossaan 

kuolettava tai vakavasti vahingoittava niin ihmiselle kuin herkille elektronisille 

laitteistoille. Säteily on vaaroista hankalasti todettava sen ollessa käytännössä 

näkymätön, äänetön, mauton ja hajuton, ja voidaan siten todeta yleensä vain 

asianmukaisilla säteilyn mittalaitteilla. Melu aiheuttaa ihmiselle kuulovaurioita ja 

vaikeuttaa työtä tekevien ihmisten kommunikaatiota työtä tehtäessä. 
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Kemiallisia vaaroja voivat olla esimerkiksi putkistoissa kaasuina tai nesteinä 

kulkevia aineita, jotka vapautuessaan hallitsemattomasti ilmaan voivat aiheuttaa 

mahdollisen vaaran ihmisille tai ympäristölle. Biologisia vaaroja ja haittatekijöi-

tä voivat olla muun muassa bakteerit, virukset ja mikrobit, joita voi olla kerään-

tyneenä esimerkiksi ilmanvaihdon suodattimiin, viemäreissä putkistoihin ja nes-

teisiin, sekä kansankielellä homeina teknisiin rakenteisiin. 

 

Riskin arvioinnit, joissa arvioidaan kemiallisten, biologisten ja fysikaalisten altis-

tumisten aiheuttamat vahingot, saattavat edellyttää altistuspitoisuuksien mit-

taamista asianmukaisten mittalaitteiden ja näytteiden ottamisen avulla. Näitä 

havaittuja ja mitattuja pitoisuuksia tulisi verrata soveltuviin työperäisen altistuk-

sen rajoihin tai standardeihin. (OHSAS 18002.) ”Kemikaaliriskin arviointi edellyt-

tää tietoa tuotteiden vaarallisuudesta ja raja-arvoista sekä altistumisen luon-

teesta ja määrästä.” (Työsuojeluhallinto 2015a) 

 

Huomioon tulisi ottaa myös se, että riskin arvioinnissa huomioitaisiin sekä lyhyi-

den, että pitkäkestoisten altistumisten seuraukset sekä monien aineiden ja mui-

den altistusten yhteisvaikutuksia. (OHSAS 18002). Esimerkiksi pitkäaikaisesti 

melulle altistuttaessa voi mahdollinen pysyvä terveyshaitta, eli esimerkiksi kuu-

lon heikkeneminen ilmentyä vasta vuosia kestävän jatkuvan altistumisen aika-

na, mikäli asiallista suojautumista ei ole suoritettu. 

 

 

5.4 Työpaikalla esiintyvät vaaralliset aineet 

 

Riskeihin ja vaaroihin olennaisesti kuuluvat esimerkiksi työpaikoilla esiintyvät 

vaaralliset aineet ja kemikaalit. Laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden 

käsittelyn turvallisuudesta 3.6.2005/390 määritellään, että toiminnanharjoitta-

jan tulee hankkia valmistamiensa, käsittelemiensä ja varastoimiensa vaarallis-

ten kemikaalien sekä räjähteiden fysikaalisista ja kemiallisista, palo- ja räjäh-

dysvaarallisista sekä terveydelle ja ympäristölle vaarallisista ominaisuuksista ja 

luokituksesta tiedot, jotka ovat kohtuudella saatavissa ja jotka ovat riittävät lais-

sa säädettyjen velvoitteiden täyttämiseksi. Lain 8§ mukaisesti toiminnanharjoit-

tajan on noudatettava vaarallisen kemikaalin ja räjähteen määrä ja vaarallisuus 
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huomioon ottaen riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta henkilö-, ympäristö- ja 

omaisuusvahinkojen ehkäisemiseksi.  

 

Laissa määriteltyjä vaatimuksia voidaan täyttää ylläpitämällä työympäristössä 

esiintyvistä aineista kemikaaliluetteloa ja niiden käyttöturvallisuustiedotteilla4, 

sekä noudattamalla annettuja ohjeita. Teknisessä huollossa ja yleisesti sairaa-

lalla käytettävistä kemikaaleista ja aineista on olemassa kemikaaliluettelot. Kä-

siteltävistä vaarallisista aineista vastaavat pelastussuunnitelman mukaisesti 

käyttäjäyksiköiden esimiehet. Työsuojeluhallinnon ohjeistuksen mukaan kemi-

kaaliluettelossa kemikaalista pitää lukea ja selvitä seuraavia asioita: 

 kemikaalin kauppanimet 

 vaaraluokitukset  

 erityistä vaaraa aiheuttavat ominaisuudet  

 käyttöturvallisuustiedotteen päiväys.  

 

Yleisesti tietoa vaarallisista kemikaaleista on koottuna esimerkiksi OVA-

ohjeissa, jotka on tarkoitettu kemikaaliturvallisuuden tiedonlähteiksi pelastuslai-

toksille, ympäristönsuojeluviranomaisille, työterveyshenkilöstölle ja kaikille ke-

mikaalien vaaroista kiinnostuneille. Kyseiset ohjeet on valmisteltu Työterveyslai-

toksella yhteistyössä eri tutkimuslaitosten, kemikaaliviranomaisten ja kemiante-

ollisuuden asiantuntijoiden kanssa. (Työterveyslaitos 2015b.) 

 

 

 

 

 

                                            
4
 Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, jonka kemikaalin myyjä on velvollinen toimittamaan. 

Käyttöturvallisuustiedotteesta on selvittävä muun muassa aineen tai seoksen ja sen valmistajan 

tai maahantuojan tunnistetiedot, aineen tai seoksen aiheuttaman vaaran yksilöinti, tiedot vaaraa 

aiheuttavista aineosista, ensiapu- ja palontorjuntatoimenpiteet, käsittely ja varastointi, altistumi-

sen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet, fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, myrkyllisyyteen 

liittyvät tiedot, tiedot vaarallisuudesta ympäristölle ja jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat, 

kuljetustiedot ja lainsäädäntöä koskevat tiedot. (Työsuojeluhallinto 2015b) 
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5.4.1 Kemikaalit sairaalan teknisessä huollossa 

 

Pohjois-Karjalan keskussairaalassa käsiteltävistä vaarallisista aineista vastaa-

vat käyttäjäyksiköiden esimiehet. Kullakin osastolla ja työpisteellä on luettelo 

kyseenomaisen kohteen vaarallisista aineista ja vaaraa tuottavista olosuhteista. 

Toimeksiantajan työympäristössä esimerkiksi herkästi syttyvät aineet ovat va-

rastoituna erikseen lukituissa tiloissa niiden vääriin käsiin joutumisen estämi-

seksi.  

 

Teknisen huollon osalta työympäristössä käytettävien kemikaalien ei ole todettu 

riskinkartoituksessa olevan erityisen vaaraa aiheuttavia. Kuitenkin yleisesti voi-

daan arvioida, että käytettävistä ja esiintyvistä aineista täysin vaarattomia on 

vain korkeintaan muutama. Tästä johtuen käytettäviä aineita vastaan suojautu-

minen on lähes poikkeuksetta aina tarpeen esimerkiksi vähintään suojakäsi-

nein. (Taskinen & Vattulainen 2015.) 

 

 

5.4.2 Esimerkkikemikaali natriumhypokloriitti 

 

Esimerkkinä PKSSK:n teknisen huollon toimialueella käytettävästä kemikaalista 

on uima-altaiden desinfiointiin ja puhtauden ylläpitoon käytettävä natriumhypo-

kloriitti. Kemikaalista tehdään liuosta, jolla hallitaan PKSSK:n alaisien uima-

altaiden allasveden laatuvaatimuksia, joille on määritelmät Sosiaali- ja terveys-

ministeriön asetuksessa 315/2002 uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatu-

vaatimuksista ja valvontatutkimuksista.  

 

Kyseinen kemikaali on ominaisuuksiltaan työterveyslaitoksen OVA-ohjeiden 

mukaan muun muassa syövyttävää, kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa 

ja on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Suojaustoimenpiteinä mainitaan suojakäsi-

neiden, suojalasien ja suojavaatetukset käyttö, sekä varastoinnista ohjeistetaan 

kemikaalia säilytettävän lukitussa tilassa esimerkiksi lasten ulottumattomissa. 

(Työterveyslaitos 2015b.) 
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6 Riskien hallintatoimia 

 

 

6.1 Vaarojen poistaminen ja työn suunnittelu 

 

Lähtökohtana havaittuihin riskeihin ja vaaroihin kohdistuvissa toimenpiteissä on, 

että suoranaisia vaaroja tulisi poistaa erilaisin järjestelyin aina, kun se on käy-

tännössä mahdollista (kuva 6). Konkreettisena esimerkkinä vaaroja voidaan 

poistaa suunnitelmallisesti esimerkiksi käyttäen nostotyössä ihmisen sijasta 

mekaanista nostinta.  

 

Kuva 6 Esimerkkejä riskien hallintatoimista (OHSAS 18002 soveltaen) 

 

Työtä suunniteltaessa tulisi tehdä esimerkiksi sellaisia järjestelyjä, joilla vähen-

netään mahdollisella vaara- tai riskialueella työskentelyn tarvetta, eli siirretään 

työ tehtäväksi turvallisemmassa ympäristössä. Työssä ja työympäristössä ta-

pahtuvia muutoksia ja niistä seuraavia riskitilanteiden mahdollisuuksia voidaan 
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ennakoida ja hallita esimerkiksi koulutuksin ja pitämällä ihmiset tietoisina poik-

keavuuksista. (OHSAS 18002.) 

 

Vaarojen poistamisen jälkeen tulee pienentää jäljellejääviä riskejä pienentämäl-

lä tapahtuman todennäköisyyttä tai mahdollisien vammojen syntymisen tai va-

hingon vakavuutta. Esimerkki tällaisesta toimesta voi olla esimerkiksi työssä tai 

työympäristössä käytettävän vaarallisen aineen korvaaminen vähemmän vaa-

rallisella. Laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudes-

ta olevan 7§ mukaisesti vaarallisista kemikaaleista ja räjähteistä aiheutuvien 

vahinkojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi toiminnanharjoittajan on, silloin kun 

se on kohtuudella tai muuten mahdollista, valittava käyttöön olemassa olevista 

vaihtoehdoista vähiten vaaraa aiheuttava kemikaali, räjähde tai menetelmä. 

Yleisesti tavoitteena erilaisilla toimenpiteillä on, että näiden toimenpiteiden yh-

distelmillä tulisi löytää turvallisuuden kannalta hyviä, toimivia ja käytännöllisiä 

kokonaisratkaisuja, jotka voivat osaltaan mahdollisesti helpottaa työn tekemistä 

ergonomisesti ja vähentää esimerkiksi liiallista rasittavuutta. (OHSAS 18002).  

 

 

6.2 Kielto- ja varoitusmerkit 

 

Teknistä hallintaa on esimerkiksi koneen tai sen osien suojaaminen tahattomal-

ta kosketukselta. Tätä on myös erilaisten varoituskylttien ja varoitusvalojen käyt-

tö. Varoituskylttien ja muiden vastaavien turvalaitteiden käyttöä ohjaa muun 

muassa valtioneuvoston päätös työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä 

976/1994. Kyseisessä päätöksessä määrätään työpaikoilla käytettävien turva-

merkkien vähimmäisvaatimuksista liittyen esimerkiksi turva-, kielto- ja varoitus-

merkkeihin (kuva 7), sekä esimerkiksi hätäuloskäyntien merkitsemiseen ja sym-

boleihin. 
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Kuva 7 Kielto- ja varoitusmerkki.  

 

Kielto ja varoitusmerkit ovat nykyään pitkälti standardoituja. Standardisoimisliitto 

on julkaissut helmikuussa 2015 päivitetyn version turvallisuusmerkkien standar-

dista SFS-EN ISO 7010. Standardiin sisältyy nykyisellään lähes 200 kielto-, 

määräys-, palontorjunta-, pelastus- ja varoitusmerkkeihin jaoteltua merkkiä. 

Standardissa esitetään onnettomuuksien torjuntaa, palontorjuntaa, terveysvaa-

roja ja hätäpoistumista koskevat turvallisuusmerkit. Uusia merkkejä on tullut 

standardin uudistuksessa kaikkiin edellä mainittuihin merkkiryhmiin. Kyseisen 

standardin merkkejä voidaan soveltaa kohteisiin, joissa ihmisten turvallisuuteen 

täytyy kiinnittää huomiota niin työpaikalla, kuin myös turvallisuuteen liittyvissä 

oppaissa. (SFS ry 2015.) 

 

 

6.3 Henkilökohtaiset suojaimet 

 

 

6.3.1 Henkilökohtaisten suojainten vaatimuksia 

 

Hyvinkin yleinen turvallisuuden hallintakeino työntekijän ja ympäristön suojaa-

miseksi on esimerkiksi henkilösuojainten käyttö, ja vaatimus näiden käyttämi-

seksi (kuva 8). Työturvallisuuslain 15§ mukaan työnantajan on hankittava ja an-

nettava työntekijän käyttöön erikseen säädetyt vaatimukset täyttävät ja tarkoi-

tuksenmukaiset henkilönsuojaimet, jollei tapaturman tai sairastumisen vaaraa 

voida välttää tai riittävästi rajoittaa työhön tai työolosuhteisiin kohdistuvilla toi-

menpiteillä. 
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Kuva 8 Esimerkki henkilökohtaisista suojaimista. Suojalasit ja kuulonsuojaimet. 

 

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on myös hankittava ja annettava työn-

tekijän käyttöön apuväline tai muu varuste silloin, kun työn luonne, työolosuh-

teet tai työn tarkoituksenmukainen suorittaminen sitä edellyttävät ja se on vält-

tämätöntä tapaturman tai sairastumisen vaaran välttämiseksi. On huomattava, 

että töissä käytettävien henkilökohtaisten suojaimien ominaisuuksille ja niiden 

mahdollisille määräaikaistarkastuksille on suojainkohtaisia määräyksiä ja ohjei-

ta. Perusvaatimus suojaimille on, että henkilönsuojainten on oltava CE-

merkittyjä5 ja täytettävä suojaimia koskevat voimassa olevat erilliset säännök-

set, jotka määrittelevät oleelliset terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset 

henkilönsuojaimille. (Työterveyslaitos 2015a.) 

 

 

6.3.2 Henkilökohtaiset suojaimet sairaalan teknisessä huollossa 

 

Kunnossapitotyön vaihteleva luonne huomioon ottaen ja työturvallisuuslain vaa-

timuksia noudattaen on luonnollista että henkilökohtaisten suojaimien käyttö 

teknisen huollon työtehtävissä pakollista.  

Teknisessä huollossa käytettävistä henkilökohtaisista suojaimista voidaan mai-

nita perusmuodossaan esimerkiksi seuraavat varusteet, jotka täyttävät niille esi-

tetyt erilliset vaatimukset 

                                            
5
 CE-merkintä on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää sitä koskevat Euroopan unionin 

vaatimukset. CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja ilmoittaa viranomaisille, 

että tuote täyttää direktiivien oleelliset turvallisuusvaatimukset. CE-merkintä voidaan yleensä 

kiinnittää tuotteeseen ilman puolueettoman osapuolen suorittamaa testausta. (Tukes 2015a) 
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 Kuulonsuojaimet 

 Suojalasit 

 Työkäsineet 

 Turvakengät 

 Työasu 

 Huomioliivi tai vastaava huomiovaatetus 

 Suojakypärä erityisesti rakennustyömaaympäristössä 

 

Työkohdekohtaisesti sairaalan teknisessä huollossa on saatavilla lisäsuoja- ja 

turvavälineitä, joita ovat esimerkiksi putoamisen estämiseksi turvavaljaat ja eri-

laisilta aineilta suojautuessa tapauskohtaisten vaatimusten mukaiset hengitys-

suojaimet. 

 

 

6.4 Tapauskohtainen riskienarviointi ja -hallinta 

 

 

6.4.1 Yksilötason riskinarvioinnin sudenkuoppa 

 

Työturvallisuuteen liittyvien riskien arvioinnissa työntekijän yksilötasolla suden-

kuoppa voi olla se, ettei päivittäisiä oman työn sisältämiä riskejä tunnisteta esi-

merkiksi rutiineiksi muodostuneiden tapojen vuoksi. ( Laitinen, Vuorinen & Si-

mola. 2013, 221). Toisaalta myös työn vaihtelevasta luonteesta johtuen erilaisia 

ja kenties uusia tilanteita voi tulla eteen, eikä näille ole vakinaistettu toimintata-

poja tai analysoitu mahdollisia riskejä. Tämän vuoksi tulisi jokaisen työskentele-

vän henkilön päivittäin, ja ennen jokaisen työtehtävän alkua miettiä, mitä riskejä 

oman työn suorittamiseen liittyy, tai mitä riskejä työn tekemisestä syntyy tai voi 

syntyä. Vaarojen ja riskien hallinnasta puhuttaessa esimerkiksi henkilökohtaiset 

suojaimet eivät saisi olla itseisarvo, jonka ajatellaan suojaavan mahdolliselta ta-

paturmalta, vaan on muistettava lähtökohtaisesti käytettävän muutenkin turvalli-

sia työtapoja.  
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6.4.2 Työmääräinkohtainen riskinarviointi huollon työtehtävässä 

 

Ennen esimerkiksi työmääräimen osoittaman työtehtävän aloittamista tulisi teh-

dä eräänlainen henkilökohtainen riskinarviointi vähintään ajatuksen tasolla. Jot-

ta aiemmin mainittuja ja mahdollisesti havaittuja riski- ja vaaratekijöitä voidaan 

yksittäistä työtehtävää suorittaessa poistaa tai pienentää on esimerkiksi nouda-

tettava kuvassa 9 esitetyn mukaista ajatusmallia turvallisuuteen liittyvistä järjes-

telyistä ennen töiden aloittamista. Tällöin tulisi vähintään ajatuksen tasolla käsi-

tellä riskejä, riskitekijöitä, oikeanlaista suojautumista ja muita turvallisuuteen liit-

tyviä asioita. Työn turvallisen suorittamisen edellyttävät tarpeelliset järjestelyt 

niin tekijän, kuin ulkopuolisten henkilöiden ja ympäristön kannalta on tehtävä 

ennen työn aloittamista. Huomioon on otettava esimerkiksi työtehtävän vaatimat 

yksittäiseen laitteeseen tai laitteistoihin kohdistuvat erotukset6 joilla saavutetaan 

edellytys työn turvalliseen suorittamiseen. Samoin tulisi tarkastaa ja havainnoi-

da mahdollisesti käytettävien työkalujen, turvalaitteiden ja esimerkiksi telineiden 

turvallisuus. 

 

                                            
6
 Erotus on esimerkiksi työkohteen, koneen tai laitteen sähköttömäksi tekeminen tai vahinko-

käynnistymisen estäminen huolto ja korjaustyön aikana. 
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Kuva 9 Turvallisuuteen liittyviä järjestelyjä ennen töitä.  

(Laitinen, Vuorinen & Simola. 2013, 175 soveltaen) 

 

 

 

Kyseiset asiat tulisi olla työkohtaisesti tarpeen mukaan selvillä niin työntekijällä, 

työtä mahdollisesti valvovalla henkilöllä, kuin työalueella mahdollisesti olevilla 

muilla henkilöillä.  Ennen kuin työtehtävä voidaan aloittaa, täytyisi myös huomi-

oida, että työn suorittamiseen on lupa vastuussa olevilta henkilöiltä, yleisimmin 

esimerkiksi esimiehiltä.  (Laitinen, Vuorinen & Simola. 2013, 175). Lähtökohtai-

sesti myös sairaalassa on työtehtävän turvallista suorittamista varten tehtävä 

tapauskohtaiset tarvittavat toimenpiteet, joista on tarvittaessa sovittava erikseen 

tai tehtävä erillinen suunnitelma, mikäli työtehtävä sellaista vaatii. 
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7 Teknisen huollon erityisiä riskejä sisältävät työtehtävät 

 

 

PKSSK:n teknisen huollon toiminnasta on voitu havaita riskien ja vaarojen kar-

toituksessa ja toimeksiantajan edustajien kanssa käytyjen keskusteluiden pe-

rusteella seuraavissa alaotsikoissa mainittuja työtehtäviä, joihin liittyy erityinen 

mainittava ja huomioitava riskitekijä joko työntekijälle tai sairaalan turvallisuudel-

le, tai on muuten tehtävä erityisiä toimia ennen töitä. Riskien ja vaarojen hallit-

semiseksi näille työtehtäville on luotu toimintaohjeet ja muut menettelyt, joilla 

pienennetään syntyvää riskiä tai vaaratilannetta, kuten muun muassa työturval-

lisuuslaki edellyttää ja voidaan havaita tietolähteiden ohjeistavan.  

 

 

7.1 Tulityöt 

 

Sairaaloiden ja hoitolaitoksien turvallisuuteen liittyvistä asioista keskeisenä nou-

see esille paloturvallisuus, ja sitä suoraan uhkaavana ja vaarantavana työtehtä-

vänä nousevat esille tulityöt. Paloturvallisuutta itsessään käsitellään enemmän 

lisää otsikon 8 alla. Standardissa SFS 5900 tulitöiden paloturvallisuus on 

määritelty, että tulityö on työ, jota suoritettaessa syntyy kipinöitä, tai käytetään 

esimerkiksi liekkiä tai muuta lämpöä ja joka muutoin voi aiheuttaa palovaaraa. 

(SFS 5900 Tulitöiden paloturvallisuus). 

 

 

7.1.1 Tulitöiden varotoimet 

 

Pelastuslain mukaan ryhdyttäessä tulityöhön tai sellaiseen korjaustyöhön tai 

muuhun työhön, jonka johdosta tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntu-

vasti lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista. Perussääntöinä tulitöille 

on, että tulityöturvallisuus edellyttää paloriskin arviointia ja tarvittavien turvalli-

suustoimenpiteiden toteutusta kohteesta riippuen, sekä niiden riittävää valvon-

taa. 
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Tulitöiden tekeminen edellyttää aina ennakolta suunniteltuja riittäviä turvatoimia 

ennen tulityön aloittamista, tulityön aikana ja tulityön jälkeen (kuva 10). Nämä 

turvatoimet tulee sisällyttää tulityösuunnitelmaan. Tulityösuunnitelma on kirjalli-

nen ohje tulitöiden turvallisesta toteuttamisesta. Tulityösuunnitelmassa otetaan 

huomioon kohteen erityispiirteet, sekä ennalta arvaamattomien korjaustöiden 

vaatimat toimenpiteet vahinkojen torjumiseksi. 

 

Kuva 10 Tulitöissä huomioitavia asioita (SFS 5900 soveltaen) 

 

Tulityön suunnittelussa on huomioitava vähintään seuraavat asiat.  

 Tulityölupa ja sen myöntäminen  

 Tulityötä edeltävät, sen aikaiset ja jälkeiset turvatoimet 

 Tulityön vartiointi.  

Tulitöiden tekeminen niin sanotulla tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää aina tuli-

työluvan myöntäjän antamaa kirjallista työkohtaista ja määräaikaista tulityölu-

paa. Tulityölupaan sisältyy täsmällisempi tieto kyseisten asioiden noudattami-

sesta, eli esimerkiksi tarkka määritelmä käytettävästä sammutuskalustosta ja 

tulityöluvan voimassaolon ajallisesta kestosta, sekä jälkivartioinnin toteuttami-

sesta. On huomattava, että tulityölupa tulisi myöntää vasta, kun tulityöluvan 

myöntäjä voi varmistua turvatoimien riittävyydestä ja tulityöluvassa mainitut suo-

jaus- ja varmistustoimenpiteet on tehty. (SFS 5900.) 
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7.1.2 Tulityöt sairaalassa 

 

Lähtökohtaisesti tulitöiden suorittaminen sairaalan tiloissa vaatii erityisen suurta 

harkintaa. Tästä johtuen teknisessä huollossa pyritään käyttämään ensisijaisesti 

muita työmenetelmiä, kuin tulitöitä. Tulitöitä voidaan joutua käyttämään kuiten-

kin esimerkiksi palo-ovien saranoiden hitsauksessa ja muiden metallirakentei-

den korjauksessa. (Taskinen & Vattulainen 2015.) 

 

On luonnollista, että tulitöihin liittyviä säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan 

tarkasti myös tarkasteltavan toimeksiantajan työympäristössä. Tulitöiden suorit-

tamiseen PKSSK:n sairaala-alueella vaaditaan esimiehen lupa ja erillinen ta-

pauskohtainen tulityölupa. Yksi lähtökohta tulitöille on myös tulityön mahdollisel-

la tekijällä voimassa oleva tulityökortti. Täytyy toki huomata, että teknisen huol-

lon konepajalla ja korjaamolla tulitöiden tekeminen on sallittua niille määritellyillä 

vakituisilla tulityöpaikoilla ilman erillisen lupakäytännön vaatimista. Tällainen va-

kituinen tulityöpaikka on erityinen tulitöiden tekemiseen varattu alue tai palotek-

ninen osasto, joka on suunniteltu tulitöiden tekemistä varten. (SFS 5900). 

 

Teknisessä huollossa yksittäistä työtehtävää koskeva tulityösuunnitelma muo-

dostuu käytännössä tulityölupaan liittyvän vakuutusyhtiön laatiman kaavakkeen 

täytön aikana. Kyseinen kaavake sisältää edellä mainittujen tulitöiden tekemi-

seen liittyvien asioiden tarkastelun ja suunnittelun. (Taskinen & Vattulainen 

2015.) 

 

 

7.2 Tekninen varallaolo 

 

Teknisen huollon ja kunnossapidon yksi työtehtävä on virka-ajan7 ulkopuolella 

tapahtuva tekninen varallaolo eli päivystys. Tarvittaessa tekniseen huoltoon 

saadaan virka-ajan ulkopuolella yhteys puhelimitse päivystäjään, ja mahdollisia 

ongelmia pyritään ratkaisemaan ensin niin sanotusti etätyönä. Tarpeen vaaties-

sa ongelma- tai vikatilanne vaatii päivystäjän paikallakäynnin sairaalalla tai 

                                            
7
 Virka-ajan ulkopuolella ovat yöaika, viikonloput, juhlapyhät ja muut arjesta poikkeavat päivät 
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muussa PKSSK:n kohteessa. Tässä tilanteessa muodostuu riski työskenneltä-

essä yksin ja erityisesti yöaikaan. On huomioitavaa, että päivystystyö on yllättä-

vän merkityksellinen työnkuva vuosittaisten päivystäjän työkutsujen ollessa 

vuositasolla arvioituna noin 700 lähdön luokkaa. (Taskinen & Vattulainen 2014) 

 

 

7.2.1 Yksintyöskentely 

 

Työturvallisuuslain 29 § antaa osaltaan ohjeistuksia yksintyöskentelyyn ja siinä 

esiintyvien riskien ja vaarojen ehkäisemiseen. Työturvallisuuslain mukaisesti 

työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijän mahdollisesti työskennelles-

sä yksin on haitta tai vaara yksintyöskentelystä johtuen mahdollisimman vähäi-

nen tai vältettävissä. Yhteydenpito on myös järjestettävä työntekijän ja työnan-

tajan tai muun osoitetun, niin sanotun työnantajan edustajan välillä. Yhtälailla 

myös mahdollisuus avun hälyttämiseen on varmistettava. (Työturvallisuuslaki 

29 §.) 

 

 

7.2.2 Yksintyöskentelyn riskit ja niiden hallinta teknisessä huollossa 

 

Teknisen huollon riskien ja vaarojen tarkastelussa on huomattu yksintyöskente-

lyyn liittyvän muutamia vaaratilanteiden mahdollisuuksia. Näitä ovat työskentely 

putkitunneleissa ja kuiluissa, sekä työt vieraiden laitteiden ja prosessien paris-

sa. Nämä riskit ja vaarat liittyvät sekä yksintyöskentelyyn yleisesti, että yksin-

työskentelyyn päivystystyössä.  

 

Jotta edellä mainittuja havaittuja riskejä ja vaaratekijöitä voidaan hallita kysei-

sessä työtehtävässä ja pienentää mahdollista tapaturman riskiä, on teknisessä 

huollossa päätetty tiettyjen toimintatapojen noudattamisesta. Työskenneltäessä 

virka-ajan ulkopuolella yksin, tulisi työtä suorittamaan menevän työntekijän il-

moittaa sairaalan vahtimestarille suoritettavasta huoltotyöstä ja mahdollisuuksi-

en mukaan suuntaa-antava kellonaika työn lopetukselle. Yhteydenpito ja tarvit-

taessa avun hälyttäminen yksin työskenneltäessä on mahdollista puhelimitse. 
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Vieraiden laitteiden ja prosessien kanssa työskentelyyn liittyvää riskiä pienenne-

tään koulutuksin ja perehdytyksin. Kun sairaalaan hankitaan ja otetaan käyttöön 

uusia laitteita tai prosesseja, pidetään henkilöstö ajan tasalla huolto- ja käyttö-

koulutuksin. Uuden laitteen tai asian käyttöönoton koulutukset järjestetään 

yleensä muutoksen toteuttaneen urakoitsijan toimesta. (Taskinen & Vattulainen 

2014). 

 

 

7.3 Nosto ja kattotyöt 

 

Erilaiset nostotyöt voivat olla työntekijän ergonomian ja turvallisuuden kannalta 

erittäin riskialttiita. Esimerkiksi ilmanvaihtokoneiden moottoreihin tai sähkönja-

kelun varmennuksiin liittyvissä akustotöissä riski ja vaarat korostuvat suurien 

nostettavien massojen takia8. Tästä johtuen turvallisuutta ja toimintatehokkuutta 

edistävänä toimenpiteenä on valita asianmukaiset ja hyväksytyt nostovälineet 

työn turvalliseen ja ergonomiseen suorittamiseen, sekä riittävän ammattitaidon 

omaavan henkilön näiden laitteiden käyttämiseen. Katolla tai muissa ympäris-

töissä, joissa esiintyy ilmeinen putoamisen vaara, vaaditaan henkilökohtaiset 

suojaimet eli esimerkiksi turvavaljaat ja muut suojaustoimet jotka ovat pakolli-

set. 

 

 

7.4 Erityistä suojausta, suojautumista tai puhtautta vaativat työt 

 

Sairaalan kunnossapidossa on havaittavissa niin sanottua biologista vaaraa ja 

riskejä viemäreihin ja vetokaappeihin liittyvissä töissä. Esimerkiksi viemäreiden 

aukaisussa ja vetokaappitöissä on käytettävä henkilökohtaisia suojaimia ja viil-

tosuojattuja työkäsineitä mahdollisen bakteeri- tai virustartunnan ehkäisemisek-

si. 

 

                                            
8
 Ilmanvaihtokoneiden moottorit voivat painaa helposti monta sataa kilogrammaa. (Taskinen & 

Vattulainen 2014). 
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Sairaalassa on myös eristystiloja, joissa on olemassa mahdollinen taudin tartun-

tariski. Näissä tiloissa työskenneltäessä on huomioitava suojautuminen myös 

teknisen huollon osalta. On myös huomioitava, ettei mahdollisesti saastuneita 

työvälineitä tai laitteiston osia, esimerkiksi suodattimia voi käsitellä holtittomasti, 

vaan niitä käsitellään ja suojataan asianmukaisesti. Muun muassa joidenkin ve-

tokaappien tai tilojen suodattimet luokitellaan lääke- tai tartuntavaarallisiksi jät-

teeksi, ja on siten käsiteltävä ja hävitettävä näille asetettujen ohjeiden mukai-

sesti. 

 

Lähtökohtaisesti sairaalan työympäristö on puhtauden, eli esimerkiksi pölyn 

kannalta puhtausluokitukseltaan ja puhtausvaatimuksiltaan korkeaa tasoa. Sai-

raalassa on luonnollisesti myös niin sanottuja erityisiä puhdastiloja9, joita ovat 

esimerkiksi sairaalan apteekki ja lääkekeskus. Kyseisissä tiloissa käsitellään ja 

valmistetaan lääkeaineita, joten edellytetään äärimmäistä puhtautta. On selvää, 

että näille alueille on määritelty erityiset puhtausvaatimukset myös teknisen 

huollon työtehtävien osalta. Näiden tilojen osalta on olemassa erilliset noudatet-

tavat työskentelyohjeet.  

 

 

8 Palo- ja pelastusturvallisuus 

 

 

Sairaaloiden ja hoitolaitoksien turvallisuuteen liittyvistä asioista keskeisenä nou-

see esille paloturvallisuus. Myös Pohjois-Karjalan keskussairaalaa koskevassa, 

viimeksi 6.6.2014 päivitetyssä pelastussuunnitelmassa, on keskitytty henkilöi-

den ja omaisuuden turvallisuuden kannalta olennaisimmaksi turvallisuusriskiksi 

määriteltyyn tulipalon riskiin. Kuten PKSSK:n pelastussuunnitelmassa voidaan 

todeta, sairaala kuuluu pelastuslain 15§ mukaisiin henkilöturvallisuuden kannal-

ta vaativiin kohteisiin. Tässä tapauksessa paloturvallisuuden riskit johtuvat ja 

                                            
9
 Standardissa SFS-EN ISO 14644-1 määritellään, että puhdastila on huone, jossa ilman hiuk-

kaspitoisuutta valvotaan, ja joka on rakennettu siten, ja jota käytetään sellaisella tavalla, että 

hiukkasten pääsy, kerääntyminen ja säilyminen huoneen sisällä on minimoitu. Lisäksi muita asi-

aankuuluvia suureita kuten lämpötilaa, kosteutta ja painetta valvotaan tarpeen mukaan. 
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korostuvat tilojen käyttötavasta hoitotyöhön sekä henkilöiden, eli sairaalan asi-

akkaiden mahdollisesti rajoitetusta tai alentuneesta toimintakyvystä. 

 

 

8.1 Esimerkkitapaus tulipalosta 

 

Tulipalosta puhuttaessa voidaan nostaa esiin esimerkiksi tapaus lähihistoriasta 

-Pohjois-Karjalan keskussairaalassa tapahtuneesta tulipalosta tammikuussa 

2014. Maanantaina 13.1. noin klo 8.25 havaittiin tulipalo Pohjois-Karjalan kes-

kussairaalan B-rakennuksen pohjakerroksessa henkilökunnan pukeutumistilois-

sa. Itse palo saatiin nopeasti sammutettua, eikä suurpalon vaaraa ollut. 

 

Palon syyksi selvisi käsikäyttöinen niin sanottu ”kaasutoho”, joka ilmeisesti toi-

mintahäiriön takia oli sytyttänyt pukukaapissa olleet vaatteet. Ilkivaltaa ei ollut 

syytä epäillä. Palo ei ehtinyt levitä kyseisestä pukukaapista laajemmalle, mutta 

voimakkaan savunmuodostuksen takia potilaat ja henkilökunta evakuoitiin ky-

seisestä rakennuksesta viereisiin rakennuksiin. Henkilökunta toimi tilanteessa 

suunnitelmien mukaan ja evakuointiajat olivat noin 10–15 minuuttia. Suurempia 

häiriöitä sairaalan toiminnalle ei aiheutunut. Tilanne osastoilla palautui nopeasti 

ennalleen ja toiminta jatkui tavalliseen tapaan. (PKSSK 2014c.) 

 

 

8.2 Tulipalotilanteisiin varautuminen  

 

 

8.2.1 Tulipalotilanteessa toimiminen 

 

Pelastuslaissa on määritelty tulipalotilanteisiin ja niiden ehkäisyyn liittyviä velvol-

lisuuksia työntekijän kannalta.  Pelastuslaissa määrätään että jokainen, joka 

huomaa tai saa tietää tulipalon syttyneen tai muun onnettomuuden tapahtuneen 

tai uhkaavan eikä voi heti sammuttaa paloa tai torjua vaaraa, on velvollinen vii-

pymättä ilmoittamaan siitä vaarassa oleville, tekemään hätäilmoituksen sekä 

ryhtymään kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin. Jokaisen on myös oltava 

huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi. 
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Yhtälailla on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että henkilön mahdollisen 

määräysvallan piirissä noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäise-

miseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja mää-

räyksiä. (Pelastuslaki 29.4.2011/379.) 

8.2.2 Tulipalotilanteen toimintaohjeet sairaalassa 

 

Kohdassa 8.1 esitettyä esimerkkitapausta vastaavien tapausten, ja muiden vaa-

ratilanteiden varalle Pohjois-Karjalan keskussairaalassa on luotu toimintaohjeet. 

Kullakin osastolla on näkyvällä paikalla suojeluopaste, josta ilmenevät osastoa 

koskevat poistumistiet hätätilanteessa (kuva 11), alkusammutuskaluston sijainti, 

yleiset suojeluohjeet, sekä toimintaohjeet palotilannetta varten. Osastokohtaiset 

toimintaohjeet päivitetään osastokohtaisen koulutuksen yhteydessä.  

 

Kuva 11 Esimerkki hätäuloskäynnin opasteesta 

 

Perusohjeena myös Pohjois-Karjalan keskussairaalaa koskevassa pelastus-

suunnitelmassa on mainittu, että jokaisella työntekijällä on velvollisuus hälyttää 

apua, suorittaa alkusammutusta ja aloittaa tarvittava evakuointi. (PKSSK 

2014b.) 

 

PKSSK:ssa on nimetty osastokohtaiset turvallisuusyhteyshenkilöt. Näiden hen-

kilöiden on tarkoitus huolehtia siitä, että jokainen paikalla työskentelevä henkilö 

on saanut riittävän yleisen palokoulutuksen ja perehdytyksen osastokohtaisiin 

erityistilanteisiin. Poikkeustilanteita varten on tekniikan henkilöstöstä muodostet-

tu pelastusryhmä ja sammutusryhmä. Mikäli tapaturma tai tulipalo pääsee sat-

tumaan, jälkivahinkojen torjunta suoritetaan tekniikan toimesta ja tarvittaessa 

käytetään työhön erikoistuneita yrityksiä.(PKSSK 2014b.) 
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8.3 Paloilmoittimet ja alkusammutuskalusto 

 

 

8.3.1 Paloturvallisuuslaitteistojen vaatimuksia 

 

Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen (kuva 12) asennus- ja huoltotoiminta 

on säänneltyä toimintaa. Pelastuslain 12 § mukaisesti kyseiset laitteet on pidet-

tävä toimintakunnossa, sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti. Pa-

lonilmaisulaitteistot ja niitä vastaavat järjestelmät sekä automaattiset sammutus-

laitteistot on huollettava ja tarkastettava siten, että laitteistot täyttävät niille sää-

detyt vaatimukset käyttöikänsä ajan. 

 

 

Kuva 12 Esimerkki alkusammutuslaitteesta, paloilmoitinlaitteen opasteesta ja paloilmoi-

tinlaitteesta 

 

Laissa pelastustoimen laitteista 12.1.2007/10 määritellään, että esimerkiksi 

rakennukseen kiinteästi asennettavat palonilmaisulaitteistot ja sitä vastaavat jär-

jestelmät, jotka lain tai sen nojalla annetun erillisen säännöksen taikka muun vi-

ranomaisen päätöksen mukaan on asennettava, tai liittyvät tiedonsiirtoyhteydel-

lä hätäkeskukseen, mukaan lukien myös automaattiset sammutuslaitteistot, on 

suunniteltava ja asennettava niin, että ne toimivat asianmukaisesti ja luotetta-

vasti, eivätkä aiheuta vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle. Laitteiston 

suunnittelussa ja asennuksessa on otettava huomioon laitteiston ja asennus-
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kohteen käyttötarkoitus sekä niiden yhteensopivuus laitteiston toimintaan mah-

dollisesti vaikuttavien muiden järjestelmien kanssa.  

 

Kuten pelastuslaki edellyttää, pelastustoimen laitteet eli esimerkiksi paloilmoit-

timet ja sammutuslaitteistot on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja 

tarkastettava asianmukaisesti. Esimerkiksi käsisammuttimet on huollettava ja 

tarkastettava sammuttimien turvallisuuden ja toimintavarmuuden varmistavalla 

tavalla. Tätä varten näille laitteistolle on tehtävä kunnossapito-ohjelma, jolle ei 

periaatteessa ole asetettu säädöksissä mitään minimivaatimuksia. Turvallisuus- 

ja kemikaalivirasto Tukesin käsityksen mukaisesti esimerkiksi palo-ilmoittimien 

kunnossapito-ohjelma on silloin hyvä, kun se palvelee kiinteistön edustajia pa-

loilmoittimen käytössä ja valvonnassa normaaliaikana sekä ongelmatapauksis-

sa päivisin ja yöaikaan, sekä erityisesti silloin, kun paloilmoittimen normaalit 

käyttöhenkilöt eli nimetyt koulutetut hoitajat eivät ole tavoitettavissa. (Tukes 

2015c.)  

 

Hyvä kunnossapito-ohjelma on apuväline paloilmoittimen ylläpidossa ja pitää si-

sällään ainakin tietoja, joista käy ilmi paloilmoittimen hoitajiksi nimetyt henkilöt ja 

henkilöt, jotka voivat tehdä käyttötoimenpiteitä laitteistolle. Kuvaus paloilmoitti-

men ja siihen liittyvien muiden laitteiden toiminnoista normaaleissa käyttötilan-

teissa, sekä erilaisissa hälytystilanteissa ja vikatilanteissa on myös tarpeellista. 

Ohjeistuksia on syytä olla esimerkiksi virheellisten hälytysten varalta ja niiden 

ehkäisemiseksi, sekä ohjeet esimerkiksi siitä, mihin toimenpiteisiin tulee ja voi 

ryhtyä, jos laite ei toimi osittain tai kokonaan. (Tukes 2015c.) 

 

 

8.3.2 Teknisen huollon paloturvallisuusvastuut 

 

Teknisen huollon ja kunnossapidon vastuualueita paloturvallisuudesta ovat 

muun muassa paloilmoittimien ja alkusammutuskaluston kunnossapitäminen, 

sekä palo-ovien kunnossapitäminen ja näiden toimintakunnon varmistaminen. 

Sairaalan osalta esimerkiksi paloilmoittimille ja alkusammutuskalustolle on ole-

massa kunnossapito-ohjelma ja ohjeet joita noudatetaan. Huollot tehdään mää-
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riteltyjen ohjeiden ja ajoitusten mukaisesti. Esimerkiksi paloilmoittimien hoitajat 

on koulutettu sairaalan ammattimiehistä. (PKSSK 2014b.) 

 

 

8.4 Tulipalo onnettomuustyyppinä ja tulipalon rajaaminen 

 

Tulipalo on jo lähtökohtaisesti onnettomuustyyppinä erityisen haastava, sillä se 

leviää nopeasti ja vahingot kasvavat koko tulen valloillaan olon ajan, jos mitään 

toimenpiteitä sen sammuttamiseksi tai rajaamiseksi ei tehdä. Rakentamismää-

räysten mukaan rakennukset on jaettava osastoihin mahdollista tulipaloa ajatel-

len. Näin tekemällä on tarkoitus viivästyttää palon leviämistä ja antaa palon tor-

junnalle ja sammutukselle, sekä vaarassa olevien henkilöiden tai omaisuuden 

pelastamiselle ajallista pelivaraa toimia, ennen kuin tulipalo aiheuttaa vahinkoa 

useammalle osastolle, kuin missä syttyminen on päässyt tapahtumaan. (Vainio, 

T. 2006, 239.)  

 

Osastoinnin tehokkuuden takaamiseksi osastoivissa rakenteissa esimerkiksi 

sähköjohtoja ja putkia varten tehtyjen teknisten läpivientien on oltava tiiviit ja 

asianmukaisesti toteutettu. Myös palo-ovien on toimittava palon sattuessa oi-

kein, eli automaattiovien kyseessä ollessa sulkeuduttava ja ovien lukkojen 

avauduttava ihmisten helpon poistumisen mahdollistamiseksi. 

 

 

8.5 Tulipalon ehkäisy teknisin ratkaisuin sairaalassa 

 

PKSSK:n tapauksessa Pohjois-Karjalan keskussairaalan rakenteet on saneerat-

tu siten, että tulipalon sattuessa sen mahdollinen eteneminen olisi mahdolli-

simman hidasta. Tulipalon leviämiseen vaikuttavat, edellä mainitut tekniset läpi-

viennit on tarkastettu ja korjattu 2000-luvun puolivälissä. Samalla on luotu ky-

seenomaisten läpivientien paikantamiseen piirustukset ja sovittu näiden ylläpi-

dosta. Olemassa on myös osastokohtaiset paloturvallisuuden palotarkastuslistat 

ja osastokohtaiset toimintaohjeet, jotka päivitetään koulutuksien yhteydessä. 
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Esimerkkejä sairaalan paloturvallisuutta parantavista hankinnoista ja yhteistyös-

tä muun muassa palokunnan kanssa on esitettynä sairaalaa koskevassa pelas-

tussuunnitelmassa. Näitä ovat muun muassa 

 palokuntaa varten kuivapalopostit 

 savunpoistoluukut 

 alkusammutinpulloja yli 700 kappaletta 

 sammutinpeitteitä noin 500 kappaletta 

 automaattisia sammutusjärjestelmiä useissa rakennuksissa ja rakennus-

ten osissa 

 palokuntaa varten ulko-ovien numerointijärjestelmä 

 osoitteelliset paloilmoitinjärjestelmät. 

 

 

8.6 Riskialttiita tulipalokohteita 

 

Muita tulipalon kannalta teknisesti riskialttiita ja vakavan vaaratilanteen aiheut-

tavia kohteita ovat sairaalan sähkömuuntamossa, sähköpääkeskuksissa, öl-

jysäiliössä tai kaasukeskuksessa tapahtuva tulipalo. Näiden tilojen paloturvalli-

suusriskejä on rajoitettu ja tullaan rajoittamaan teknisillä ratkaisuilla ja toimenpi-

teillä käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Esimerkiksi näiden kuntoa ja 

toimintatilaa tarkkaillaan huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Esimer-

kiksi sähköpääkeskuksia on varustettu vikaantumista ja mahdollista tulipaloa 

ennakoivin savunilmaisimin. (PKSSK 2014b.) 

 

Mahdollisen tulipalotilanteen sattuessa on syytä huomioida, että sairaalan tilois-

sa on käytössä vesitoimisten sprinklerijärjestelmien lisäksi CO2 eli hiilidioksi-

disammutinjärjestelmiä10 ATK-keskuksissa ja höyrynjakokeskuksessa. Kun CO2 

sammutusjärjestelmä on toiminut, on huomioitava tarvittava suojautuminen ja 

                                            
10

 Hiilidioksidin sammutusvaikutus perustuu tukahduttamiseen. Happipitoisuus suojattavassa 

kohteessa lasketaan niin alas, ettei palamista voi yksinkertaisesti tapahtua. (YTM-Industrial 

2015). 
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toimenpiteet ennen tiloihin kohdistuvia muita toimenpiteitä. Tämän voidaan 

huomata kuuluvan siis myös osaltaan tilanteiden riskeihin töiden suorittamisen 

kannalta. (Taskinen & Vattulainen 2014.) 

 

 

9 Mahdollisia poikkeustilanteita sairaalassa 

 

 

Sairaalan normaalin toiminnan aikana voi esiintyä siitä itsestään riippumattomia 

poikkeustilanteita, jotka haittaavat sairaalan normaalia toimintaa ja yleistä tur-

vallisuutta tai sen edellytyksiä. Ennakointi on näissäkin asioissa avainsana ja 

esimerkiksi tapaturmiin ja onnettomuuksiin varaudutaan harjoituksin. 

 

Esimerkiksi hätä- ja ensiapukoulutusta järjestetään työntekijöille kerran vuodes-

sa. Poikkeustilanteisiin, eli esimerkiksi sähkökatkoon varaudutaan säännöllisin 

harjoituksin ja laitteistoja ylläpitämällä. Kun tarkasteltavana työympäristönä on 

sairaala, on huomioitava se tosiasia, että sen on jatkettava toimintaansa myös 

poikkeusoloissa, kun jokin muu tavallinen työpaikka tai tuottava laitos voisi 

mahdollisesti laittaa ovensa kiinni. Teknisellä huollolla on omat erilaisiin poikke-

ustilanteisiin liittyvät vastuualueet. Poikkeustilanteissa täytyy muistaa, että hoi-

detaan sairaalan turvallisuutta ja ylläpidetään sen toimivuutta, unohtamatta 

omaa ja muiden työturvallisuutta. 

 

 

9.1 Kohteen ulkopuolinen vaaratilanne 

 

Sairaala jatkaa toimintaansa myös erilaisissa poikkeus ja kriisitilanteissa. Ole-

massa olevaan Pohjois-Karjalan keskussairaalaa koskevaan valmiussuunnitel-

maan sisältyy erillinen suuronnettomuussuunnitelma jossa vaaratilanteisiin va-

rautuminen on selvitetty. Kriisilanteita varten on olemassa toimintaohje. Suur-

onnettomuuden tai muun poikkeustilanteen sattuessa Pohjois-Karjalan keskus-

sairaala siirtyy tarvittaessa tehostettuun tai täysvalmiuteen valmiina vastaanot-

tamaan suuria määriä mahdollisesti hoitoa vaativia potilaita.  
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Varautuminen vaaratilanteisiin kiinteistön huollossa on esitettynä PKSSK:n pe-

lastussuunnitelmassa. Pohjois-Karjalan keskussairaalan ulkopuolisia ja mahdol-

lisia vaara- ja onnettomuustilanteita voisivat olla esimerkiksi kemikaaleja kuljet-

tavan junan onnettomuus läheisellä ratapihalla. Teknisen huollon osalta tällai-

nen ulkopuolinen vaaratilanne, kriisi tai katastrofi voi vaatia sen, että sairaalan 

väestönsuojatilat on laitettava asianmukaiseen käyttökuntoon henkilöstön suo-

jelemiseksi. Väestönsuojatilat toimivat normaalitilassa esimerkiksi henkilökun-

nan pukuhuoneina. (Taskinen 2015.) 

 

 

9.2 Sähkön, lämmön ja vedenjakelun häiriöt 

 

Sähkön toimituksen katkeamisen merkitys sairaalan normaaliin toimintaan on 

kriittinen. Sähkökatkon varalta sairaalalla on oma varavoimajärjestelmä, jonka 

turvin se voi jatkaa toimintaansa. Nykytilanteessa sairaalan sähkönsyöttöä var-

mistetaan yleisen valtakunnan verkosta tulevan sähkönsiirron puuttuessa omin 

generaattorein ja akkuvarmennetuin UPS-järjestelmin11. Generaattoreita on 

käytössä sähkökatkoja varten tällä hetkellä kahdeksan kappaletta ja tulevaisuu-

dessa niitä on tulossa lisää. (Taskinen & Vattulainen 2015) 

Varavoimajärjestelmien tavoitteena on tarjota sairaalalle katkoton sähkönsyöttö. 

Kun varsinainen sähkönsyöttö menetetään, varasyöttöjen avulla ylläpidetään 

esimerkiksi potilaiden turvallisuuden kannalta tärkeitä laitteita, sekä tietoliiken-

teeseen ja ATK-järjestelmiin kuuluvia laitteita. Näihin lukeutuvat muun muassa 

elintoimintoja ylläpitävät laitteet ja leikkaussalien valaistus ja laitteet.  

 

Säännöllisesti järjestettävässä sähkökatkoharjoituksessa läpikäydään tilanteen 

vaatimat toimenpiteet. Sähkökatkoa varten on olemassa ohjeistus, jota päivite-

tään tarvittaessa esimerkiksi harjoituksissa havaittujen asioiden kohdalta. Kun-

nossapidon kannalta on myös huomattava harjoituksen merkityksellisyys viko-

jen paikantamisen kannalta. Sähkökatkoharjoituksissa on monta kertaa löydetty 

                                            
11

 UPS=Uninterruptible Power Supply. UPS-järjestelmiä käytetään kriittisten kohteiden sähkön-

syötön turvaamiseksi sen syöttäessä akustojen avulla käytettäville laitteille jatkuvasti tasalaa-

tuista sähköä. (Caverion 2015).  Akkuja sairaalalla on karkeasti arvioiden noin 4000 kappalet-

ta.(Taskinen & Vattulainen 2015) 
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järjestelmistä piileviä ja selviä vikoja, jotka ovat haitanneet laitteistojen oikeaop-

pista toimintaa, ja jotka on saatu sittemmin korjattua havaintojen perusteella. 

(Taskinen & Vattulainen 2015.) 

 

Lämmön toimituksen katkeaminen pitkäaikaisesti haittaa sairaalan toimintaa. 

Mikäli lämmönjakelu varsinaiselta lämmöntoimittajalta, Fortumin Joensuun voi-

malaitokselta katkeaa, on sairaalalla käytössä niin sanottu siirrettävä lämpökes-

kus sairaalalla tarvittavan lämmön tuottamiseen. Yhtälailla veden toimituksen 

katkeaminen pitkäaikaisesti haittaa sairaalan toimintaa. Sairaala saa käyttöve-

tensä normaalitilanteessa Joensuun veden verkostosta ja on määritelty ensisi-

jaiseksi kohteeksi, jonka vedensaanti on turvattava. Kuten sähkökatkon, myös 

vedenjakelun häiriön varalle on olemassa erillinen toimintasuunnitelma, joista 

selviää teknisen huollon kannalta tehtävät ratkaisut ja varasyötöt. (Taskinen & 

Vattulainen 2015.) 
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10 Turvallisuussuunnitelman luonnosversion muodostuminen 

 

 

Tässä opinnäytetyössä on esitetty eri lähteistä hankittua ja tutkittua teoriatietoa, 

sekä toimeksiantajan edustajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella saa-

tua käytännön tietoa. Opinnäytetyön raportti on toiminut työn edetessä eräänlai-

sena tiedon keräämisen työkaluna. Toimeksiantajan kanssa käytyjen keskuste-

lujen perusteella syntyi kymmeniä sivuja kieleltään ja luettavuudeltaan epämää-

räisiä muistiinpanoja, joita on käytännössä kirjoitettu puhtaaksi tähän raporttiin, 

ja siirretty edelleen turvallisuussuunnitelman luonnosversioon. Tämän opinnäy-

tetyön sisällysluettelosta ilmenevien asioiden ja asiakokonaisuuksien järjestys 

on ollut pääosin myös näiden tarkastelujärjestys ajallisesti opinnäytetyön teon 

aikana ja sinänsä toiminut työskentelyä ohjaavana suunnitelmana työn edetes-

sä. 

 

Teorian ja käytännön tiedot on ollut tarkoitus yhdistää työn aikana konkreettise-

na tuotoksena muodostuvassa ja toimeksiantajan käyttöön jäävässä turvalli-

suussuunnitelmassa. Varsinaisessa suunnitelmassa esitetään tässä raportissa 

esitetyt ja läpikäydyt asiat, huomioiden esimerkiksi kielellisen muodon kannalta 

käytännöllisyys. Kyseisessä suunnitelmassa tässä raportissa esitetystä teoria-

tiedosta, eli esimerkiksi lakiteksteistä osa on karsittu pois, jättäen kuitenkin joi-

tain vaatimuksia selvitykseksi esitetyille asioille. 

 

Tämä opinnäytetyö on ollut pohjatyötä varsinaiselle turvallisuussuunnitelmalle ja 

– kansiolle. Useista tässä opinnäytetyössä mainituista ja läpikäydyistä asioista 

on olemassa tarkatkin ohjeistukset, mutta tässä opinnäytetyön raportin asiayh-

teydessä niiden täsmällinen läpikäyminen ei ole julkistamisen kannalta sallitta-

vaa. Jatkossa tavoitteena on liittää opinnäytetyönä luotuun turvallisuussuunni-

telmaan jo olemassa olevat muut toimeksiantajalla olevat ohjeistukset ja vuosi-

en mittaan vakiintuneet käytännön toimintatavat. Suunnitelmaan ja kansioon 

päivitetään ajan mittaan havaittavia asioita tarpeen vaatiessa. Tätä kirjoitettaes-

sa jatkotyön suorittaminen ja esimerkiksi se, miten ohjeistusten kerääminen tur-

vallisuuskansioksi toteutuu ja kuka sen esimerkiksi suorittaa on vielä hieman 

avoinna. 
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Opinnäytetyön teon aikana syntyneen erillisen kirjallisen tuotoksen eli teknisen 

huollon turvallisuussuunnitelman luonnosversion kansilehti ja sisällysluettelo 

ovat esitettynä liitteessä 1. 

 

 

11 Pohdinta 

 

 

Käytännössä tehty työ oli selvitystyötä niin teoriatiedon, kuin käytännön toteu-

tumisen kannalta. Työtä suunnitellessani ja sen edetessä tuli havaittua, miten 

laajasti tietoa on saatavilla turvallisuuteen liittyen. Lakeja, asetuksia ja valtio-

neuvoston päätöksiä, sekä standardeja on olemassa lukuisia, erityishuomiona 

vielä toimeksiantajan työympäristö eli sairaala omine vaatimuksineen. Työ eteni 

ajallisesti suunnittelemani opinnäytetyön aikataulun mukaisesti, ja ilmeisesti olin 

myös osannut arvioida sopivaa pelivaraa asioiden haudutteluun viikkotasolla. 

Asioiden miettimiseen, sisäistämiseen ja ainakin tavoitteellisesti järkevästi kir-

joittamiseen meni kuitenkin yllättävän paljon aikaa. 

 

Opinnäytetyön raportoinnin kannalta muun muassa sisällysluettelo ja asioiden 

järjestys haki lopullista muotoaan aivan työn viimeistelyvaiheeseen asti. Täten 

myös käytännön tuotteen eli turvallisuussuunnitelman luonnosversion sisällys 

sekä järjestys vaihtelivat työn edetessä. Työn kannalta haasteellista on ollut aja-

tella asioita ulkopuolisen silmin, sillä opinnäytetyöntekijä ei ole ollut käytännön 

töissä toimeksiantajan työympäristössä. Kuitenkin kirjoittajan omia kokemuksia 

erilaisista työympäristöistä ja työpaikoista pystyttiin hyödyntämään ainakin aja-

tuksen tasolla. Oman oppimisen kannalta hyödyllistä on ollut jo lähtökohtaisesti 

hieman erilaiseen kunnossapidon työympäristöön tutustuminen, sekä ylipäätään 

yhteistyön tekeminen toimeksiantajan edustajien kanssa. Opinnäytetyön teon 

aikana tuli selvitettyä ja luettua paljon tähän työhön suoraan kuulumattomiakin 

asioita oman mielenkiinnon ja opiskeluinnon vuoksi. 
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12 Lopuksi 

 

 

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä on tehty jo 

pitkään työtä turvallisuuden edistämiseksi, kuten turvallisuuden teemavuoden 

2015 tiedotteessa todetaan. Opinnäytetyön teon aikana tämä on tullut esille 

muun muassa lakien, asetusten ja standardien vaatimusten, sekä käytännön 

toimenpiteiden vastaavuutena. On selvää, että työympäristönä sairaala on jo 

lähtökohtaisesti turvallisuuden kannalta haasteellinen kohde, johon on suhtau-

duttava ja suhtaudutaan erityisellä vakavuudella. Myös Pohjois-Karjalan kes-

kussairaalan turvallisuuden taso on tästä johtuen luonnollisesti korkeaa tasoa. 

Kuten opinnäytetyöstä ilmenee, teknisen huollon ja sairaalan turvallisuuteen 

vaikuttavat sairaalaympäristössä monet erilaiset ja vaihtuvat tekijät, sekä tilan-

teet. Sairaalaympäristössä on lisäksi huomioitava työskentely-ympäristön eri-

tyispiirteet, - palo- ja pelastusturvallisuuden osalta kohteen vaativuus, sekä 

mahdolliset kerrannaisvaikutukset yleiseen turvallisuuteen.  

 

Kuten turvallisuusasioista yleisesti voidaan sanoa, vaatii sairaalan turvallisuu-

den nykyinen korkea taso, sen ylläpito ja edelleen kehittäminen jatkuvaa toimin-

taa. Turvallisuuteen liittyviä avaintekijöitä teknisen huollon kannalta ovat enna-

koiva toiminta, vaarojen ja riskien arviointi ja niiden hallinta sekä oikeaan aikaan 

ja oikein suoritetut huoltotoimet. Turvallisuuteen liittyvän tietouden ylläpito ja 

henkilöiden koulutus on myös tärkeää. Parantamisen varaa ja haastetta onkin 

varmasti siinä, että tieto, esimerkiksi ohjeet, saadaan pidettyä ajan tasalla ja 

helposti henkilöstön saatavilla.  Luonnollisesti turvallisuus ja sen ylläpito vaati-

vat sekä henkilö- että taloudellisia resursseja, jotka kuitenkin maksavat itsensä 

takaisin esimerkiksi parantuneena ihmisten hyvinvointina ja toimintaympäristön 

turvallisuutena. Kuten opinnäytetyössä jo aiemmin todettiin, turvallisuudessa ei 

koskaan saavuteta niin sanottua ”täydellisen turvallisuuden tilaa”, vaan sen yl-

läpito on jatkuva vastuullinen prosessi.  
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