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KÄYTETYT MERKIT JA LYHENTEET 

 

Auditointi  järjestelmällinen, riippumaton ja dokumentoitu proses-

si, jossa arvioidaan missä määrin sovitut ”auditointikri-

teerit” on täytetty (Standardi OHSAS 18002:fi 2008, 14) 

 

ILO International Labour Organization, Kansainvälinen työjär-

jestö. 

 

Korjaava toimenpide toimenpide, jonka tarkoituksena on poistaa havaitun 

poikkeaman tai muun ei-toivotun tilanteen syy (Stan-

dardi OHSAS 18002:fi 2008, 19) 

 

OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Specifica-

tion 

 

Riskien arviointi vaaroista aiheutuvien riskien arviointiprosessi, jossa 

päätetään, ovatko riskit hyväksyttäviä vai eivät (Stan-

dardi OHSAS 18002:fi 2008, 21) 

 

TTT työterveys ja työturvallisuus eli olosuhteet ja tekijät, jot-

ka vaikuttavat vaikuttaa yrityksen työntekijöiden, ura-

koitsijoiden tai vierailijoiden terveyteen ja turvallisuuteen 

työpaikalla (Standardi OHSAS 18002:fi 2008, 19) 

 

TTT-järjestelmä johtamisjärjestelmän osa, jota käytetään organisaation 

TTT-politiikan kehittämiseen, toteuttamiseen ja riskien 

hallintaan (Standardi OHSAS 18002:fi 2008, 19) 
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1 JOHDANTO 

1.1 Yleistä 

Työterveys ja -turvallisuus on nykypäivänä olennainen osa yritysten toimintaa. 

TTT-prosessit (työterveys- ja työturvallisuusprosessit) kuuluvat kiinteänä osana 

johtamisjärjestelmiin ja malleihin. Työterveyttä ja -turvallisuutta ei enää irroteta 

omaksi pakolliseksi välttämättömäksi pahaksi, joka hidastaa työntekoa ja aihe-

uttaa kustannuksia, mutta joka on pakko tehdä, koska laki niin määrää. Nyky-

ään ymmärretään turvallisen työympäristön merkitys niin työntekijöiden hyvin-

voinnille kuin yrityksen imagollekin. 

 

Työhyvinvointi ei ainoastaan paranna yrityksen imagoa vaan parantaa konkreet-

tisesti sen tulosta. Kun työntekijät pystyvät työskentelemään turvallisissa oloissa 

ja heidän hyvinvoinnistaan huolehditaan, antaa se organisaatiolle lisää tuotta-

vuutta, vähentää poissaolokuluja, auttaa rekrytoinnissa jne. Yrityksen kannattaa 

panostaa TTT-johtamiseen aivan samalla tasolla kuin muuhunkin johtamiseen, 

sillä hyvä TTT-johtaminen on puhdasta rahaa puhumattakaan niistä terveydelli-

sistä arvoista, jotka heijastuvat ei ainoastaan kyseiseen yritykseen, vaan koko 

yhteiskuntaan. 

 

 

1.2 Työn tausta 

Opinnäytetyön aihe valikoitui käytännön tarpeesta. Työn tilaaja Kemin Vesi Oy 

oli vuoden 2014 alusta siirtynyt omaan työsuojeluorganisaatioon ja tarvitsi työ-

terveys- ja työturvallisuustoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen omat johta-

misprosessit. 

 

Tätä taustaa vasten lopputyön aihe valikoitui kuin itsestään, sillä lopputyön teki-

jä valittiin 2014 alusta Kemin Vesi Oy:n oman uuden TTT-organisaation työsuo-

jelupäälliköksi. Työsuojelupäällikkö toimii yrityksessä TTT-asioiden asiantuntija-

na ja tämä lopputyöaihe sopi siihen rooliin. Tällä työllä olisi mahdollista kehittää 
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omaa TTT-osaamistaan ja samalla kehittää Kemin Vesi Oy:n TTT-

johtamisprosesseja. 

 

 

1.3 Työn tavoitteet 

Koska tämä lopputyö lähti puhtaasti konkreettisesta ongelmasta, täytyi sen tu-

loksenakin syntyä konkreettinen tulos eli ratkaisu ongelmaan. Tilaajaorganisaa-

tion ongelma oli TTT-johtamiseen soveltuvien käytäntöjen puute eli TTT-

johtaminen oli hajanaista, eikä siihen ollut olemassa kunnon työkaluja (proses-

seja). TTT-johtaminen oli yksiköiden omilla vastuilla, eikä varsinaista keskitettyä 

TTT-johtamista ollut. 

 

Ratkaisuksi ongelmaan päätettiin lähteä kehittämään yritykselle omat sen toimi-

alaan ja toimintoihin soveltuvat TTT-johtamisen prosessit. Heti alussa päätettiin 

ottaa huomioon organisaation koko ja TTT-toimintaan käytettävissä olevat re-

surssit. Tätä pohjalta ongelman ratkaisun täytyi olla helppokäyttöinen, vähän 

työtä vaativa sekä yksinkertainen. Kuitenkin sen täytyi täyttää kaikki yrityksen 

TTT-toiminnalle asetetut lakisääteiset ja muut vaatimukset. 

 

Näistä lähtökohdista laadittiin työlle seuraava rajaus: 

- suunnitellaan TTT-johtamisprosessit 

- dokumentoidaan prosessit 

- laaditaan dokumentoiduista prosesseista organisaation TTT-

toimintaa ohjaava toimintakäsikirja 

- toimintakäsikirjaan laaditaan ne liitteet, jotka tämän työn 

puitteissa on mahdollista ja järkevää tehdä. 

Prosessien toteutukselle asetettiin vaatimukseksi, että niiden tulee täyttää kaikki 

lain asettamat vaatimukset sekä muut organisaation toimialan asettamat TTT-

vaatimukset. Lisäksi prosessien tulee mahdollisuuksien mukaan olla standardi-

en ja ohjeistusten mukaisia sekä niiden pitää noudattaa jatkuvan kehittämisen 

periaatetta. 
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Heti alussa tuli selväksi, ettei ratkaisua voinut toteuttaa kokonaisuudessaan 

standardin OHSAS 18001:fi, 2007 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjes-

telmät mukaisesti, vaan sitä voitiin käyttää vain soveltaen. Organisaation re-

surssit eivät olisi riittäneet täydellisen standardin mukaisen TTT-

johtamisjärjestelmän ylläpitoon. Kuitenkin standardi päätettiin ottaa suunnitelta-

van TTT-järjestelmän pohjaksi, sillä se on yksi johtamisstandardeista ja on tar-

vittaessa integroitavissa muuhun johtamiseen. Lisäksi standardi antaa riittävän 

uskottavuuden ja vaikuttavuuden yrityksen TTT-johtamisjärjestelmälle. 

 

Työterveys ja -turvallisuus on haastava aihe myös teoreettiselta kannalta. On 

joukko lakeja, joissa säädetään yrityksen TTT-toiminnan vaatimuksia. Lakeja 

täydentämässä on suuri joukko valtioneuvoston asetuksia ja päätöksiä. Lisäksi 

on TTT-johtamisen standardit ja kansainväliset ohjeet. Kaikkea tätä tietoa ei 

voitu kerätä tämän työn teoriaosioon, vaan teoriarajaus täytyi tehdä yleiseen 

työturvallisuustietämykseen ja koskemaan lakeja ja säädöksiä sekä standardin 

kohtia, jotka koskevat organisaation TTT-toiminnan pääprosesseja. 

 

 

1.4 Työn rakenne ja sisältö 

Tämä lopputyö on tutkimustyö, jonka tavoite oli ratkaista tilaajaorganisaation 

olemassa oleva ongelma. Ennen varsinaista tutkimustyötä ongelma purettiin 

osiin. Tätä kautta saatiin selkeytettyä ne kysymykset, joihin tutkimustyöllä haet-

tiin vastauksia ja jotka ratkaisemalla voitiin ratkaista ongelma. 

 

Tämän työn tutkimuksellisia pääkysymyksiä olivat: Minkälaista on hyvä TTT-

johtaminen? Minkälaiset ovat hyvän TTT-johtamisjärjestelmän ja sen johtamis-

prosessien vaatimukset? Millaiset vaatimukset tilaajaorganisaation TTT-

toiminalle ja sen johtamisjärjestelmälle tulee asettaa? Mitkä ovat tilaajaorgani-

saation olemassa olevat TTT-johtamisprosessit? Minkälaiset ovat tilaajaorgani-

saation TTT-kulttuuri ja asenteet? Miten olemassa olevia TTT-

johtamisprosesseja piti muuttaa, jotta ne vastaisivat hyvälle TTT-johtamiselle 
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asetettuihin vaatimuksiin? Millaisia uusia TTT-johtamisprosesseja piti kehittää, 

jotta TTT-johtamisjärjestelmästä tulisi asetettujen vaatimusten mukainen?  

 

Tämän lopputyön tutkimusmenetelmien valintaan perusteluineen johdatellaan 

luvussa 2. Luvussa havainnollistetaan sitä, miksi valittiin kvalitatiivinen tapaus-

tutkimus (case study) strategia ja aineiston hankkimismenetelmiksi havainnointi 

sekä tutkimushaastattelu. 

 

Luvussa kolme esitellään työn tilannut organisaatio. Luvussa käydään läpi myös 

ne yrityksen lähtökohdat, jotka muodostivat tarpeen tämän lopputyön tekemisel-

le. 

 

Työn teoreettisen osion muodostavat luvut neljä ja viisi. Luvussa neljä Työter-

veys ja työturvallisuus käsitellään työterveyttä ja -turvallisuutta yleisemmällä 

tasolla sekä lain TTT-johtamiselle asettamia vaatimuksia. Luku on jaettu neljään 

osioon, joista kaksi ensimmäistä sisältävät yleistä tutkimusaiheeseen liittyvää 

tietoa ja toimivat johdatuslukuina aiheeseen. Kolmannessa paneudutaan tapa-

turman syntyteorioihin ja tapaturmamalleihin. Neljännessä keskitytään lain yri-

tysten TTT-toiminnalle asettamiin säädöksiin ja vaatimuksiin. 

 

Luvussa viisi Työterveyden ja turvallisuuden johtaminen käsitellään ensin TTT-

johtamista yleisesti ja sen jälkeen TTT-standardeja sekä ILO-OHS ohjeistusta. 

Seuraavissa luvuissa perehdytään standardin mukaiseen TTT-

johtamisjärjestelmän perusteisiin, politiikkaan, suunnitteluun, toteuttamiseen ja 

ylläpitoon. Viimeisessä luvussa käsitellään TTT-mittareita ja olemassa olevia 

TTT-järjestelmien arviointimenetelmiä. 

 

Tämän työn soveltava osuus on luvuissa kuusi, jossa kuvataan varsinainen tut-

kimustyö saavutettuun tutkimustulokseen saakka. Luvun alussa kerrotaan kuin-

ka tilaaja organisaation lähtötilanne selvitettiin ennen varsinaisen tutkimuson-

gelman ratkaisun suunnittelun aloittamista. Sen jälkeen mitkä tavoitteet tutki-

mustulokselle asetettiin ja kuinka suunnittelutyö tehtiin. Lopuksi kuvataan suun-
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nittelutyön tulos, joka tässä lopputyössä tarkoittaa tilaajaorganisaation TTT-

johtamisen toimintakäsikirjaa.  
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT 

2.1 Tutkimusstrategia 

Tämä työ oli empiirinen tutkimus, jossa soveltavaa tutkimusta käyttäen pyrittiin 

kehittämään ratkaisu työn tilanneen Kemin Vesi Oy:n työterveys- ja työturvalli-

suustoiminnan johtamisongelmaan. Tutkimustulokselle asetettiin tavoitteeksi 

lähtökohtaisesti se, että ratkaisun tuli olla konkreettinen tuote. Tässä tapauk-

sessa tuote oli tilaajaorganisaatiolle kehitetyt työterveys- ja työturvallisuusjoh-

tamisprosessit sekä ne dokumentoiva käsikirja. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2010, 132 – 133.) 

 

Koska työssä tutkittiin ja kehitettiin rajatun tiiviin yhteisön eli yrityksen yksittäistä 

johtamisosa-aluetta ja siihen liittyviä toimintoprosesseja organisaation luonnolli-

sessa toimintaympäristössä, valittiin tutkimusstrategiaksi kvalitatiivinen tapaus-

tutkimus (case study) strategia. (Hirsjärvi ym. 2010, 133 – 134.) 

 

 

2.2 Kvalitatiivinen tutkimus 

Tutkimusstrategiat voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään kvalitatiiviseen ja 

kvantitatiiviseen tutkimukseen. Tutkimusstrategioiden eroja hahmottaa selvim-

min taulukko strategioiden peruseroista (taulukko 1). Kvalitatiivinen tutkimus on 

ns. laadullista tutkimusta ja kvantitatiivinen tutkimus määrällistä tutkimusta. Kva-

litatiiviselle tutkimukselle ja tälle työlle tyypillisiä piirteitä ovat: 

1. tutkimus on kokonaisvaltaista tiedonhankintaa  

2. aineisto kootaan luonnollisissa tilanteissa 

3. ihminen tiedon keruun lähteenä 

4. tutkimus tehdään havainnoimalla ennemmin kuin mittaamalla 

5. lähtökohtana aineiston yksityiskohtainen ja monitahoinen tarkastelu 
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6. käytetään metodeja, jossa tukittavien näkökulmat pääsevät esille mm. 

osallistuva havainnointi, ryhmähaastattelu, dokumenttien ja tekstien 

analyysit 

7. valitaan tutkittava kohdejoukko tarkoituksenmukaisesti 

8. tutkimuksen toteutus ja toteutussuunnitelma ovat joustavia 

9. tutkittavat tapaukset ovat ainutlaatuisia ja aineistoa tulkitaan sen 

mukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2010, 135 – 165.) 

 

Taulukko 1. Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien erot (Räsä-

nen 2009, 15) 

 
 

 

2.3 Tapaustutkimus 

Tapaustutkimus eli case study on tutkimusstrategia, joka keskittyy rajatun alu-

een tutkimiseen tietyssä rajatussa ympäristössä. Lähtökohtana tutkimukselle on 

monipuolinen lähestymistapa, useiden eri lähteiden ja tutkimusmenetelmien 

käyttö. Case-tutkimus luokitellaan kvalitatiiviseksi menetelmäksi, mutta se ei 

aina kuitenkaan ole täysin puhtaasti sitä. Siinä voidaan käyttää joissakin tapa-

uksissa hyväksi myös kvantitatiivista informaatiota esimerkiksi, jos pyritään tar-



14 

 

 

kastelemaan tutkimuskohdetta mahdollisimman kattavasti ja monipuolisesti. 

(Taskinen 2002, 5 – 8.) 

 

Case-tutkimusstrategia oli luonnollinen valinta tälle työlle, koska työn kohde se-

kä itse työ ja sille ennakkoon asetetut vaatimukset ja tavoitteet sopivat tähän 

strategiaan. Työ oli sellainen tutkimus, joka Case-tutkimukselle luonteenuomai-

sesti toteutetaan rajattuna vaiheittaisena prosessina, jossa tutkimuksen kohde 

ja tutkija ovat koko ajan läheisessä vuorovaikutuksessa. Lisäksi työn tavoitteena 

oli tehdä johtopäätöksiä ja niiden perusteella uusien käytäntöjen luominen tilaa-

ja organisaation käyttöön. (Taskinen 2002, 5 – 8.) 

 

2.4 Havainnointi ja tutkimushaastattelu 

Aineiston päähankkimismenetelmäksi valittiin havainnointi, koska menetelmällä 

saadaan tietoa siitä miten ihmiset todella toimivat, eikä ainoastaan siitä kuinka 

he kertovat toimivansa. Havainnointimenetelmäksi valittiin osallistuva 

havainnointi, jossa tutkijan tulee osallistua tutkittavaan toimintaan ja on 

fyysisesti läsnä tutkimuskohteessa. (Hirsjärvi ym. 2010, 212 – 217.) 

 

Osallistuvaa havainnointia on kahta lajia aktiivista ja passiivista. Aktiivisessa 

osallistuvassa havainnoinnissa tutkija on itse mukana vaikuttajana siinä 

ilmiössä, jota tutkitaan. Passiivisessa osallistuvassa havainnoinnissa tutkija on 

osallistujana, mutta ei vaikuta tutkittavaan ilmiöön. Tässä työssä käytettiin 

molempia osallistuvan havainnoin muotoja aktiivista ja passiivista. (Anttila, 

Pirkko 1998, 1; Hirsjärvi ym. 2010, 212 – 217.) 

 

Aineiston keruussa käytettiin lisäksi triangulaatiota. Triangulaatio eli monimene-

telmällisyys tai -näkökulmaisuus tarkoittaa tässä yhteydessä eri menetelmillä 

koottujen aineistojen käsittelyä rinnakkain (Saarinen-Kauppinen, Puusniekka 

2009, 16 – 17). Tässä työssä triangulaatio toteutettiin käyttämällä toisena ja 

täydentävänä aineistonhankkimismenetelmänä tutkimushaastattelua. Tällä py-

rittiin parantamaan tutkimuksen luotettavuutta. Mahdollisimman relevantti tieto 
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oli työn onnistumisen edellytys, sillä koko työn lähtökohta oli selvittää tilaaja or-

ganisaation sen hetkisen työterveys- ja työturvallisuustoiminnan ja -tietämyksen 

taso ja kuinka työntekijät, niin johto kuin varsinaiset työnsuorittajat, kokivat sen 

henkilökohtaisella tasolla. Lisäksi se, millä tavalla työntekijät kokivat yksilöinä 

yrityskohtaisen työterveys ja työturvallisuuskulttuurin. Aineisto tuli myös saada 

sellaiseen muotoon, että se pystyttiin jollain muotoa kvantifioimaan. Tästä syys-

tä valittiin tutkimushaastattelu ja haastattelumuodoksi lomakehaastattelu. (Hirs-

järvi & Hurme 2004, 35 – 53.) 

 

Lomakehaastattelun kyselylomake suunniteltiin työsuojeluhallinnon Halmeri-

itsearviointikyselylomakkeen pohjalta. Halmeri-menetelmä on tehty työturvalli-

suustarkastajia varten työturvallisuuslain mukaisen TTT-johtamisen valvontaan. 

Menetelmää voidaan käyttää myös yrityksissä itsenäisesti organisaation sisäi-

seen TTT-toiminnan ja TTT-johtamisen arviointiin ja kehittämiseen. Koska Hal-

meri on testattu menetelmä, jolla saadaan kokonaiskuva organisaation TTT-

johtamisen tasosta, otettiin se kyselylomakkeen pohjaksi. Halmeri-

menetelmässä on valmiiksi mietityt ja toimiviksi todetut TTT-osa-aluejaottelut ja 

tästä syystä katsottiin, että valmiiksi testatulla menetelmällä päästään varmem-

paan ja oikeellisempaan lopputulokseen, kuin tekemällä kokonaan uudet kysy-

mykset. (Hirsjärvi ym. 2010, 196 – 204.) 

 

Halmeri ei suoraan sellaisenaan vastannut tutkimuksen tarkoitusta vaan sitä 

jouduttiin muokkaamaan. Halmerin kysymykset muokattiin ja räätälöitiin tilaaja 

organisaatiolle sopiviksi ja tätä tutkimusta vastaaviksi sekä sen tavoitteita palve-

leviksi. Kyselyssä käytettiin monivalintakysymyksiä, joita oli mahdollisuus täy-

dentää avoimella lisäinformaatiolla. Kyselylomake on tämän työn liitteenä (liite 

1). 

 

Lomakehaastattelu toteutettiin kontrolloituna informoituna kyselynä koko yrityk-

sen henkilökunnalle. Kyselylomakkeet jaettiin henkilökohtaisesti ja haastatelta-

via informoitiin kyselyn sisällöstä ja tarkoituksesta sekä haastateltavat saivat 

esittää kysymyksiä tutkimuksesta. Lomakkeet haastateltavat saivat täyttää 
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omalla ajalla ja palauttaa sovittuun päivään mennessä. (Hirsjärvi ym. 2010, 196 

– 197.) 

 

 

2.5 Tutkimusaineiston analysointi 

Havainnointimenetelmällä hankittu tutkimusaineisto analysoitiin astekoimalla. 

Tutkitut ja olemassa olevat prosessit luokiteltiin laadullisen ominaisuuden mu-

kaisiin kolmeen luokkaan: 1) hyvät, ei parannettavaa 2) kelvolliset, kehitettävää 

3) huonot, poistetaan. Lisäksi otettiin käyttöön neljäs luokka 4), joka muodostui 

TTT-johtamisen vaatimuksista, eli prosesseista, jotka TTT-järjestelmän toteut-

tamiseksi vaadittiin, mutta ne puuttuivat kokonaan. (Saarinen-Kauppinen, 

Puusniekka 2009, 73 – 122.) 

 

Tutkimushaastattelun aineisto analysoitiin edellä kuvatulla tavalla niiden val-

miiksi asetettujen kysymysten osalta, jotka koskettivat TTT-prosesseja. Organi-

saation TTT-kulttuuria ja asenteita selvittävien valmiiden kysymysten analysoin-

nissa käytettiin myös astekointia. Siinä käytettiin pääjaotteluna jakoa kolmeen 

ryhmään: organisatoriset ulottuvuudet, sosiaaliset prosessit ja psykologiset ulot-

tuvuudet (Reiman ym. 2008, 51 – 81). Ryhmät jaettiin edelleen kolmeen ana-

lysointiluokkaan: hyvä, neutraali ja huono. Se havainnoimalla saatu aineisto, 

joka koski organisaation TTT-kulttuuria ja asenteita sekä lomakehaastattelun 

lisäosioiden täydentävät vapaamuotoiset tekstit litteroitiin ensin ja sen jälkeen 

sovitettiin edellä kuvattuihin asteikkoihin. (Saarinen-Kauppinen & Puusniekka 

2009, 73 – 122.) 

 

Analysoidusta tutkimusaineistosta muodostettiin ne lähtötiedot, jotka toimivat 

TTT-johtamisjärjestelmän suunnittelun lähtökohtana ja alkukatselmuksena. Al-

kukatselmus on tämän työn liitteenä (Liite 2). 
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3 TUTKIMUSTYÖN TILAAJAORGANISAATIO JA TYÖN TAUSTA 

3.1 Kemin Vesi Oy 

Tämän tutkimustyön on tilannut Kemin Vesi Oy, joka on kaupungin omistama 

vesihuoltoyhtiö. Yhtiön tehtävä on ylläpitää vesihuoltolain mukaista vesihuolto-

laitosta, joka vastaa määritellyn toiminta-alueensa mukaisesti Kemin kaupungin 

vedenjakelusta, jäteveden viemäröinnistä sekä jäteveden puhdistuksesta. (Ke-

min Vesi Oy 2012, 1.) 

 

Organisaation palveluksessa on 22 vakinaista henkilöä. Varsinainen toiminta 

jakaantuu neljään yksikköön: hallinto ja talous, suunnittelu ja tutkimus, verkostot 

ja vedenhankinta ja jätevedenpuhdistus. Yhtiön työpisteet, joissa varsinainen 

työ suoritetaan, jakaantuu yksiköittäin: 

- Hallinto ja talous 

o kaupungintalon toimistotilat 

- Suunnittelu ja tutkimus 

o kaupungintalon toimistotilat 

- Verkostot ja vedenhankinta 

o Peurasaaren varikkoalueen toimisto- ja työtilat 

o koko kaupungin alueella toimivat liikkuvat työyksiköt 

- Jäteveden puhdistus 

o Peurasaaren jätevedenpuhdistuslaitos, jossa sijaitsee myös 

käyttötarkkailulaboratorio. (Kemin Vesi Oy 2012, 1.) 

 

 

3.2 Työn tausta 

Kemin vesi Oy:n työsuojeluorganisaatio ja TTT-toimintojen johto on ollut yhtiön 

perustamisesta 2006 saakka emo-organisaation Kemin kaupungin vastuulla. 

Vuoden 2013 aikana tehtiin kaupungin organisaatiossa työterveys- ja työturval-
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lisuus-käytännöissä sellainen muutos, että tytäryhtiöiden, kuten Kemin Vesi 

Oy:n, tuli siirtyä omaan työsuojeluorganisaatioon. 

 

Kemin Vesi Oy joutui rakentamaan vuoden 2014 alusta oman työturvallisuus- ja 

työterveys-organisaation sekä aloittamaan oman TTT-toiminnan siihen sisälty-

vien TTT-prosessien kehitystyön. Näin syntyi tarve organisaation omille yrityk-

sen työturvallisuus- ja työterveystoimintaa pyörittäville TTT-

johtamisprosesseille. 
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4 TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS 

4.1 TTT 

Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät standardissa OHSAS 18002 

määritellään työterveys ja työturvallisuus (TTT) seuraavasti: ”työpaikalla vallit-

sevat olosuhteet ja tekijät, jotka vaikuttavat organisaation omien ja muiden työn-

tekijöiden, vierailijoiden tai kenen tahansa työpaikalla oleskelevan henkilön ter-

veyteen ja turvallisuuteen. Työpaikalla tarkoitetaan mitä tahansa fyysistä paik-

kaa, jossa tehdään organisaation valvonnan alaisia työhön liittyviä toimintoja”. 

(OHSAS 18002:fi 2008, 22 – 24.) 

 
Työterveydelle tai vastaavalle yksilöön kohdistuvalle ilmaisulle työkyky on vai-

kea antaa yhtenäistä määritelmää, jonka kaikki siihen liittyvät toimijat, kuten 

työterveyshuolto, eläkelaitokset, kuntoutuslaitokset, työntekijät, työnantajat, tut-

kijat ja lainsäätäjät yksimielisesti hyväksyisivät. Käsitteenä työterveys/työkyky 

on muuttunut ajan saatossa lisääntyneen tutkimuksellisen tiedon myötä. Eri 

toimijat ovat määrittelyssä kuitenkin yhtä mieltä siitä, ettei se ole ainoastaan 

yksilön ominaisuus vaan summa yksilöstä, hänen työstään ja kulloinkin valitse-

vasta ympäristöstä. Se, miten työ ja siihen liittyvien eri tekijöiden osuus ja roolit 

määritellään, ratkaisevat työterveys/työkyky käsitteen laajuuden. (Gould, Ilmari-

nen, Järvisalo & Koskinen 2006, 17 – 19; Kuusisto 2000, 16.) 

 

Turvallisuuden käsite on yleinen, mutta usein määrittelemätön. Käsitteen sisältö 

on riippuvainen tarkastelunäkökulmasta ja on siksi hyvin kokonaisvaltainen ja 

moniulotteinen, niin myös työelämässä. Turvallisuus voidaan yleisellä tasolla 

määritellä riskin vastakohdaksi. Turvallisuuteen voidaan liittää pyrkimys ihmis-

ten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä myönteisten muutosten aikaansaaminen 

kulloinkin vallitsevassa ympäristössä. Turvallisen järjestelmän voidaan katsoa 

olevan vapaa tilanteista, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa henkilöille, omaisuudel-

le tai ympäristölle. Työelämässä tämä tarkoittaa organisaatiota ja sen toimia, 

jonka vastuulla töiden tekeminen on siinä ympäristössä, jossa sen vastuunalai-

set työsuoritukset tehdään. (Levä 2003, 7, 31 – 34.) 
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4.2 Työtapaturma ja ammattitauti 

Tavallisessa kielenkäytössä tapaturmalla tarkoitetaan yleisesti ihmisen saamaa 

vammaa ja vamman aiheuttanutta tapahtumaa tai tapahtumaketjua. Virallisem-

min tapaturma määritellä tahattomaksi vahingoksi tai onnettomuudeksi, joka 

sattuu tavanomaisesta varovaisuudesta huolimatta. Työsuojelukäsitteenä tapa-

turma määritellään äkilliseksi tahattomaksi tapahtumaketjuksi, josta aiheutuu 

ruumiinvamma. (Laitinen, Simola & Vuorinen 2013, 51.) 

 

Tapaturmavakuutuslaissa työtapaturma määritellään tapaturmaksi, joka on ai-

heuttanut ruumiinvamman työssä tai työstä johtuvista olosuhteista. Kodin ja 

työpaikan välinen työmatka ja työnantajan järjestämät tilaisuudet myös varsinai-

sen työajan ulkopuolella järjestetyt katsotaan työstä johtuviksi olosuhteiksi. Ta-

pahtumapaikan mukaan työtapaturmat voidaan jaotella työpaikkatapaturmiin, 

työmatkatapaturmiin (työmatkalla sattuneet) ja työliikennetapaturmiin (työn vaa-

timassa ajossa sattuneet). Työtapaturmassa syntyneiden vammojen vakavuus 

voi vaihdella lievästä vakavaan, ja pahimmillaan ne voivat johtaa kuolemaan. 

Työntekijän pahoinpitelystä aiheutuneet vammat tai sairaus katsotaan myös 

työtapaturmaksi. (Laitinen ym. 2013, 51; Lappalainen & Saarela 2003, 1.) 

 

Ammattitauti on ammattitautilaissa määritelty juridinen käsite. Sen mukaan 

ammattitauti on työstä johtuva sairaus, joka on pääasiallisesti aiheutunut fysi-

kaalisista, biologisista tai kemiallisista tekijöistä. Ammattitaudista maksetaan 

korvaus samoin perustein kuin tapaturmasta. (Laitinen ym. 2013, 51 - 52.) 

 

On olemassa myös sairauden ja tapaturman välimaastossa olevia tapauksia, 

jossa vamma on syntynyt enintään yhden vuorokauden pituisena ajanjaksona. 

Sellaisia ovat muun muassa syövyttävien aineiden aiheuttamat vammat, vaaral-

listen kaasujen hengittämisestä aiheutuneet vammat, ilmanpaineen vaihtelusta 

aiheutuneet vammat, paleltuminen, auringonpistos, työliikkeiden aiheuttamat 

lihasten tai jänteiden kipeytymiset sekä hiertymät. (Laitinen ym. 2013, 51 - 52.) 
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4.3 Tapaturmamallit 

Työtapaturma tapahtuu aina äkillisesti ja odottamatta. Seurauksena siitä on yh-

delle tai useammalle henkilölle jonkin asteinen vamma. Tapaturmassa on aina 

kyse syistä ja seurauksista ja hyvin usein syyt ovat inhimillisiä. Kuitenkin nyky-

aikaisessa työsuojelu ja -turvallisuusajattelussa tapaturman selitykseksi ei enää 

riitä inhimillinen tekijä vaan myös inhimillinen tekijä on seuraus jostakin. Kun 

organisaation rakentamat toimintamekanismit tapaturmia ja työperäisiä sairauk-

sia vastaan pettävät, tulee syitä pettämisen hakea aina järjestelmässä piilevistä 

tekijöistä ja olosuhteista. (Kuusisto 2000, 18 – 28.) 

 

Tapaturmiin johtavista syistä on historian saatossa esitetty useita eri teorioita ja 

ne ovat muuntuneet ja muokkautuneet sitä mukaa, kun tutkimustieto aiheesta 

on lisääntynyt. Tapaturmateoria on kuvaus tapaturmaan johtavasta tapahtuma-

ketjusta. Sen tehtävä on mallintaa tapaturman taustalla vallitsevia mekanismeja 

ja selittää miten ja miksi tapaturma sattui. Ajansaatossa tapaturmateorioissa 

ovat vuoroin keskiöön nousseet ihmisten tekemät virheet ja toisinaan taas puut-

teet työn suorittamiseen vaadittavassa teknisessä välineistössä ja vallitsevissa 

olosuhteissa. Työelämän ja työn tekemiseen liittyvien ohjausjärjestelmien tekni-

sen kehityksen myötä on alettu ymmärtää, että tapaturmaan on monimutkainen 

syy-seurausketju, johon liittyy aina useita eri tekijöitä sekä tekniikkaan ja olo-

suhteisiin liittyviä että inhimilliseen käyttäytymiseen liittyviä. Nykyinen tapatur-

makäsitys perustuukin ns. monisyyteorioihin. Vallitsevissa tapaturmateorioissa 

tapaturmalla on aina useita eri tekijöitä, joihin liittyy useita välillisiä ja myötävai-

kuttavia tekijöitä. (Aaltonen, Kitinoja, Saari, Tynkkynen & Virta 2007, 5 – 6; Lap-

palainen & Saarela 2003, 39 – 41.) 

 

 

1.1.1 Heinrichin Dominoteoria ja jäävuorimalli 

Ensimmäisen monisyyteorian eli dominomallin kehitti William Heinrichin vuonna 

1929. Dominomalli oli ensimmäinen tapaturmateoria, jossa ihmisen itsensä li-

säksi työympäristöllä on merkitystä tapaturmissa. Mallin mukaan inhimilliset ja 

tekniset tekijät muodostavat ketjun, jossa yhden lenkin pettäminen aiheuttaa 
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koko ketjun kaatumisen eli dominoilmiön (kuva 1). Heinrichin mallin myötä opit-

tiin ymmärtämään, että estämällä yhdenkin keskeisen elementin pettäminen, 

voidaan estää koko dominoilmiö. Dominomallia on laajennettu ja kehitetty vuo-

sien saatossa eri tutkijoiden toimesta. (Sabet, Aadal, Jamshidi & Rad 2013, 73 - 

75; Salminen 2013, 2.) 

 

 
Kuva 1. Heinrichin dominoteoriaa kuvaava malli (Disaster Management Institute 

2014, 1) 

 

Kuvassa (kuva 1) esitetään alkuperäisen Heinrichin dominomallin viisi tapatur-

man syntyyn keskeisesti vaikuttavaa elementtiä: 

- sosiaalinen tausta ja ympäristö 

- ihmisen tekemä virhe 

- harkitsematon teko tai vaaralliset olosuhteet 

- onnettomuus 

- vammautuminen. (Sabet ym. 2013, 73 – 75.) 

 

Vuona 1931 Heinrich teki tutkimuksissaan myös toisen tärkeän huomion, jonka 

pohjalta hän kehitti jäävuorimalliksi kutsutun teorian. Jäävuorimallissa yhtä 

vammaan johtavaa tapaturmaa kohden sattuu 29 lievää tapaturmaa ja 300 lä-
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heltä piti-tilannetta (kuva 2). Malli sisältää näkemyksen, jossa sekä läheltä piti-

tilanteet että vakavat tapaturmat johtuvat perimmiltään samoista syistä. Myö-

hemmin eri tutkijat ovat kritisoineet tätä näkemystä vastaan. Heidän mielestä 

syyt vakavien ja lievien tapaturmien syntyyn ovat erilaiset. (Salminen 2013, 2.) 

 

 
Kuva 2. Heinrichin jäävuorimalli (Larsson 1996, 1) 

 

Kuvassa (kuva 2) esitetään Heinrichin jäävuorimalli, jossa suhteutetaan yksi 

loukkaantumiseen johtava tapaturma sattuneisiin läheltä-piti tilanteisiin. Tämä 

suhde visualisoimalla saadaan jäävuorta muistuttava malli eli yhtä näkyvää ta-

paturmaa kohden sattuu useita näkymättömiin jääviä läheltä piti-tilanteita 

 

 

4.3.1 Reasonin Reikäjuustomalli 

Heinrichin dominomallin pohjalta Reason kehitti oman ns. reikäjuustoteorian 

vuonna 1991. Reasonin mukaan työpaikoilla on aina pinnan alla olevia organi-

satorisia vaaratekijöitä, jotka aiheuttavat virheitä synnyttäviä olosuhteita. Näistä 

olosuhteista voi alkaa tapahtumaketju, joka johtaa tapaturmaan, ellei sitä pysäy-

tetä ehkäisevillä suojauksilla. Suojaukset koostuvat yleensä monikerroksisista 

varmistustoimista ja teknisistä suojalaitteista. Kun organisatoriset olosuhteet 

ovat riittävän otolliset, syntyy tapahtumaketju, joka lähtee etenemään suojaus-

kerroksissa. Suojausten on tarkoitus pysäyttää ketjun eteneminen, mutta jos 

suojauskerroksissa on reikiä, on ketjulla mahdollisuus edetä tapaturmaan syn-

tyyn saakka. (Aaltonen ym. 2007, 5 – 6; Lappalainen & Saarela 2003, 6 - 42; 

Kuusisto 2000, 26 – 28.) 
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Kuva 3. Reasonin reikäjuustomalli (Air facts 2012, 1) 

 

Reasonin mallin mukainen tapahtumaketju esitetään kuvassa (kuva 3). Kuvassa 

olevat ”reikäjuustot” kuvaavat tapaturmatapahtumaketjun eri tekijöitä, jotka ovat: 

- organisatoriset tekijät 

o johtaminen, strategiset päätökset, budjetointi yms. 

- virheitä synnyttävät olosuhteet 

o asenteet, työkulttuuri, viestintä yms. 

- inhimilliset tekijät 

o vaarantavat teot ja toiminta 

- suojaus. 

o vaarantavat teot ja toiminta kuormittavat suojausta ja aiheuttavat 

siihen mahdollisia aukkoja. (Lappalainen, Saarela 2003, 41 – 42) 

 

 

4.3.2 Nolla tapaturmaa 

Professori Jorma Saari lanseerasi suomeen vuonna 2003 kansallisen nolla ta-

paturmaa -ajattelumallin. Malli perustuu kansainvälisen kemianteollisuusyrityk-
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sen DuPointin käyttämään TTT-toimintamalliin. Nolla tapaturmaa ei ole varsi-

nainen tapaturmateoria tai -malli vaan foorumi, johon kuuluu suomalaisia ns. 

nolla tapaturmaa ajatteluun sitoutuneita yrityksiä (Työterveyslaitos 2013, 1). 

Nolla tapaturmaa-foorumin taustalla ovat Sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ-

terveyslaitos. (Aaltonen, Liisanantti & Virta 2009, 72.) 

 

Nolla tapaturmaa -toimintamalli perustuu nolla tapaturmaa -ajatukseen, jonka 

mukaan kaikki tapaturmat ovat ehkäistävissä. Nolla tapaturmaa -foorumi koko-

aa yhteen työpaikkoja, jotka sitoutuvat nolla tapaturmaa ajattelun kautta työtur-

vallisuuden parantamiseen sekä auttaa yrityksiä verkostoitumaan työturvalli-

suuden kehittämiseksi. (Aaltonen ym. 2009, 72 - 76; Työterveyslaitos 2013, 1-

2.) 

 

Työpaikat, jotka kuuluvat Nolla tapaturmaa -foorumin, voivat hakea vuosittain 

työturvallisuustasonsa arviointia. Arvioinnin pohjana ovat työpaikan työturvalli-

suuden tunnusluvut mm. tapaturmataajuus ja tapaturmien vakavuus (taulukko 

2). Yritykset voivat käyttää tasoluokitusta turvallisuustasonsa arviointiin. Arvioin-

titasot ovat: 

1. Taso - Maailman kärjessä 

2. Taso - Kohti maailman kärkeä 

3. Taso - Suuntana maailman kärki. (Nolla tapaturmaa -foorumi 2014.) 

 

  



26 

 

 

Taulukko 2. Nolla tapaturmaa-foorumin tasoluokituksen kriteerit (Nolla tapatur-

maa-foorumi 2014, 1) 

 
 

Taulukossa esitetään Nolla tapaturmaa -foorumin tasoluokitus (taulukko 2) ja eri 

tasojen vaatimukset. Tasot on jaettu kolmeen luokkaan ja vaatimustasoon. 

 

 

4.4 Lain vaatimukset ja työnantajan velvollisuudet 

Suomen perustuslaki velvoittaa julkista valta huolehtimaan työvoiman suojelus-

ta (Suomen perustuslaki 731/1999 1:1.1 §). Julkinen valta sääteleekin suomes-

sa työsuojelua useilla eri laeilla, asetuksilla ja päätöksillä. Lisäksi Suomen työ-

suojelulainsäädäntöön vaikuttaa enenevässä määrin EU ja sieltä tulevat aloit-

teet. Laeilla säädetään työsuojelusta yleisesti ja valtioneuvoston antamilla ase-

tuksilla ja päätöksillä tarkemmin ja toimialakohtaisesti. Varsinaiset lait, jotka kä-

sittelevät työsuojelua ovat: 

- Tapaturmavakuutuslaki 608/1948 

- Ammattitautilaki 1343/1988 

- Työaikalaki 605/1996 

- Työsopimuslaki 55/2001 
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- Työterveyshuoltolaki 1383/2001 

- Vuosilomalaki 162/2005 

- Työturvallisuuslaki 738/2003 

- Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 

44/2006 

- Laki nuorista työntekijöistä 998/1998. (Laki työsuojelun valvonnasta ja 

työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006 1:1 §, 5:22 §; Laitinen 

ym. 2013, 108 – 109; Ullakonoja, Posio, Kanerva, Kerttula, Loppi& Siiki 

2014, 8; Työterveyshuoltolaki 1383/2001 1:1 §; Tapaturmavakuutuslaki 

608/1948 1:1 §.) 

 

Tapaturmavakuutuslaissa työnantaja velvoitetaan vakuuttamaan työntekijät työ-

tapaturmien ja ammattitautien varalta. Työturvallisuuslaissa velvoitetaan työn-

antaja järjestämään työntekijöille työterveyshuolto kustannuksellaan. Työturval-

lisuuslaki on se laki, jossa varsinaisesti säädetään työturvallisuudesta Suomes-

sa. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta sää-

telee työpaikan työsuojelun yhteistoimintaa. Samassa laissa säädetään myös 

työsuojelun valvonnasta. Työsuojelun valvonnasta Suomessa vastaa työsuoje-

luhallinto, jolla tarkoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön alaisia aluehallintovi-

rastoja.  Työsuojeluhallinto huolehtii työsuojelun alueellisesta valvonnasta ja 

ohjauksesta. (Posio, Kilpeläinen & Lemström 2014, 10–11; Laki työsuojelun 

valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006 1:1 §, 5:22 §; 

Työturvallisuuslaki 738/2003 1:1 §; Työterveyshuoltolaki 1383/2001 1:1 §; Ta-

paturmavakuutuslaki 608/1948 1:1 §.) 

 

 

4.4.1 Työturvallisuuslaki 

Työturvallisuuslaki on työelämän yleislaki, jossa säädetään työterveys- ja työ-

turvallisuusasioista. Laki kattaa lähes kaikki työnteon muodot ja sitä sovelletaan 

niin julkisilla kuin yksityiselläkin sektorilla työpaikan koosta riippumatta. Koska 

työturvallisuuslain säännökset ovat yleisluontoisia ja joustavia, sen yksityiskoh-
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taisempi sisältö määräytyy pääsääntöisesti valtioneuvoston säätämillä asetuk-

silla. (Ullakonoja ym. 2014, 8.) 

 

Työturvallisuuslaissa säädetään työnantajan velvollisuudet sekä työntekijän vel-

vollisuudet työterveys- ja työturvallisuusasioissa. Työnantajan velvollisuuksien 

keskeiseksi tavoitteeksi laki määrittelee järjestelmällisen ja jatkuvan työympäris-

tön sekä työolosuhteiden arvioinnin ja parantamisen. Tämän tavoitteen toteu-

tumiseksi laki edellyttää, että työnantaja on kokoaikaisesti tietoinen työpaikan 

fyysisistä ja henkisistä haitta- ja vaaratekijöistä. Työntekijän keskeisimmäksi 

velvollisuudeksi laissa määritellään työnantajan antamien työterveys- ja turvalli-

suusmääräyksien ja ohjeiden noudattaminen sekä huolehtimisvelvoite omasta 

ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. (Ullakonoja ym. 2014, 

9 – 10.) 

 

 

4.4.2 Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 

Laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta sääde-

tään työnantajan ja työntekijöiden välisestä työsuojelun yhteistoiminnasta työ-

paikalla. Lain tavoitteena on taata työntekijöiden osallistuminen työsuojeluasioi-

den käsittelyyn ja sitä kautta työolojen parantamiseen. (Posio ym. 2014, 9 – 15.) 

 

Laissa työsuojelun yhteistoiminnan keskiössä on työsuojelun toimintaohjelma, 

joka sisältää työpaikan työolojen kehittämistarpeet työterveyden ja työsuojelun 

edistämiseksi. Toimintaohjelman tehtävänä on osittaa suunta työpaikan työter-

veys ja – turvallisuus toiminalle ja toimia suunnittelun tukena. Lisäksi laissa pai-

notetaan työsuojelun vastuujaossa linjaorganisaation ja työntekijöiden työsuoje-

lutehtäviä ja – vastuita, työnantajan vastuuta työntekijän perehdyttämisestä työ-

hön sekä oikeutta työsuojelukoulutukseen, joka takaa riittävät tiedot ja valmiu-

det edistää työpaikan työsuojelutoimintaa. (Posio ym. 2014, 9 – 15.) 
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4.4.3 Työnantajan TTT velvollisuudet 

Työnantajan kannalta työturvallisuuslain keskeisin säädös on työnantajan ylei-

nen huolehtimisvelvoite, joka velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöiden 

turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Jotta huolehtimisvelvollisuus toteutuisi, 

täytyy työnantajan ottaa kokoaikaisesti huomioon työhön, työolosuhteisiin ja 

muuhun työympäristöön sekä työntekijöiden henkilökohtaisiin edellytyksiin liitty-

vät seikat. (Ullakonoja ym. 2014, 23 – 41; Työterveyshuoltolaki 1383/2001 2:8 

§.1 – 5.) 

 

Huolehtimisvelvoitteen lisäksi Työturvallisuuslaissa työnantajan lakisääteisiksi 

velvollisuuksiksi säädetään mm: 

- TTT-toimintaohjelman laatiminen 

- työn vaarojen selvittäminen ja arviointi 

- erityistä vaaraa aiheuttavien töiden työsuojelullisiin erityishaasteisiin 

vastaaminen 

- työympäristön suunnittelu 

- Työntekijöiden työhön opastus, ohjaus ja opetus 

- tarvittavien henkilösuojainten, apuvälineiden ja muiden laitteiden 

varaaminen työntekijöiden käyttöön.  (Ullakonoja ym. 2014, 23 – 41; 

Työterveyshuoltolaki 1383/2001 2:8 - 16§.) 
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5  TYÖTERVEYDEN JA TYÖTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN 

5.1 TTT-johtaminen 

Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisesta käytetään yleisesti lyhennettä TTT-

johtaminen. Myös pelkällä turvallisuusjohtamisella tarkoitetaan yleisesti samaa, 

mutta turvallisuusjohtaminen käsite voi myös olla laajempi ja sisältää työtervey-

den ja -turvallisuuden lisäksi muita turvallisuuteen liittyviä elementtejä kuten: 

henkilö-, rikos-, toimitila- ja ympäristöturvallisuuden. (Anttila & Hämäläinen 

2008, 5 – 9.) 

 

Työterveyden ja -turvallisuuden hallinnalla tarkoitetaan organisaation kokonais-

valtaista ja suunnitelmallista toimintaa työterveys- ja työturvallisuusasioissa pi-

täen sisällään sekä lakisääteisen että omaehtoisen TTT- asioiden hallinnan. 

TTT-johtamisessa yhdistetään ihmisten, menetelmien ja toimitapojen johtami-

nen, tehdään kiinteää yhteistyötä koko henkilöstön kanssa ja luodaan ne toi-

minnat ja menettelytavat, joilla organisaatiossa päästään hyvään työterveyteen 

ja -turvallisuuteen. (Työterveyslaitos 2013, 5 – 6.) 

 

TTT-johtamisen malleja ovat yleisesti kehittäneet turvallisuuskriittisten alojen 

organisaatiot kuten kemian prosessiteollisuus, energiateollisuus ja ilmailuala. 

Näiden alojen toimintamallit perustuvat tiukkaan ohjeistukseen, sääntöjen nou-

dattamiseen ja valvontaa. Tämä tekee mallista väkisinkin byrokraattisen, mutta 

on turvallisuuskriittisillä aloilla välttämättömyys. Tällainen TTT-johtamisenmalli 

harvoin sopii vähemmän turvallisuuskriittisten alojen organisaatioihin. Yleisesti 

TTT-johtaminen vaatiikin enemmän joustavuutta, johon sisältyy johdon sitoutu-

misen lisäksi työntekijöiden motivaatio, aktiivisuus ja osaaminen. (Laitinen ym. 

2013, 36 – 37.) 

 

Myös organisaation koolla on suuri merkitys. Suurissa organisaatioissa TTT-

johtamisjärjestelmä on väkisinkin byrokraattisempi, jotta se olisi konkreettisesti 

hallittavissa. Pienissä organisaatioissa järjestelmän tulee olla joustava ja kevyt, 

jotta se ei veisi liikaa pienen yrityksen resursseista ja muodostu siten taakaksi 
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koko organisaation toiminnalle. TTT-johtamisesta pitää olla organisaatiolle 

konkreettista hyötyä, eikä se saa olla itseisarvo tai ns. lakisääteinen pakkopulla. 

(Laitinen ym. 2013, 36 – 37.) 

 

Työsuojeluhallinto on tehnyt tutkimusta onnistuneesta työturvallisuus- ja työter-

veysjohtamisesta vuonna 2000 ja seurantatutkimuksen vuonna 2008. Ensim-

mäisessä tutkimuksessa 2000 löydettiin tietyt vaatimukset hyvälle TTT-

johtamiselle (taulukko 3). Seurantatutkimuksen 2008 mukaan samat taulukon 

mukaiset vaatimukset pätevät edelleen. (Hämäläinen & Anttila 2008, 39 – 47.) 

 

Taulukko 3. Hyvään TTT-johtamiseen kuuluvat käytännöt (Hämäläinen & Anttila 

2008, 45) 

 
 

Taulukossa (taulukko 3) esitetään vaatimukset hyvälle työterveys- ja turvalli-

suusjohtamiselle. Vaatimukset on eritelty kolmeen TTT-johtamisen osa-

alueeseen turvallisuuspolitiikkaan, TTT-toiminnan organisointiin ja TTT-

toiminnan toteutus menetelmiin. 

 

Vaikka tässä työssä puhutaan ja käsitellään selkeyden ja kokonaisuuden hallit-

tavuuden vuoksi yksinomaan työterveys- ja työturvallisuusjohtamista ei varsi-

nainen TTT-johtaminen ole yrityksessä mitään erillistä johtamistoimintaa vaan 

osa organisaation kokonaisvaltaista johtamista. 
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5.1.1 TTT-johtamisen haasteita 

Työtapaturmariski on Suomessa pienentynyt kolmessakymmenessä vuodessa. 

Tekniikan kehityksen myötä koneiden ja laitteiden turvallisuus on parantunut, 

vaarallisia työvaiheita on jäänyt pois, ammattirakenne on muuttunut, koulutus 

on lisääntynyt ja työpaikoilla on tehty hyvää kokonaisvaltaista turvallisuustyötä. 

Tilalle on kuitenkin tullut uusia työterveys- ja työturvallisuushaasteita. Tekninen 

kehitys on luonut työpaikoille jatkuvaa muutosta ja uuden oppimista. Tämä on 

lisännyt työn henkistä kuormittavuutta. (Laitinen ym. 2013, 33 – 36.) 

 

Työelämässä pitää tulevaisuudessa jaksaa entistä iäkkäämmäksi. Ns. kestä-

vyysvajeen hallitsemiseksi Suomessa täytyy työntekijöiden jaksaa työelämässä 

entistä pidempään. Yhä iäkkäämpänä täytyy pystyä suoriutumaan teknistyvän 

ja kehittyvän työelämän haasteista. Tämä asettaa suuria haasteita organisaati-

oiden johtamiselle, jonka täytyy pystyä vastaamaan siihen, että ihmiset jaksavat 

työssä niin fyysisesti kuin henkisestikin työkuntoisina. Tätä osa valtakunnan 

päättäjistä pitää kansantalouden kannalta ehkä suurimpana tulevaisuuden työ-

elämän haasteena. (Laitinen ym. 2013, 33 – 36.) 

 

Työterveyden ja -turvallisuuden hallinta on kehittynyt myös kansainvälisesti kat-

sottuna paljon kahdenkymmenen viime vuoden aikana. Kansallisten ja kansain-

välisten lakisääteisten TTT-vaatimusten täyttämisen lisäksi yritykset ovat otta-

neet TTT-toiminnassa käyttöön ns. vapaaehtoiset TTT-hallintajärjestelmät, joi-

den asettamat TTT-vaatimukset ovat paljon kattavammat kuin pelkkien lakisää-

teisten vaatimusten täyttäminen. (Bielecky, Bigelow, Clarke, Cullen, Culyer, Ir-

win, Mahood, Robson & Severin 2007, 334 – 346.) 

 

Kansainvälisesti ja kansallisesti eri maissa on alettu tutkia yritysten TTT-

toimintaa ja käytössä olevia TTT-johtamisjärjestelmiä. On pyritty arvioimaan 

niiden toiminnasta saatavaa hyötyä. Haasteeksi on kuitenkin muodostunut tut-

kimustulosten monikirjavuus. Tutkimuksia ja tutkimusmateriaalia on paljon, mut-

ta näiden tutkimusten relevanttius voidaan kyseenalaistaa. Tästä syystä ei ole 

varmaa kiistatonta tietoa nykyisten kansainvälisten TTT-johtamisstandardien ja 
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ohjeiden toimivuudesta yritysten TTT-johtamisen työkaluina. (Bielecky ym. 

2007, 334 – 346.) 

 

Kansainvälisessä työterveys ja työturvallisuus tutkimustavoitteissa on asetettu 

haasteeksi tutkia globaalin talouselämän, yhteiskunnan ja alati kehittyvän yri-

tyskulttuurin aiheuttamia muutoksia työterveyteen ja -turvallisuuteen. Esimerkik-

si miten seuraavat maailmanlaajuiset seikat ovat vaikuttaneet ja tulevat vaikut-

tamaan yritysten TTT-toimintaan: kansainvälisen finanssikriisin poliittiset ja ta-

loudelliset vaikutukset, uusien työnteon perinteiset mallit mullistavien teknolo-

gien vaikutukset sekä lähes kaikkia länsimaita koskettava ikärakenteen muu-

toksen vaikutukset. (Cox, Annette & Fletcher, Luke & Institute for Employment 

Studies & Rhisiart Martin & University of South Wales 2014, 4 – 7.) 

 

 

5.1.2 Turvallisuuskulttuuri 

Organisaation turvallisuuskulttuurilla on suuri merkitys kun tarkastellaan työpai-

kan toimintaa ja toiminnan tehokkuutta työterveys ja -turvallisuus asioissa. Tur-

vallisuuskulttuurikäsite on saanut alkunsa käytännön lähtökohdista 1980-luvulla 

Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden tutkinnan yhteydessä, mutta sille ei ole 

olemassa mitään yhtenäistä määritelmää. Ydinvoimala-ala määritteli Tšernoby-

lin jälkeen turvallisuuskulttuurikäsitteen organisaatioon kuuluvien yksittäisten 

ihmisten piirteiksi ja asenteiksi, joiden tuloksena turvallisuuteen vaikuttavat teki-

jät asetettaan tärkeysjärjestykseen ja otetaan huomioon organisaation päätök-

senteossa. VTT:ssä työskentelevä Teemu Reiman on rinnastanut turvallisuus-

kulttuurin organisaatiokulttuuriin, jossa turvallisuuteen liittyvät arvot ja perusole-

tukset korostavat työyhteisön turvallisuutta sekä siihen sitoutumista. (Reiman, 

Pietikäinen & Oedewald 2008, 10 – 20.) 

 

Organisaation turvallisuuskulttuuria arvioitaessa otetaan yleisesti huomioon 

kolme keskeistä tasoa, joista varsinainen yrityksen turvallisuuskulttuurin katso-

taan rakentuvan (kuva 4). (Reiman ym. 2008, 50.) 
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Kuva 4. Turvallisuuskulttuurin näkökulmat (Reiman ym. 2008, 50) 

 

Kuvan (kuva 4) mukaisesti turvallisuuskulttuurin näkökulmat voidaan jakaa kol-

meen keskeiseen tasoon: organisatoriset ulottuvuudet, sosiaaliset prosessit ja 

psykologiset ulottuvuudet. Näistä kolmesta tasosta pystytään muodostamaan 

se perusmalli, josta yrityksen turvallisuuskulttuurin voidaan katsoa rakentuvan. 

 

Organisatoriseen ulottuvuuteen kuuluvat organisaation varsinaiset TTT-

toimintaan liittyvät organisatoriset toiminnot kuten TTT-johtamisen määrittely ja 

tiedonkulku. Psykologiset ulottuvuudet ovat sellaisia organisaation sisällä yksi-

löissä vallitsevia psykologisia tekijöitä, jotka auttavat sisäistämään ja hallitse-

maan työterveys ja – turvallisuus asioita kuten motivaatio ja vastuu. Sosiaalisilla 

prosesseilla tarkoitetaan organisaation ja organisaatiossa vaikuttavien yksilöi-

den sosiaalisia ulottuvuuksia kuten normit, identiteetti ja TTT-käsitysten sisäis-

täminen. Sosiaalisien prosessien kuulumisesta varsinaiseen turvallisuuskulttuu-

riin ei olla täysin yhtä mieltä. (Reiman ym. 2008, 51 – 81.) 

 

 

5.1.3 TTT-vastuut organisaatiossa 

Käytännössä työterveys ja -turvallisuusasioiden hoitamisen vastuu jakautuu 

halki koko organisaation. Perinteisessä linjaorganisaatiossa vastuut perustuvat 

esimiesten toimivaltuuksiin ja yleiseen vastuujakoon. Muissa johtamismalleissa 
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vastuujako voi olla vaikeammin määriteltävissä. Vastuunjako TTT-toiminnasta 

tuleekin olla selvästi kirjattuna organisaation työsuojelun toimintaohjelmassa tai 

vastaavassa TTT-johtamisjärjestelmän dokumentoinnissa.  (Harjanne 2012, 1.) 

 

Yleisesti organisaation ylimmän johdon tehtävä on luoda perusta TTT-asioiden 

hoitamiselle. Se antaa resurssit toiminnalle ja määrittelee TTT-politiikan. Sen 

tehtävänä on myös valvoa koko organisaation TTT-toimintaa. Organisaation 

keskijohdon vastuulle kuuluvat työsuojeluohjeet, toimintamallit sekä vastuu nii-

den toteutuksesta ja ajantasaisuudesta. Keskijohdon tulee myös pitää ylintä 

johtoa ajan tasalla TTT-asioista ja tehdä esityksiä toiminnan kehittämiseksi. 

Työnjohdon vastuulle kuuluu koneiden ja laitteiden kunto ja turvallisuus, työn 

suorituksessa vaadittavien henkilökohtaisten suojavälineiden sekä työn suori-

tuksessa tarvittavien muiden suojalaitteiden saatavuus ja kunto. Lisäksi työn-

johdon vastuulle kuuluu työnopastus ja perehdyttäminen. Työntekijällä ei ole 

varsinaisia TTT-vastuita, mutta työntekijällä on velvollisuus noudattaa työpaikan 

TTT-ohjeita ja – toimintamalleja sekä huolehtimisvelvoite itsestä ja toisista. 

(Harjanne 2012, 1 – 2.) 

 

Työsuojelupäällikkö on työnantajan nimeämä työnantajan edustaja organisaati-

on TTT-asioissa. Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esi-

miehiä TTT-asiantuntemuksen hankinnassa sekä avustaa työnantajaa yhteis-

toiminnassa työsuojeluviranomaisten ja työterveyshuollon sekä muiden työsuo-

jeluasiantuntijatahojen kanssa. Työsuojelupäällikkö tehtävänä on järjestää 

työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistoiminta. Varsinaista oikeudellista 

työturvallisuusvastuuta työsuojelupäälliköllä ei ole. (Harjanne 2012, 2 – 3.) 

 

 

5.2 OHSAS 18001 ja OHSAS 18002 

OHSAS 18001 on suomen standardisoimisliiton julkaisema työterveyden ja -

turvallisuuden johtamisstandardi. OHSAS (Occupational Health and Safety As-

sessment Specification) on kansainvälinen työterveyden ja työturvallisuuden 

arviointi –sarja ja OHSAS 18001 yksi sen standardeista. Standardi määrittelee 
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TTT-järjestelmän vaatimukset. OHSAS 18001 luo raamit TTT-järjestelmän kehi-

tystyölle sekä auttaa organisaatiota luomaan sellaisen toimintapolitiikan, joka 

huomioi työterveyden ja -turvallisuuden lakisääteiset vaatimukset ja tiedostaa 

olemassa olevat TTT-riskit.  Standardi OHSAS 18002 on standardin OHSAS 

18001 soveltamisohje, jonka tehtävä on antaa opastusta standardin vaatimus-

ten soveltamisessa ja auttaa tätä kautta organisaatiota varsinaisen TTT-

järjestelmän luomisessa, toteuttamisessa ja jatkuvassa parantamisessa. OH-

SAS standardit on laadittu yhteensopiviksi laatustandardin ISO 9001 sekä ym-

päristöstandardin ISO 14001 kanssa, joten OHSAS-standardien mukainen TTT-

johtaminen on helppo sovittaa osaksi organisaation mahdollista muuta johtamis-

järjestelmää. (OHSAS 18002:fi 2008, 1 - 10; OHSAS 18001:fi 2007, 1 – 8.) 

 

OHSAS standardin mukainen TTT-johtaminen perustuu PDCA (plan, do, check, 

act) -menettelyyn (kuva 5). TTT-johtamisen kannalta tarkasteltuna menettelyn 

neljä keskeistä elementtiä voidaan kuvata seuraavasti: 

1. Suunnittele (Plan): määritellään organisaation työterveys ja – 

turvallisuus tavoitteet sisältävä TTT-politiikka sekä luodaan prosessit, 

joilla nuo tavoitteet on mahdollista saavuttaa. 

2. Toteuta (Do): toteutetaan prosessit. 

3. Arvioi (Check): mitataan prosesseja ja verrataan saavutettuja tuloksia 

TTT-politiikan tavoitteisiin. 

4. Toimi (Act): parannetaan ja kehitetään prosesseja, jotta TTT-politiikan 

tavoitteet saavutetaan entistä paremmin. 

PDCA-toimintamalli on jatkuva päättymätön ketju, joka kuljettuaan jokaisen 

kohdan läpi alkaa aina alusta. Tästä syystä PDCA-mallin mukaista toimintaa 

kutsutaan jatkuvan parantamisen malliksi. (OHSAS 18002:fi 2008, 14.) 
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Kuva 5. OHSAS standardien mukainen TTT-järjestelmän malli (OHSAS 18002:fi 

2008, 14) 

 

OHSAS 18001 standardia voivat soveltaa kaikki organisaatiot, jotka haluavat 

rakentaa TTT-johtamisjärjestelmän eliminoimaan organisaation toiminnan aihe-

uttamat TTT-vaarat sekä varmistaa organisaation toimivan määritellyn TTT-

politiikan mukaisesti. Organisaatio voi osoittaa usealla eri tavalla toimivansa 

standardin vaatimuksenmukaisesti: ilmoittamalla toimivansa sen mukaisesti, 

hakemalla varmistusta organisaation sidosryhmiltä tai hakemalla järjestelmän 

sertifiointia ulkopuoliselta taholta. 

 

OHSAS 18001 Standardi ei aseta erityisiä kriteerejä tai yksityiskohtaisia vaati-

muksia organisaation TTT-toiminnan tasolle tai TTT-johtamisjärjestelmän suun-

nittelemiselle. Standardissa määritellään ne TTT-järjestelmää koskevat vaati-

mukset, joiden avulla organisaatio voi hallita työterveys- ja työturvallisuusriske-

jä. (OHSAS 18001:fi 2007, 14.) 
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5.3 ILO-OSH 2001 

ILO (International Labour Organization) on vuonna 1919 perustettu kansainväli-

nen työjärjestö, jonka tavoitteena on edistää ihmisarvoista työtä, työelämän oi-

keuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä vahvistaa vuoropuhelua halli-

tusten, työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kesken. ILO on julkaissut kansainvä-

lisen ohjeistuksen työterveys ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmistä ILO-OSH 

2001. Julkaisussa opastetaan organisaatioita kehittämään työterveys- ja työtur-

vallisuusjohtamista. (International Labour Office 2001, 1 – 14.) 

 

 
Kuva 6. TTT-järjestelmän pääelementit ILO-OSH toimintamallissa (International 

Labour Office 2001, 16) 

 

Myös ILO OSH perustuu johtamisjärjestelmistä yleiselle jatkuvan parantamisen 

mallille. Mallin perustuu viidelle TTT-johtamisen pääelementille, jotka on esitetty 

kuvassa (kuva 6). ILO OSH-mallin viisi pääelementtiä ovat: 

1. Politiikka (Policy): määritellään organisaation työterveys ja – 

turvallisuus tavoitteet sisältävä TTT-politiikka 
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2. Organisointi (Organizing): Organisoidaan TTT-toiminta 

3. Suunnittelu ja totutus (Planning and implementation):  suunnitellaan 

ja toteutetaan prosessit, joilla TTT-politiikan tavoitteet on mahdollista 

saavuttaa 

4. Arviointi (Evaluation): mitataan prosesseja ja verrataan saavutettuja 

tuloksia TTT-politiikan tavoitteisiin. 

5. Toiminnan kehittäminen (Action for improvement): parannetaan ja 

kehitetään prosesseja, jotta TTT-politiikan tavoitteet saavutetaan 

entistä paremmin. (International Labour Office 2001, 16 – 29.) 

 

 
Kuva 7. Tasot ILO-ohjeistuksen soveltamiselle organisaatiossa (International 

Labour Office 2001, 15) 

 

ILO ohjeistusta voidaan soveltaa organisaatiossa eri tasoilla kuvassa esitetyn 

kaavion mukaisesti (kuva 7). Ohjeistusta voidaan soveltaa joko suoraan sellai-

senaan tai ottamalla mukaan kansallinen lainsäädäntö ja määräykset, joka on 

suositeltavaa tai räätälöidä edellisten pohjalta organisaatiolle kokonaan oman-

näköinen TTT-johtamisjärjestelmä. (International Labour Office 2001, 14 – 15.) 

 

Taulukko 4. OHSAS 18001 ja ILO-OSH TTT-toimintamallien erot (Hämäläinen, 

Anttila 2008, 24 – 25; International Labour Office 2001, 10 – 21; Standardi OH-

SAS 18001:fi 2007, 12 - 36) 
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TTT-TOIMINNOT OHSAS 18001 ILO-OSH 
Ehkäisevät TTT-toimet kaikki toimet, myös ehkäise-

vät toimet, tulisi tulla ris-

kienarvioinnin kautta 

painottaa ehkäiseviä toimia 

Koulutus 
työntekijöillä oikeus kouluttau-

tua 

painottaa koulutuksen tärke-

yttä 

TTT-järjestelmän suunnitte-
lu ja toiminta 

esittää vaatimukset, jotka 

organisaation TTT-toiminnan 

tulee täyttää. 

esittää myös ohjeistusta vaa-

timusten lisäksi TTT-

toiminnalle 

Sopimuskumppanit 
antaa sopimuskumppaneille 

liikkumavaraa 

edellyttää organisaation TTT-

vaatimuksien soveltamista 

myös sopimuskumppaneihin 

Työhyvinvointi 
kaikki toimet, myös työhyvin-

vointi, tulisi tulla riskienarvi-

oinnin kautta 

ottaa työhyvinvoinnin huomi-

oon osana TTT-johtamista 

 

ILO-OSH ja OHSAS 18001 perustuvat molemmat jatkuvan parantamisen mallil-

le ja ovat näin toimintaperiaateiltaan hyvin samanlaisia, kuitenkin joitain eroja 

löytyy. Taulukossa on esitetty toimintamallien suurimmat eroavaisuudet eri TTT-

toiminnolle. (taulukko 4) 

 

 

5.4 TTT-johtamisjärjestelmän perusteet 

Työturvallisuuslaki ei edellytetä organisaatiolta varsinaista TTT-

johtamisjärjestelmää. Laissa on kuitenkin määritelty työterveyden- ja työturvalli-

suuden johtamiselle lukuisia lakisääteisiä vaatimuksia, joiden täyttäminen pe-

rustuu systemaattiseen TTT-johtamisen.  Työturvallisuuslain vaatimuksia on 

käsitelty luvussa 4.4 Lain vaatimukset ja työnantajan velvollisuudet. Lisäksi mo-

ni organisaatio haluaa erottua edukseen asettamalla TTT-toiminnalleen suu-

remmat vaatimukset kuin mitä laki edellyttää esim. nolla tapaturma-foorumiin 

kuuluvat yritykset. Tämä vaatii toteutuakseen kunnollista TTT-toiminnan johta-

mista eli TTT-johtamisjärjestelmää. (Laitinen ym. 2013, 36 – 37; Työsuojeluhal-

linto 2010, 10.) 
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OHSAS 1800- ja ILO-OSH TTT-johtamisjärjestelmämallit perustuvat molemmat 

jatkuvalle parantamiselle. Jatkuvan parantamisen mukaisessa TTT-

johtamisessa toiminta perustuu ydintoiminnoille, jotka luodaan, toteutetaan ja 

joita kehitetään jatkuvana päättymättömänä prosessina. Nämä ydintoiminnot 

ovat yhteisiä kaikille TTT-johtamisjärjestelmille. Ilman näiden toimintojen syste-

maattista toteuttamista, ei organisaatiossa voida puhua varsinaisesta TTT-

johtamisesta tai TTT-johtamisjärjestelmästä. Seuraavissa kappaleessa käydään 

läpi nuo neljää pääelementtiä käyttäen pohjana standardia OHSAS 18001 ja 

sen mukaista TTT-järjestelmän mallia (Kuva 7). (International Labour Office 

2001, 10 – 21; OHSAS 18001:fi 2007, 12 – 36.) 

 

 

5.5 TTT-politiikka 

TTT-johtamisjärjestelmän menestyksekäs toiminta vaatii sitoutumista kaikilla 

organisaation tasoilla erityisesti ylimmältä johdolta. Ylimmän johdon tehtävä on 

luoda ja kehittää järjestelmän avulla organisaation oma TTT-politiikka, jossa 

määritellään ne päämärät ja tavoitteet, joita kohti TTT-johtamisjärjestelmässä 

luoduilla prosesseilla pyritään. TTT-politiikka on se perusta, jolle TTT-

johtamisjärjestelmä rakennetaan. Standardi OHSAS 18001 sekä ILO-OSH oh-

jeet korostavat sitä, että turvallisuuspolitiikan tulee olla ylimmän johdon määrit-

telemä ja vahvistama (International Labour Office 2001, 12 – 18; OHSAS 

18001:fi 2007, 10.) 

 

Yrityksen johdon määrittelemällä TTT-politiikalla on suuri merkitys organisaation 

turvallisuuskulttuurin luomisessa. TTT-politiikka luo edellytykset oikeille asenteil-

le ja uskomuksille sekä antaa pohjan organisaation työterveyden ja -

turvallisuuden jatkuvalle parantamiselle ja sitä kautta koko TTT-johtamiselle. 

TTT-politiikasta tulee näkyä kuinka hyvin organisaatio on sitoutunut työterveys- 

ja työ turvallisuusasioiden hoitamiseen. (Hämäläinen & Anttila 2008, 9 – 10.) 

 

Työturvallisuuslaissa asetetaan tavoitteeksi, että työnantaja sitoutuu ottamaan 

turvallisuuden ja terveyden keskeiseksi periaatteeksi toiminnassaan. Toiminta-
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malli, jossa turvallisuusajattelu kytketään osaksi organisaation koko toimintaa, 

voidaan työturvallisuuslain mukaan kutsua turvallisuusjohtamiseksi. Tämä tar-

koittaa käytännössä, että organisaation on luotava TTT-politiikka, jossa asete-

taan selkeät tavoitteet ja sitoumukset yrityksen turvallisuus- ja terveysjohtami-

selle. (Ullakonoja ym. 2014, 28 – 29.) 

  

TTT-politiikalla yritys sitoutuu ottamaan työterveys ja -turvallisuusasiat keskei-

seksi osaksi organisaation toimintaa. Ei riitä, että yrityksellä on hyvä ja tavoit-

teellinen TTT-politiikan, se pitää myös jalkauttaa koko organisaatioon. Kaikkien 

organisaatiotasojen pitää ymmärtää yrityksen TTT-politiikka. Sen toimeenpano 

ja ylläpito pitää varmistaa kaikilla organisaatiotasoilla siten, että koko henkilöstö 

osallistuu sen toteuttamiseen. TTT-politiikka ei saa olla irrallaan muusta yrityk-

sen toiminnasta vaan sen täytyy olla kiinteä osa sitä. TTT-politiikassa asetetut 

tavoitteet pitää pohjautua yrityksen visioon, strategiaan ja arvoihin. TTT-

politiikan tulee olla sopiva juuri kyseessä olevaan organisaatioon huomioiden 

yrityksen koko, liiketoiminnan laatu ja käytettävissä olevat resurssit. (Hämäläi-

nen & Anttila 2008, 9 – 10.) 

 

Standardi OHSAS 18001 mukaan TTT-politiikan tulee: 

- olla tarkoituksen mukainen ja sopeutettu organisaation toimintaan 

- sisältää TTT-asioiden hallinnan ja toiminnan jatkuvan parantamisen sekä 

sitoutumisen TTT-riskien poistamiseen 

- sisältää sitoutumisen lain- ja viranomaisvaatimuksien noudattamiseen 

- asettaa perusteet TTT-päämäärille ja toteutumisen seurannalle 

- olla dokumentoitu 

- olla kaikkien organisaation valvonnassa työskentelevien tiedossa niin 

hyvin, että jokainen tietää omat TTT-velvoitteensa 

- olla sidosryhmien saatavissa 

- olla säännöllisesti katselmoitu, jotta voidaan varmistua sen olevan 

asianmukainen ja soveltuvan organisaation sen hetkiseen toimintaan. 

(OHSAS 18001:fi 2007, 20.) 
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5.6 TTT-järjestelmän suunnittelu ja rakentaminen 

TTT-järjestelmän suunnittelulla ja rakentamisella tarkoitetaan TTT-toiminnan 

päämäärien asettamista ja prosessien luomista, joilla saavutetaan organisaation 

TTT-politiikassa määritellyt tavoitteet. Standardi OHSAS 18001 käyttää TTT-

järjestelmän suunnittelu ja rakentamisvaiheesta termiä ”luominen”. Luominen 

viittaa tietynlaiseen jatkuvuuteen ja standardin mukaan organisaatiolla voidaan 

katsoa olevan käytössä TTT-johtamisjärjestelmä silloin, kun kaikki järjestelmän 

rakenneosat voidaan osoittaa olevan käytössä. (OHSAS 18002:fi 2008, 28 – 

32.) 

 

Organisaation tulee ottaa huomioon TTT-johtamisjärjestelmää luotaessa TTT-

toiminnalle määritelty toimintapolitiikka sekä yrityksessä vallitsevat olosuhteet ja 

tekijät, jotka vaikuttavat ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen. Itse TTT-

johtamisjärjestelmän monimuotoisuuteen, yksityiskohtaisuuteen ja laajuuteen 

vaikuttavat organisaation koko, rakenne, toimiala ja käytettävissä olevat resurs-

sit. Nämä kaikki tekijät määräävät organisaation TTT-johtamisjärjestelmän luon-

teen. (International Labour Office 2001, 18 – 24; OHSAS 18002:fi 2008, 28 – 

32.) 

 

TTT-järjestelmän luomiseen liittyy olennaisesti myös toinen standardin OHSAS 

18001 käyttämä termi "ylläpito". Ylläpidolla tarkoitetaan standardin mukaan sitä, 

kun TTT-johtamisjärjestelmä on luotu, se jatkaa myös toimintaansa. Monien 

TTT-järjestelmien luomiseen käytetään paljon aikaa ja ne lähtevät hyvin liikkeel-

le, mutta hiipuvat ylläpidon puutteessa. Järjestelmän luomisvaiheessa tulee ot-

taa huomioon myös järjestelmän ylläpito. Luomisvaiheessa pitää luoda TTT-

johtamisjärjestelmään sellaiset prosessit, joilla varmistetaan järjestelmän aktiivi-

nen ylläpito. Järjestelmän ylläpito varmistetaan eritasoisilla katselmuksilla, tar-

kastuksilla ja korjaavilla toimilla. (OHSAS 18002:fi 2008, 28 – 32.) 

 

TTT-johtamisjärjestelmää luotaessa on hyvä määrittää organisaation sen hetki-

nen tila suhteessa työterveys- ja turvallisuusriskeihin tekemällä alkukatselmus. 

(OHSAS 18002:fi 2008, 28 – 32.) 
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5.6.1  Alkukatselmus 

Alkukatselmuksessa organisaation sen hetkinen TTT-toiminnan tasoa tulee ver-

rata laki- ja viranomaisvaatimuksiin, muihin yleisiin vaatimuksiin, organisaation 

tavoitteisiin ja toimintaan soveltuvin osin esimerkiksi standardin OHSAS 18001 

ja ILO-OSH ohjeistuksessa määriteltyihin vaatimuksiin. Katselmuksessa selvite-

tään, kuinka hyvin yrityksen nykyinen TTT-toiminta täyttää vaatimukset. Siitä 

saatua tietoa hyödynnetään TTT-järjestelmän luomisessa. (OHSAS 18002:fi 

2007, 28 – 32.) 

 

Alkukatselmuksessa tulee ottaa ainakin seuraavat tekijät huomioon: 

- laki- ja viranomaisvaatimukset 

- yrityksen nykyinen TTT-vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi 

- nykyisten TTT-menetelmien, käytäntöjen ja prosessien toimivuuden 

arviointi 

- TTT-toimintaa parantavat ja kehittävät aloitteet 

- aiemmat TTT-toiminnasta saadut palautteet 

- TTT-toimintaan käytettävissä olevat resurssit. 

Alkukatselmus voidaan toteuttaa kyselylomakkeilla, haastatteluilla, suorilla tar-

kastuksilla, yleisillä TTT-mittareilla tai yhdistelemällä edellä kuvattuja tapoja. 

(OHSAS 18002:fi 2008, 28 – 32.) 

 

 

5.7 TTT-järjestelmän toteuttaminen ja toiminta  

TTT-järjestelmän ydintoiminnot ovat toimintoja, jolla toteutetaan ja ylläpidetään 

menettelyjä työpaikan vaarojen tunnistamiseksi, riskien arvioimiseksi ja hallinta-

toimenpiteiden määrittämiseksi. Perusperiaatteeltaan TTT-järjestelmän toiminta 

muodostuu vaarojen ja riskien tunnistamisesta, niiden aiheuttaman terveysuhan 

määrittelemisestä ja toimintojen kehittämisestä, joilla vaarat ja riskit voidaan 

poistaa tai niiden aiheuttamaa uhkaa terveydelle pienentää. (OHSAS 18001:fi 

2007, 20.) 
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Työturvallisuuslaissa säädetään organisaation TTT-toiminalle lakisääteiset toi-

mintavastuut. Lain pykälissä 8§ - 10§ luetellaan ne toiminnot, jotka organisaati-

on tulee vähintään toteuttaa, jotta sen TTT-toiminta täyttää lain säädökset. Työ-

turvallisuuslain säädöksien mukainen TTT-toiminta kuvataan kaaviossa (kuva 

8). (Ullakonoja ym. 2014, 23 – 32.) 

 

 
Kuva 8. Työturvallisuuslain mukainen TTT-järjestelmän toteuttaminen ja toimin-

ta (Liuhamo 2010, 3) 

 

 

5.7.1 Vaarojen tunnistaminen ja riskien hallinta 

Työturvallisuuslaissa ja standardissa OHSAS 18001 molemmissa asetetaan 

TTT-toiminnan keskiöön vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi. Laissa vaa-

rojen selvittämis- ja tunnistamisvelvoite asetetaan koskemaan kaikkia organi-

saatioita yrityksen koosta tai työntekijöiden määrästä riippumatta. Standardissa 

asetetun vaatimuksen mukaan organisaation pitää toteuttaa ja ylläpitää jatku-
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vaa vaarojen tunnistamista ja riskienarviointia sekä määrittää hallintatoimenpi-

teitä havaittujen vaarojen ja riskien eliminoimiseksi. (OHSAS 18001:fi 2007, 20; 

Ullakonoja ym. 2014, 23 – 32.) 

 

Työturvallisuuslaki käyttää vaarojen tunnistamisesta termiä vaarojen selvittämi-

nen. Työturvallisuuslain yleisluontoisessa säädöksessä ei vaadita organisaatiol-

ta mitään määrättyä tai minkään määrätyn mallin mukaista vaarojen selvittä-

mismenetelmää, vaan organisaatio voi valita itse itselleen sopivimman mallin. 

Toiminnasta säädetään ainoastaan, että sen tulee olla suunnitelmallista ja jat-

kuvaa. Lain mukaan vaarojen tunnistamisen käytännön toteuttaminen sekä vali-

tut menettelytavat ovat riippuvaisia työnantajan toimialasta, toiminnan luontees-

ta, työpaikan koosta sekä muista erityispiirteistä. (Ullakonoja ym. 2014, 29.) 

 

Riskien arvioinnista työturvallisuuslaki käyttää termiä vaarojen arviointi. Työtur-

vallisuuslaissa säädetään vaarojen arvioinnista yleisluontoisesti siten, että or-

ganisaation tulee tunnistaa työturvallisuutta ja työterveyttä uhkaavat vaaralliset 

haittatekijät. Tunnistetut tekijät tulee poistaa tai, jos niitä ei voida poistaa, riskit 

tulee alentaa sille tasolle, että lain ja säännösten asettamat vähimmäisvaati-

mukset täyttyvät. (Ullakonoja ym. 2014, 29 – 30.) 

 

Standardi OHSAS 18001 mukaan jokaisen organisaation tulee valita vaarojen 

tunnistamiseen ja riskien arviointiin lähestymistavat, jotka sopivat sen toimi-

alaan, toiminnan luonteeseen ja kokoon. Kuitenkin niin, että tuloksena on toi-

mintamalli, jolla kaikkia työpaikan TTT-riskejä voidaan arvioida jatkuvasti. Ku-

vassa esitetään standardin mukainen vaarantunnistus- ja riskienarviointiproses-

si (kuva 9). Standardin mukaan vaarojen tunnistamisessa ja riskien arvioinnissa 

tulee ottaa huomioon seuraavat seikat: vaarat, riskit, hallintatoimenpiteet, muu-

toksen hallinta, dokumentointi ja jatkuvat katselmukset (kuva 9). (OHSAS 

18002:fi 2007, 36 – 38.) 
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Kuva 9. Standardin OHSAS 18001 mukainen vaarantunnistus- ja riskienarvioin-

tiprosessi (OHSAS 18002:fi 2007, 36) 

 

Vaarojen tunnistamisessa standardin mukaan tulee ennakoida kaikki yrityksen 

toimintaan liittyvät kohteet, tilanteet tai toimenpiteet, jotka ovat uhka terveydelle 

ja turvallisuudelle. Uhka voi olla fyysinen, kemiallinen biologinen tai psykologi-

nen vaaratekijä. Näitä vaaratekijöitä organisaation tulee hallita TTT-

johtamisjärjestelmän vaarantunnistusvälineillä ja – menetelmillä. Vaarantunnis-

tusprosessilla pitää analysoida kaikki organisaation rutiiniluonteiset sekä epäta-

vanomaiset toiminnot ja tilanteet. Prosessin tulee ottaa huomioon kaikki henki-

löt, joilla on pääsy paikalle, jossa yrityksen töitä suoritetaan myös asiakkaat, 

vierailijat, urakoitsijat yms. (OHSAS 18002:fi 2007, 36 – 38.) 

 

Standardi määrittelee riskin tapahtuma- tai altistumistodennäköisyyden ja mah-

dollisesta altistumisesta aiheutuvan vamman tai terveyden heikentymisen ja 

vakavuuden yhdistelmäksi. Riskien arvioinnin standardi määrittelee prosessiksi, 

jossa huomioidaan toteutettujen ja mahdollisten hallintatoimenpiteiden riittävyys 

ja päätetään onko riskit hyväksyttävällä tasolla. Riski, joka on hyväksyttävällä 

tasolla, on pienennetty tasolle, jonka organisaatio on valmis hyväksymään lain 

ja harjoittamansa TTT-politiikan puitteissa. (OHSAS 18002:fi 2007, 42 – 48.) 

 

Standardi ei yksilöi riskinarviointimenetelmiä vaan asettaa sille yleisiä vaatimuk-

sia, joiden mukaan riskienarviointimenettelyn tulee olla riittävän yksityiskohtai-
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nen ja sen pitää ottaa huomioon organisaation koko, toimiala ja toimintamallit. 

Menetelmän tulee osallistuttaa myös työntekijät ja sen pitää hyödyntää työpai-

kan yhteistoimintaa. Sen tulee täyttää viranomaismääräykset ja lakisääteiset 

vaatimukset sekä eriasteiset vakavuudet ja todennäköisyydet pitää luokitella 

selkeällä menettelyllä. Lisäksi menetelmän täytyy huomioida herkät väestöryh-

mät, suuria ihmismääriä mahdollisesti vahingoittavat vaarat, huomioida lyhyt- ja 

pitkäkestoiset eri aineille altistumiset sekä organisaatiossa tapahtuvat muutok-

set. (OHSAS 18002:fi 2007, 42 – 48.) 

 

 

5.7.2 Hallintatoimenpiteet ja työsuojelun toimintaohjelma 

Työsuojelulaissa 9 § säädetään, että vaarojentunnistuksen ja riskienarvioinnin 

perusteella päätellään kehittämiskohteet ja painopisteet, joista johdetaan tehtä-

vät ja tavoitteet, joilla mahdolliset riskit poistetaan tai pienennetään hyväksyttä-

välle tasolle. Työnantaja käsittelee tavoitteet yhdessä työntekijöiden edustajien 

kanssa yhteistoimintamenettelyssä. Käsitellyt tavoitteet kirjataan työsuojelun-

toimintaohjelmaan ja niille asetetaan toimintaohjelmassa toteutusaikataulut. (Ul-

lakonoja ym. 2014, 26 – 27.) 

 

Laki ei määrää työsuojelun toimintaohjelman yksityiskohtia, laajuutta tai muo-

toa. Kukin organisaatio voi valita omaan toimintaansa soveltuvan mallin. Mallis-

sa täytyy kuitenkin säilyttää mukana arviointien tulokset. Työsuojeluntoimintaoh-

jelma ei tarvitse välttämättä olla oma erillinen ohjelma, vaan se voidaan sisällyt-

tää organisaation muuhun toimintaan esimerkiksi osaksi laatujärjestelmää. Or-

ganisaation työsuojeluntoimintaohjelman tulee lain mukaan kattaa työolojen 

kehittämistarpeet, tekniikan, työn organisoinnin, työolojen, sosiaalisten suhtei-

den sekä työympäristön vaikutukset työterveyteen ja -turvallisuuteen. (Ulla-

konoja ym. 2014, 26 – 27.) 

 

Standardin 18001 OHSAS mukaan, kun organisaatio on tehnyt vaarojen tunnis-

tamisen ja riskien arvioinnin, tulee tehdä tarkastelu, jossa määritellään riittävät-

kö organisaation nykyiset hallintatoimenpiteet havaituille riskeille vai pitääkö 
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hallintatoimenpiteitä parantaa tai vaaditaanko kokonaan uusia toimenpiteitä. 

Toimenpiteiden tulee noudattaa hallintatoimenpidehierarkiaa. Tämä tarkoittaa, 

että hallintatoimenpiteillä pyritään ensisijaisesti poistamaan vaara, jos se ei ole 

mahdollista niin toisena vaihtoehtona on riskin pienentäminen todennäköisyyttä 

tai vakavuutta vähentämällä. Viimeisenä vaihtoehtona ovat henkilösuojaimet. 

(OHSAS 18002:fi 2007, 48 – 50.) 

 

Hallintatoimenpiteiden määrittelyn jälkeen niiden toteuttamiselle asetetaan tär-

keysjärjestys. Ensiksi toteutetaan ne toimet, jotka käsittelevät suurta riskiä tai 

jotka pienentävät riskiä merkitsevästi ja toiseksi ne joista on ainoastaan rajoite-

tusti hyötyä. Joskus joudutaan muuttamaan toimintoja tai toimintatapoja siihen 

saakka kunnes riskin hallintatoimet pystytään toteuttamaan johtuen esimerkiksi 

kustannuksista tai toteuttamistöiden vaatimasta ajasta. (OHSAS 18002:fi 2007, 

48 – 50.) 

 

Vaadittaville hallintatoimenpiteille voivat asettaa vaatimuksia esimerkiksi laki, 

viranomaisvaatimukset tai vapaaehtoiset TTT-ohjeet ja -standardit. Hallintatoi-

menpiteillä voidaan ajatella yleisesti pyrittävän saavuttamaan sellainen riskita-

so, joka on niin alhainen kun organisaation resurssit huomioon ottaen on mah-

dollista. Tämä on ns. ALARP-periaate (as low as reasonably practicable) 

(OHSAS 18002:fi 2007, 48 – 50.) 

 

 

5.8 Arviointi ja korjaavat toimenpiteet 

TTT-järjestelmän toimintaa tulee mitata, arvioida ja tehdä vaadittavat korjaavat 

toimenpiteet. Työturvallisuuslain ja standardi OHSAS 18001 vaatimuksena on, 

että vaaran tunnistaminen ja riskien arviointi on jatkuvaa. Organisaation pitää 

myös seurata toimivatko riskien poistamiseen tai vähentämiseen tarkoitetut hal-

lintatoimenpiteet niin kun niiden on ollut tarkoitus. Jotta voidaan todentaa täytty-

vätkö edellä esitetyt vaatimukset organisaation TTT-toiminnassa, täytyy TTT-

järjestelmän toimintaa mitata. Perinteisesti yritysten TTT-toiminnan tasoa on 

mitattu tapaturma- ja sairauspoissaolotilastoilla. Jokaisen organisaation tulee 
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kuitenkin valita omaan TTT-toimintaansa ja omiin resursseihin parhaiten sovel-

tuvat mittarit. Tärkeintä mittaamisessa on, että mitataan oikeita mitattavissa ole-

via asioita ja mittauksista saadaan tulkittavissa olevaa oikeaa tietoa. (Levä 

2003, 51 – 61; Tappura, Hämäläinen, Saarela & Luukkonen 2010; 7 – 9.) 

 

 
Kaavio 1. TTT-toiminnan mittarit (Tappura ym. 2010; 9 - 14) 

 

Käytettävän mittariston tulee olla helppokäyttöinen, yksiselitteinen ja luotettava. 

Sen rakenteen muodostavat seuraavat kaaviossa esitetyt peruselementit (Kaa-

vio 1). Kaaviossa on esitetty yleisimmät TTT-mittaukseen käytettävät mittarit, 

mutta niitä voi olla myös muita riippuen paljolti yrityksen toimialasta, koosta 

yms. (Tappura ym. 2010; 9 – 14.) 

 

Yleisesti on saatavilla useita erilaisia TTT-toiminnan mittareita, joista organisaa-

tiot voivat valita itselleen sopivimmat. Mittareita ovat kehittäneet mm. yliopistot, 

vakuutusyhtiöt, työterveyslaitos, työturvallisuuskeskus ja työsuojeluhallinto. Mit-

tareista tarkemmin luvussa 5.9 TTT-mittarit, -arviointityökalut ja -menetelmät. 

(Tappura ym. 2010; 9 – 14.) 

 

TAPATURMAT tapaturmataajuus 
 

tapaturma 
poissaoloprosentti 

SAIRAUS 
POISSAOLOT 

sairaus poissaoloprosentti 

LAKI lakisääteisten vaatimusten täyttyminen 

ENNAKOIVAT 
MITTARIT 

työturvallisuus-
koulutus 

taso-
arvioinnit  

olosuhde
-mittarit 

VAARATILAN-
TEIDEN 

TUTKINTA 

kirjatut vaaraa 
aiheuttaneet läheltä piti 

tilantee 

korjaavat ja 
ehkäisevät 

toimet 
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5.8.1 Auditointi 

Auditointeja voidaan hyödyntää TTT-järjestelmän toiminnan arvioinnissa. Orga-

nisaatio voi ottaa käyttöön sisäiset auditoinnit, joiden avulla katselmoidaan TTT-

järjestelmän vaatimustenmukaisuutta. Auditoinnit voi suorittaa organisaatioon 

kuuluvat henkilöt tai organisaation ulkopuoliset henkilöt. Auditoinnin tehtävä on 

määritellä onko yrityksen TTT-järjestelmä toteutettu oikein ja ylläpidetäänkö sitä 

oikein. Auditoinnin suorittavan henkilöstön tulisi olla pätevää ja valittu niin, että 

auditointiprosessin puolueettomuus ja objektivisuus voidaan varmistaa. (OH-

SAS 18002:fi 2007, 116 – 122.) 

 

Auditointiohjelman rungon vaiheistus tulisi sisältää ainakin seuraavat pääkoh-

dat: 

- organisaation sidosryhmien tarpeet ja odotukset 

- organisointi, vastuut ja valtuudet. 

- menettelytavat, ohjeet, lait ja asetukset, tietokannat, turvallisuuskäsikirjat 

- henkilö-, talous- ja tekniset resurssit 

- toimintaprosessien karkeat vaiheet ja päätehtävät 

- toiminnan tulokset 

- tallenteet, raportit, tiedostot ja rekisterit. (Levä 2003, 58 – 62.) 

 

 

5.8.2 Johdon katselmus 

Organisaation pitää varmistua, että TTT-järjestelmällä saavutetaan niitä pää-

määriä, jotka se on TTT-politiikallaan TTT-toiminnalle asettanut. Tämä vaatii 

TTT-järjestelmän toiminnan jatkuvaa seurantaa. TTT-järjestelmän toimintaa pi-

tää arvioida, kuinka hyvin tai huonosti se toimii ja kuinka hyvin toiminta pystyy 

vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi organisaation TTT-politiikkaa 

pitää tarkastella määräajoin, onko se ajan tasalla ja vastaako se tämän päivän 
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ja tulevaisuuden vaatimuksia. (Ullakonoja ym. 2014, 23 – 32; OHSAS 18002:fi 

2008, 8 – 56.) 

 

Johdon katselmus on toimintatapa, jolla organisaation johto varmistaa TTT-

järjestelmän toimivuuden. Johdon katselmuksella varmistetaan, että arvioinneil-

la ja auditoinneilla saadut havainnot TTT-järjestelmän toimivuudesta johtavat 

korjaaviin toimenpiteisiin. Lisäksi katselmuksessa tarkastellaan ja arvioidaan 

turvallisuuspolitiikkaa, TTT-organisaatiota ja TTT-toimintaan käytettäviä resurs-

seja. Johdon katselmuksissa pääfokus tulee keskittää TTT-järjestelmän ylei-

seen toiminnan tasoon eli soveltuvuuteen, riittävyyteen ja tehokkuuteen. Kat-

selmus tulisi olla säännöllinen ja suorittaa vähintään kerran vuodessa. (Levä 

2003, 62 – 67; OHSAS 18002:fi 2008, 126 – 128.) 

 

Johdon katselmus tulisi sisältää ainakin seuraavat pääkohdat: TTT-järjestelmän 

kokonaistoimivuuden arviointi, TTT-järjestelmän muodostavien yksittäisten ele-

menttien / toimintojen toimivuuden arviointi, sisäisten arviointien ja auditointien 

käsittely, yhteistoiminnan tulokset, TTT-politiikan tarkastelu, sisäisten ja ulkois-

ten muutostekijöiden vaikutus TTT-järjestelmään ja TTT-järjestelmän toimintaan 

tulevaisuudessa vaikuttavat muutokset ja vaatimukset. (Levä 2003, 62; OHSAS 

18002:fi 2008, 126.) 

 

 

5.9 TTT-mittarit, -arviointityökalut ja -menetelmät 

1990 luvulta lähtien on kehitetty eri tahojen mm. työsuojeluhallinnon, työturvalli-

suuskeskuksen ja työterveyslaitoksen toimesta erilaisia työolosuhteita mittaavia 

mittareita. Aluksi kehitettiin fyysisiä työolosuhteiden havainnointiin perustuvia 

mittareita / tarkastusmenetelmiä esim. TR-mittari talonrakennusalalle, MVR-

mittari maa- ja vesirakennusalalle sekä Elmeri-menetelmä teollisuuteen. Pian 

huomattiin, että tarvitaan myös menetelmä, jossa mitataan myös psykososiaali-

sia kuormitustekijöitä. Tähän tarkoitukseen kehitettiin mm. Valmeri-

kyselymenetelmä. Seuraavassa vaiheessa alettiin kehittää turvallisuusjohtami-
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sen ja työturvallisuuden hallintaa mittaavia mittareita, mm. Halmeri ja Turvalli-

suuskymppi. (Laitinen & Yrjänheikki 2010, 7 – 8; Tappura ym. 2010, 12 – 14.) 

 

Kaaviossa (kuva 10) esitetään yrityksen TTT-johtamisen yksinkertaistettu malli, 

jossa havainnollisestaan kuinka erilaiset työolosuhde-, tilasto- ja TTT-

hallintamittarit soveltuvat organisaation TTT-toiminnan eri tasojen mittaamiseen. 

 

 
Kuva 10. Työolosuhdemittareiden käyttö organisaatiossa (Laitinen & Yrjänheikki 

2010, 8) 

 

Työolosuhteita ja turvallisuusjohtamista mittaavia mittareita on sen verran pal-

jon, ettei niitä kaikkia voida käsitellä tämän työn puitteissa. Alla on listattu joitain 

yleisimmin käytössä olevia pk-yrityksille soveltuvia työolosuhteita ja työturvalli-

suuden hallintaa eli TTT-toimintaa mittaavia mittareita. Osa on kehitetty työsuo-

jeluviranomaisten käyttöön, mutta kaikkia voidaan käyttää myös yrityksen sisäi-

seen itsearviointiin. 

 

 

5.9.1 Elmeri 

Elmeri on työsuojeluhallinnon työympäristön havainnointiin kehittämä menetel-

mä, jonka avulla havainnoidaan työn kuormitustekijöitä sekä työympäristön ja 

työtapojen turvallisuutta. Elmeri-menetelmän on todettu korreloivan tapaturma-
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lukujen kanssa metalliteollisuudessa, jonka tarpeisiin järjestelmä on alun perin 

kehitetty. Elmeri-menetelmällä seurataan työpaikan turvallisuuteen vaikuttavia 

asioita mm. järjestystä ja siisteyttä, työskentelyn turvallisuutta, koneiden ja lait-

teiden käytön turvallisuutta, työergonomiaa, työympäristöä, työkohteessa liik-

kumista ja kulkuteitä sekä pelastus- ja ensiapuvalmiutta. (Työsuojeluhallinto 

2014a, 1; Tappura ym. 2010, 20.) 

  

Elmeri-menetelmällä tarkastaja havainnoi kattavan otoksen työpaikasta. Huo-

mioitavia kunnossa/ei-kunnossa kriteerillä käsiteltäviä kohtia on 14. Havain-

noinnin tuloksena saadaan eri osa-alueiden omat indeksi-luvut sekä kokonais-

indeksi kaavan 1 mukaisesti. Indeksi on prosenttiluku välillä 0 – 100. (Työsuoje-

luhallinto 2014b, 1 – 3.) 

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝐸𝑖𝑖𝐸𝑖𝑖𝐸 (1) 

 

     kunnossa - havainnot  

Elmer-indeksi = --------------------------------------------------- x 100 (%)  

                            kunnossa + ei kunnossa – havainnot 

 

 

5.9.2 Valmeri 

Valmeri on työsuojeluhallinnon kehittämä haastattelu/kysely, jossa henkilöstöä 

haastattelemalla pyritään saamaan yleiskuva työpaikalla vallitsevista työoloista. 

Haastattelun suorittaja (yleisesti työsuojeluviranomainen) haastattelee 5 – 25 

henkeä työpaikan koosta riippuen. Haastattelu suoritetaan kyselylomakkeella, 

jossa on 18 kysymyskohtaa ja vastausvaihtoehtoja viisi asteikolla samaa mieltä 

– eri mieltä. (Työsuojeluhallinto 2014c, 1 – 3.) 

 

Valmeri kyselyyn vastaajat valitaan huolella eli vastaajien tulee edustaa tasa-

puolisesti koko kohderyhmää, joka voi olla joko koko työpaikka tai jokin tietty 

yksikkö. Vastaajien tulee edustaa kohteen eri työtehtäviä sekä työnantajan että 

työntekijöiden edustajia. Jos kohteessa käytetään samaan aikaan myös Elmeri-
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menetelmää, tulee kyselyn ja havaintojen kohderyhmä olla sama. Kyselyn tu-

loksena saadaan fyysisen työympäristön, tuki- ja liikuntaelinten kuormituksen ja 

psykososiaalisen kuormituksen osa-alueista arvot, joista voidaan laskea kes-

kiarvona kokonaisindeksi. (Työsuojeluhallinto 2014c, 1 – 3.) 

 

 

5.9.3 Turvallisuuskymppi 

Turvallisuuskymppi on työturvallisuuskeskuksen julkaisema ja Tampereen tek-

nillisen korkeakoulun kehittämä turvallisuustyökalu, jolla arvioidaan organisaati-

on turvallisuusjohtamisen tasoa. Se soveltuu pienille ja keskisuurille yrityksille 

omatoimiseen TTT-toiminnan itsearviointiin. Turvallisuuskympillä organisaatio 

voi itse arvioida oman TTT-toiminnan tasonsa vertaamalla, miten nykyinen toi-

minta vastaa niitä tavoitteita, joita sille on asetettu. Turvallisuuskympin avulla 

organisaatio voi myös osoittaa TTT-toimintansa tason yrityksen ulkopuolisille 

sidosryhmille (Tappura ym. 2010, 14.) 

 

Turvallisuuskymppi sisältää kymmenen arviointialuetta, jotka perustuvat hyvän 

johtamisen periaatteisiin. Arvioinnissa saadaan joka osa-alueelta kolmiportaisel-

la asteikolla määritelty taso; erinomainen, hyväksyttävä tai parannettavaa. Arvi-

ointiosa-alueet ovat: 

1. johtaminen 

2. organisaatio 

3. toiminnan suunnittelu 

4. toiminnan varmistaminen 

5. sidosryhmät 

6. riskienhallinta 

7. hätä- ja poikkeustilanteet 

8. koulutus 

9. tiedonkulku 

10. dokumentointi 
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11. mittaaminen. 

Turvallisuuskymppiä voidaan käyttää myös auditoinnissa ja urakoitsijoiden (pal-

velutoimittajien) TTT-toiminnan arvioinnissa. 

(Airala 2002, 13 – 14.) 

 

 

5.9.4 Halmeri 

Halmeri on menetelmä, joka on tehty työturvallisuustarkastajia varten työturval-

lisuuslain mukaisen TTT-johtamisen valvontaan. Sillä tarkastetaan toteutetaan-

ko organisaatiossa työturvallisuuslaissa asetettuja TTT-johtamisen vaatimuksia. 

Menetelmällä ei valvota yksittäisiä pykäliä ja niiden noudattamista vaan sillä 

saadaan kokonaiskuva organisaation TTT-johtamisen tasosta. Halmeri-

menetelmää voidaan käyttää myös yrityksissä itsenäisesti organisaation sisäi-

seen TTT-toiminnan ja TTT-johtamisen arviointiin ja kehittämiseen. (Työsuoje-

luhallinto 2014a, 1; Laitinen & Yrjänheikki 2010, 21 – 22.) 

 

Halmeri tarkastuksessa arvioidaan seuraavat organisaation TTT-toimintaosa-

alueet: vaara- ja kuormitustekijöiden hallinta, työsuojelun yhteistoiminta ja orga-

nisointi, vaarojen tunnistaminen ja riskienarviointi, työntekijöiden opastus ja oh-

jaus, organisaation ja esimiesten toiminta, organisaation sisäiset työsuojelutar-

kastukset ja työoloja koskevat ilmoitus- ja aloitemenettelyt. (Työsuojeluhallinto 

2007, 1 – 9.) 

 

  



57 

 

 

6 TTT-JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE YRITYKSESSÄ 

6.1 Organisaation lähtötilanne 

Tämän opinnäytetyön onnistumisen kannalta oli tärkeää selvittää työn tilaajaor-

ganisaation nykyinen työterveys- ja työturvallisuustoiminnan ja tietämyksen ta-

so. Sen selvittämiseksi suunniteltiin ensin auditointia, mutta tämä ajatus hylät-

tiin, koska organisaation oma työterveys- ja työturvallisuustoiminta oli vasta al-

kutekijöissä ja sen toimintoprosessit puutteelliset. Varsinaisella auditoinnilla ei 

olisi saavutettu mitään konkreettista hyötyä. 

 

Auditoinnin sijasta päätettiin käyttää alkukatselmusta, jolla selvitettiin organisaa-

tion olemassa olevat TTT-prosessit. Alkukatselmus voidaan työterveys ja työ-

turvallisuusstandardin OHSAS 18001 mukaan toteuttaa kyselylomakkeilla, 

haastatteluilla, suorilla tarkastuksilla, yleisillä TTT-mittareilla tai yhdistelemällä 

edellä kuvattuja tapoja (OHSAS 18002:fi 2008, 28 - 32). Alkukatselmuksessa 

käytettiin pohjana havainnoinnilla ja haastattelulla hankittua tietoa. 

 

Lisäksi piti pystyä todentamaan organisaation TTT-tietämyksen sekä olemassa 

olevan TTT-kulttuurin taso, jotta tiedettäisiin minkälaiseen ”maastoon” uudet 

prosessit ja toimintamallit perustettaisiin. Ennen kaikkea piti tietää kuinka orga-

nisaation työntekijät olivat kokeneet organisaation siihenastisen TTT-toiminnan 

ja TTT-kulttuurin. Tämän selvittämiseen käytettiin standardissa määriteltyä lo-

makehaastattelua. Lisäksi sillä saatiin havainnointitutkimusta täydentävää suo-

raa henkilötasoista tietoa. 

 

Haluttiin, että lähtötilanteen lopulliset tulokset vastaisivat standardin Työterveys- 

ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät OHSAS 18001 alkukatselmukselle aset-

tamia vaatimuksia. Tästä syystä tutkimuskriteerit asetettiin standardin mukai-

seksi. Standardin mukaan alkukatselmuksessa organisaation sen hetkinen TTT-

toiminnan tasoa tulee verrata laki- ja viranomaisvaatimuksiin sekä muihin ylei-

siin vaatimuksiin, organisaation tavoitteisiin ja toimintaan soveltuvin osin esi-
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merkiksi standardin OHSAS 18001 ja ILO-OSH ohjeistuksessa määriteltyihin 

vaatimuksiin (OHSAS 18002:fi 2007, 28 - 32). 

 

Alkukatselmuksessa pääkohdiksi otettiin seuraavat standardin mukaiset kohdat: 

- laki- ja viranomaisvaatimukset 

- yrityksen nykyinen TTT-vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi 

- nykyisten TTT-menetelmien, käytäntöjen ja prosessien toimivuuden 

arviointi 

- TTT-toimintaa parantavat ja kehittävät aloitteet 

- aiemmat TTT-toiminnasta saadut palautteet 

- TTT-toimintaan käytettävissä olevat resurssit (OHSAS 18002:fi 2008, 28 

- 32). 

 

Alkukatselmuksen taulukkomuotoon kvantifioidusta tutkimusaineistosta tehty 

yhteenveto on esitetty tämän työn liitteessä kaksi (Liite 2). Sellaiset havainnot, 

joista ei voida suoranaisesti tehdä tilastollista analyysiä kuten TTT-kulttuuri, jä-

tettiin pois alkukatselmuksen yhteenvedosta. Kuitenkin, koska työn kannalta oli 

oleellista tuntea organisaation TTT-kulttuuri, tutkimuksen tekijä määritteli ha-

vaintojensa ja tutkimushaastattelun pohjalta myös lähtökohdat sille, millä tasolla 

organisaation työterveys- ja työturvallisuuskulttuuri oli. Määrittelyssä käytettiin 

lähtökohtana turvallisuuskulttuurin jakamista luvun 5.1.2 Turvallisuuskulttuuri 

mukaisesti kolmeen pääluokkaan (Kuva 4). 

 

TTT-kulttuurin ulottuvuudet rajattiin seuraaviin 5.1.2 Turvallisuuskulttuuri luvus-

sa esitetyn kuvan 4 (Kuva 4) mukaisiin pääkohtiin: 1) organisatoriset ulottuvuu-

det, 2) psykologiset ulottuvuudet ja 3) sosiaaliset prosessit. Organisatorisissa 

ulottuvuuksissa huomioitiin johdon toiminta, TTT-viestiminen, osaaminen ja 

muutosten hallinta. Psykologiset ulottuvuudet rajattiin turvallisuusmotivaatioon, 

vaaran ymmärrykseen ja työn hallintaan. Sosiaalisissa prosesseissa huomioitiin 

poikkeamien käsittely, toimintatapojen omaksuminen ja ymmärrys tapahtumista 

sekä omasta roolista niissä. (Reiman ym. 2008, 51 – 81.) 
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Edellä kuvatuilla ulottuvuuksilla käsiteltynä organisaation työterveys- ja työtur-

vallisuuskulttuurista luotiin seuraavanlainen kuva, jossa 

- Organisatorisissa toimissa oli puutteita. Puutteet johtuivat pääosin 

kolmesta seikasta: aikaresurssien puutteesta, vastuiden epätarkasta 

määrittelystä sekä puutteellisista asenteista. 

- Psykologisessa asioiden käsittelyssä oli myös puutteita. Puutteet 

johtuivat pääosin heikosta motivaatiosta (motivoinnista) ja TTT-asioiden 

viestimisestä. 

- Sosiaalisessa käyttäytymisessä oli myös jonkin verran puutteita, mutta 

se oli kuitenkin TTT-kulttuurin parhaiten toimiva osa-alue. Puute oli 

ainoastaan oman roolin ymmärtämisessä organisaation TTT-

kokonaisuudessa. Tärkeät asiat kuten toimintatapojen omaksuminen ja 

poikkeamien käsittely olivat hyväksyttävällä tasolla. 

 

Alkukatselmus antoi vaadittavat perustiedot sekä riittävän kattavan lähtötilanne-

analyysin, joista saatiin hyvä pohja, jotta voitiin edetä työterveys- ja työturvalli-

suusjärjestelmälle asetettaviin tavoitteisiin ja sen prosesseille asetettaviin vaa-

timuksiin.   

 

 

6.2 Tavoitteet 

Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän toiminnalliset vaateet ja sitä myöten ta-

voitteet tulivat tutkimushavaintojen pohjalta. Alkukatselmus antoi selvän pohjan 

sille, mitä TTT-järjestelmältä lakisääteisesti ja muilta osin vaaditaan. Organisaa-

tion TTT-kulttuurin ymmärtäminen olemassa olevien resurssien kanssa antoivat 

selvät rajat sille, mitä kannatti tehdä ja miten se oli järkevää tehdä. 

 

Lähtökohdaksi koko TTT-toiminalle otettiin yksinkertaisuus ja toimivuus, organi-

saation koko ja sen myötä resurssit, TTT-kulttuuri sekä nykyisten toimintojen 

(TTT-prosessien) lähtötaso. Käytettävyydelle ja yksinkertaisuudelle asetettiin 

TTT-järjestelmän toteutuksen pääpainoarvo. Myöhemmin järjestelmää voitaisiin 
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aina kehittää, mutta jos heti alkuun luotaisiin liian haastava ja ”raskas” järjes-

telmä, jäisi se todennäköisesti joukoksi bittejä digitaaliseen kaikkeuteen ja ka-

saksi dokumentteja pöytälaatikoihin. 

 

Koska peruslähtökohtana oli yksinkertainen toteutus, tarkoitti se mahdollisim-

man vähän prosesseja. Mukaan otettiin ainoastaan ne välttämättömät prosessit, 

joilla voitiin varmistaa laki- ja viranomaisvaatimusten täyttäminen sekä niiden 

vaatimusten, jotka olivat organisaation sujuvalle ja hyväksyttävälle tasolle yltä-

välle TTT-toiminnalle välttämättömiä. 

 

TTT-järjestelmän tuli kuitenkin olla riittävän uskottava yksinkertaisuudesta huo-

limatta. Tämä oli yksi syy sille, että prosessit päätettiin toteuttaa standardin 

OHSAS 18001 vaatimusten mukaisesti. Tällöin TTT-järjestelmästä saataisiin 

riittävän vakuuttava ja vaikuttava myös organisaation sidosryhmien näkökul-

masta. Toinen syy OHSAS 18001 mukaisuuteen oli standardin yleisyys ja sitä 

myöten rakenteen vakiintuneisuus. Lisäksi standardin mukainen TTT-

järjestelmä oli helposti integroitavissa muihin ISO -johtamisstandardeihin. Näin 

koko TTT-järjestelmän perustaksi valikoitui standardi OHSAS 18001. Toiminta-

käsikirjassa, johon TTT-prosessit dokumentoitiin, noudatettiin standardissa käy-

tettyä rakennetta. 

 

 

6.3 Suunnittelu 

Standardi OHSAS 18001 mukaan TTT-järjestelmän suunnittelulla ja rakentami-

sella tarkoitetaan TTT-toiminnan päämäärien asettamista ja prosessien, joilla 

saavutetaan organisaation TTT-politiikassa määritellyt tavoitteet, luomista (OH-

SAS 18002:fi 2008, 28 - 32). Standardin mukaisesti TTT-järjestelmän suunnitte-

lussa ensimmäinen tehtävä oli TTT-politiikan dokumentointi. Organisaatiolla ei 

ollut olemassa varsinaista TTT-politiikkaa, joten se täytyi luoda ja dokumentoi-

da. 
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Organisaation TTT-politiikan luominen on aina ylimmän johdon tehtävä. Työn 

tilaajaorganisaation alustava TTT-politiikka laadittiin yrityksen strategian pohjal-

ta vuosille 2014 – 2015. Vaikka dokumentoituun TTT-politiikkaa kirjattiin kahden 

vuoden jakso, tarkastellaan sitä vähintään kerran vuodessa johdon TTT-

katselmuksen yhteydessä. Lisäksi TTT-politiikkaan dokumentoitiin viestimisvel-

vollisuus organisaation koko henkilökunnalle, urakoitsijoille, vierailijoille, yhteis-

työkumppaneille ja asiakkaille. Organisaation koko TTT-politiikka dokumentoin-

tiin toimintakäsikirjaan (Liite 4).  TTT-politiikka sisältyy myös kaikille toimijoille 

jaettavaksi tarkoitettuun TTT-toimintaesitteeseen (Liite 3). 

 

TTT-politiikka antoi suunnan varsinaiselle TTT-järjestelmälle. Sen mukaisesti 

pystyttiin aloittamaan niiden prosessien suunnittelu, joilla varsinainen TTT-

johtaminen toteutettiin. Ensimmäisessä vaiheessa tuli suunnitella toiminnan ko-

konaisuus. Tässä yhteydessä suunniteltiin visuaalisesti hahmoteltu toiminto-

kaavio, jolla selkeytettiin kuva organisaation tulevasta TTT-toiminnasta (Kuva 

11). 

 

Kuvan (Kuva 11) mukaisen TTT-järjestelmän prosessit suunniteltiin vastaamaan 

standardia ja olivat pääkohdilta seuraavat: 

TTT-POLITIIKKA 
- Johdon määrittelemät työterveys- ja työturvallisuustoiminnan linjaukset ja 

tavoitteet. 

 

JÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN JA TOIMINTA 
- Vaarojen tunnistus ja riskienarvioimisprosessi, jossa työyksiköittäin 

o Tunnistetaan vaarat 

o Arvioidaan vaarojen aiheuttamat riskit työturvallisuudelle 

o Määritellään ne hallintatoimenpiteet, joilla riskit voidaan poistaa tai 

pienentää siedettävälle tasolle 

o Toteutetaan korjaavat hallintatoimet 

- Määritellään työsuojelun vastuut 

- Henkilöstön koulutus 

- Viestintä ja yhteistoiminta 
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- Dokumentointi 

- Dokumenttien hallinta 

- TTT-toiminnan ohjaus kahdella tasolla 

o koko organisaation tasolla 

o yksikkötasolla 

- Valmius ja toiminta hätätilanteissa. 

 

ARVIOINTI JA KORJAAVAT TOIMET 
- Arvioidaan työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän toimintaa ja 

tehdään vaaditut korjaavat toimet. 

o Työsuojelutoimikunta antaa asiantuntemusnäkemyksen. 

o Johtoryhmä tekee toimikunnan lausunnon huomioiden TTT-

toimintaa koskevat operatiiviset päätökset. 

 

JOHDON KATSELMUS 
- Johtoryhmä seuraa ja arvioi koko organisaation TTT-toimintaa. 

 

 
Kuva 11. Organisaation jatkuva TTT-prosessi 
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Varsinainen TTT-toimintoprosessien suorittaminen tapahtuu toteuttaminen ja 

toiminto-osiossa. Siihen sisältyy koko TTT-toiminnan ydin ja keskeisin elementti 

vaarojen tunnistus ja riskien arviointiprosessi. Molemmat, niin työturvallisuuslaki 

738/2002, kuin standardi OHSAS 18001, asettavat vaarojen tunnistamisen ja 

riskienhallinnan koko työterveys ja työturvallisuustoiminnan keskiöön ja sen 

pääprosessiksi. Lisäksi standardi korostaa prosessilla esille nostettujen luokitel-

tujen riskien sekä työympäristössä tapahtuvien muutosten hallintaa. 

 

Vaarojen tunnistus ja riskien arviointiprosessista tehtiin myös visuaalisesti hah-

moteltu toimintokaavio, jolla selkeytettiin prosessin toimintaa (Kuva 12). Pro-

sessille suunniteltiin sen päätoiminnot: 

- vaarojen tunnistaminen 

- vaaroihin liittyvien riskien arviointi huomioiden käytössä olevat hallinta-

toimenpiteet ja niiden riittävyys, ovatko riskit hyväksyttävissä vai vaadi-

taanko hallintatoimenpiteitä (tarpeen vaatiessa hankitaan lisätietoja ja 

tehdä lisäanalyyseja, jotta saadaan järkevä ja mahdollisimman todellinen 

arvio riskeistä) 

- riskien hallintatoimenpiteiden määrittäminen, kun sellaisia tarvitaan (vaa-

rat ja tapa, jolla niitä pitää hallita, on usein määritelty määräyksissä, me-

nettelytapaohjeissa, valvontaviranomaisten julkaisemissa ohjeissa ja 

toimialan ohjeasiakirjoissa) 

- hallintatoimenpiteiden toteuttaminen. 
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Kuva 12. Vaarojen tunnistus ja riskien arviointiprosessi 

 

TTT-järjestelmän muut prosessit suunniteltiin tukemaan vaarojen tunnistus ja 

riskien arviointiprosessia. Koko organisaation TTT-toiminta kaikkine prosessei-

neen dokumentoitiin TTT-toimintakäsikirjaan (Liite 4). 

 

TTT-järjestelmän toimivuutta tarkkailevan ja korjaavan prosessin tueksi suunni-

teltiin sisäinen auditointimenettely lomake (Liite 5). Menettelyn suunnittelussa 

käytettiin pohjana työturvallisuuskeskuksen julkaisema ja Tampereen teknillisen 

korkeakoulun kehittämä turvallisuuskymppi-työkalua, joka on tarkoitettu organi-

saation turvallisuusjohtamistason arviointiin. Työkalu räätälöitiin organisaation 

toimintaan sopivaksi ja siihen kehitettiin pisteytysmenetelmä, jolla voitiin toteut-

taa selkeä ja yksiselitteinen arviointiluokittelu. Menettelyllä arvioidaan kokonais-

valtaisesti organisaation työterveys ja työturvallisuustoimintaa. Auditoinnilla 

määritetään onko TTT-järjestelmä toteutettu oikein ja ylläpidetäänkö sitä oikein. 

Auditoinnin päämäärä on selvittää, missä määrin nykyinen toiminta vastaa ta-

voiteltua tasoa. Se auttaa suuntaamaan resurssejaan niille alueille, jotka vaati-

vat kehittämistä tai muutosta. Auditointidokumentti toimii johdon työkaluna var-

sinaisessa johdon katselmuksessa, jossa TTT-järjestelmän soveltuvuutta, riittä-

vyyttä ja tehokkuutta arvioidaan. 
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6.4 Toimintakäsikirja 

Tämä työn tutkimustuloksena ja tuotoksena saatiin tilaajaorganisaation TTT-

järjestelmän kuvaava toimintakäsikirja (Liite 4) sekä kaksi sen käyttöön keskei-

sesti liittyvää dokumenttia: työterveys- ja turvallisuuspolitiikka esite (Liite 3) ja 

auditointilomake (Liite 5). Toimintakäsikirja on dokumentti, jossa kuvataan tilaa-

jaorganisaation TTT-toiminta ja se koostuu toimintaa pyörittävien TTT-

johtamisprosessien kuvauksista. 

 

Toimintakäsikirja on tutkimustyönä kehitetty ratkaisu tilaajaorganisaation työter-

veys- ja turvallisuusjohtamisongelmaan. Kaikki siinä kuvatut prosessit on kehi-

tetty ja räätälöity tilaajaorganisaatiolle sopiviksi. TTT-toimintakäsikirja on valmis 

tuotos siltä osin kuin jatkuvan ja kehittyvän prosessin kuvaava dokumentti voi 

olla. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

7.1 Tutkimustavoitteiden toteutuminen 

Opinnäytetyön tavoitteena oli ratkaista työn tilaajaorganisaation työterveys ja 

työturvallisuusjohtamisen ongelma, joka oli organisaation puutteelliset TTT-

johtamiskäytännöt tai niiden kokonaan puuttuminen. Ratkaisuna luotiin organi-

saatiolle standardiin OHSAS 18001 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjes-

telmät vaatimuksiin pohjautuvat TTT-johtamisen toimintoprosessit. Se, miksei 

standardin vaatimuksia toteutettu aivan kaikilta osin, johtuu siitä, että organisaa-

tion oma TTT-toiminta oli vasta aluillaan ja toimintaan käytettävät resurssit ovat 

hyvin rajalliset.  

 

Asetetut tavoitteet saavutettiin ja tilaajayritykselle saatiin luotua dokumentoidut 

TTT-johtamisen prosessit. Aika osoittaa sen, kuinka hyvin prosessit toimivat 

käytännön työturvallisuus- ja työterveysjohtamisessa. Kuitenkin, kun puhutaan 

johtamisjärjestelmästä, niin puhutaan jatkuvasta ja kehittyvästä prosessista, 

joka ei ole koskaan lopullisesti valmis. Tämä otettiin myös huomioon TTT-

järjestelmän ylläpitoprosesseissa, joilla järjestelmän toimivuutta säännöllisesti 

tarkastellaan ja kehitetään. 

 

Tutkimusmenetelmien valintaa voidaan pitää tarkoitukseen sopivana. Työn ta-

voitteena oli luoda ratkaisu olemassa olevaan ongelmaan ja tällä tutkimustyöllä 

tämä päämäärä saavutettiin. Valitut aineistonkeruumenetelmät havainnointi ja 

lomakehaastattelu toimivat niissä rooleissa, jotka niille oli asetettu. Lomake-

haastattelun vastausprosentti oli erinomainen eli täysi sata. 

 

  

7.2 Tutkimustyön tulokset 

Tutkimustyön tuloksena luotiin tilaajaorganisaatiolle työterveys- ja työturvalli-

suustoimintakäsikirja. Kirja sisältää kaikki organisaation TTT-johtamisen pro-

sessit. Toimintakäsikirjaan kuuluu mukaan liitteitä, joista osa on jo olemassa ja 
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osa pitää vielä luoda. Tämän työn puitteissa luotiin ainoastaan ne liitteet, jotka 

olemassa olevien resurssien ja työn rajauksen puitteissa oli mahdollista tehdä, 

eli työterveys- ja turvallisuusesite (Liite 3) ja auditointilomake (Liite 5). Muut liit-

teet ovat yksikkökohtaisia ja ne täytyy luoda omansa kussakin organisaation 

yksikössä. Niiden luomisen suorittaa yksikön työterveydestä ja -turvallisuudesta 

vastaava yksikön johto. 

 

Jatkossa kaikki riippuu tilaajaorganisaatiosta itsestään, varsinkin sen johdosta. 

Jää nähtäväksi, kuinka hyvin se ottaa kehitetyt johtamisprosessit omakseen ja 

muodostaa niistä TTT-johtamismallin sekä ylläpitää ja kehittää niitä. Tutkimuk-

sen tuloksena havaittiin lisäksi työterveys- ja työturvallisuuskulttuurissa ja asen-

teissa lieviä puutteita (luku 5.6 Organisaation lähtötilanne), joihin johdon tulee 

myös puuttua. Näiden puutteiden osalta organisaation tulisi toimia toimintakäsi-

kirjan (Liite 4) luvun 4.3.3 Päämäärät ja ohjelmat prosessin mukaisesti. 

 

Tutkimustyön tuloksista täytyy myös mainita oppiminen. Tämä työ antoi tekijälle 

paljon sellaista käyttökelpoista tietotaitoa, josta on tulevaisuudessa paljon hyö-

tyä. Se, että teoria ja käytäntö kulkivat käsikkäin työn edetessä, oli se kulmakivi, 

joka mahdollisti työn onnistumisen ja konkreettisen oppimisen. 
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8 POHDINTA 

Tätä lopputyötä aloitettaessa oli työn tilaaja organisaatio juuri siirtynyt kaupun-

gin työterveys- ja työturvallisuusorganisaatiosta omaan TTT-organisaatioon. 

Yritykselle piti luoda omat sen toimintoja vastaavat TTT-johtamisprosessit.  Tä-

män työn tekijä oli juuri valittu uuden TTT-organisaation työsuojelupäälliköksi, 

joten lopputyön aihe ikään kuin valitsi itse itsensä. Se, että työn tavoitteeksi 

asetettiin heti työn alkurajauksessa valmiit dokumentoidut johtamisprosessit, oli 

jo alkujaan kunnianhimoinen. Rajaus lähti kuitenkin tarpeesta, eli organisaatiolla 

oli TTT-johtamisjärjestelmälle selvä tarve.  

 

Tutkimustyönä tämä työ oli selkeä tapaustutkimus, jolla pyrittiin ratkaisemaan 

olemassa oleva ongelma. Aineistonkeruumenetelmistä tutkimushaastattelu toi 

tutkimukseen mukaan tutkittavien oman näkemyksen ja äänen, joka oli riippu-

maton tutkijan havainnoista. Tämä seikka täydensi hyvin muuten niin konkreet-

tisella pohjalla liikkuvaa tutkijan omakohtaista havainnointia ja sen esiin tuomia 

tuloksia sekä teki tutkimustyöstä tilaajaorganisaation kannalta luotettavamman. 

Tutkimustyön katsantokanta ei näin perustunut ainoastaan yhden ihmisen nä-

kemykseen, olkoonkin vaikka kuinka objektiivinen tahansa. 

  

Ilman vahvaa teoriatietämystä ei tätä työtä olisi voitu tehdä. Tästä syystä teo-

riaosiosta tuli kohtuullisen laaja. Koska yrityksen työturvallisuuden vaatimukset 

sekä TTT-toiminta on säädetty useassa laissa sekä lakeja täydentävissä valtio-

neuvoston asetuksissa ja päätöksissä, vaati riittävälle tietämyksen tasolle pää-

seminen paljon teorian opiskelua. Lisäksi riittävän uskottavan ja vaikuttavan 

TTT-järjestelmän luonti vaati TTT-standardien sekä ILO -ohjeistuksen riittävän 

syvällistä tuntemusta. Asioiden opiskelu, varsinkin suuren määrän lakitekstejä ja 

muita vaatimuksia, vaatii aina oman aikansa ja työmääränsä. Uskon kuitenkin, 

että tämä opiskelu kannatti, sillä tämän lopputyön myötä hankitulle tietotaidolle 

on tulevaisuudessa käyttöä erilaisten TTT-tehtävien hoidossa. 

 

Sen, kuinka hyvä ja käyttökelpoinen itse työn tuloksesta eli TTT-

toimintakäsikirjasta tuli, ratkaisee se, kuinka käyttökelpoiseksi tilaaja kokee 
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suunnitellut työterveyden ja turvallisuuden johtamisprosessit ja kuinka hyvin ne 

vastaavat yrityksen käytännön ja reaalimaailman haasteisiin. Sen tulee aika 

näyttämään. Uskoakseni tällä lopputyöllä on kuitenkin rakennettu hyvä perusta 

Kemin Vesi Oy:n tulevaisuuden työterveys- ja työturvallisuustoiminnalle, sen 

ylläpidolle sekä jatkuvalle kehittämiselle. Loppu on yrityksestä itsestä kiinni. 
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TYÖTERVEYS JA – TURVALLISUUS 
 

itsearviointilomake 
 
 
Yleistä 
 

Tätä työturvallisuuskyselyä käytetään työpaikan työsuojelutoiminnan itsearviointiin ja 
työterveys ja -turvallisuustoiminnan kehittämiseen. Itsearviointikyselyn pohjana on käy-
tetty Työsuojeluhallinnon Halmeri-itsearviointikyselylomaketta. 
 
 

Yksityisyys 
 

Tässä kyselyssä annettuja tietoja ei yksilöidä kehenkään henkilöön. Annetut vastaukset 
tulevat ainoastaan kyselyn suorittajan tietoon. Annetuista tiedoista kyselyn suorittaja te-
kee yhteenvedon, jota käytetään organisaation työterveys ja – turvallisuustoiminnan ke-
hittämiseen. 

 
 
Lomakkeen täyttöohjeet 
 

Lomakkeen ensimmäisessä osiossa esitetään työsuojeluun liittyviä asioita eri työturvalli-
suus ja -terveysalueilta. Rastita vaihtoehto, joka mielestäsi vastaa työpaikkasi työsuoje-
lun tilaa vastaus hetkellä: 

- Kunnossa, jos lomakkeen kohdassa esitetty asia on mielestäsi samalla tavalla 
työpaikallasi kuin kohdan väittämässä. 

- Korjattavaa, jos lomakkeen kohdassa esitetty asia on mielestäsi huonommin työ-
paikallasi kuin kohdan väittämässä. 

- En osaa sanoa, jos sinulla ei ole tietoa asiasta tai väittämä ei koske omaa työ-
paikkaasi. 

- Lisätietoja kohtaan kirjataan mahdollisia selvennyksiä, tarkennuksia tai asioita, 
jotka haluat tuoda esille. 

 
Lomakkeen toisessa osiossa vaara ja kuormitustekijät on omat ohjeet. Vaara ja kuormi-
tustekijöiden hallinta osiossa on myös omat ohjeet. Kyselyn suorittaja voi tarvittaessa 
selventää lomakkeiden kohtia ja avustaa niiden täyttämisessä. 
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 Työsuojeluorganisaatio ja -tehtävät Kun-
nossa 

Korjat-
tavaa 

En osaa 
sanoa 

1.  Työsuojeluorganisaatio 
Työsuojeluorganisaation toiminnasta ja henkilöstön kokoon-
panosta on informoitu työntekijöitä, niin että se on kaikilla 
tiedossa seuraavat seikat 

– työsuojelutoimikunta (kokoonpano ja tehtävät) 
– työsuojeluvaltuutetut 
– työsuojelupäällikkö 

 

   

2.  Työsuojelun vastuujako 
Työsuojelun vastuujaosta on informoitu työpaikalla ja vastuuja-
ko on työntekijöiden tiedossa 

– kuka vastaa koko organisaation työsuojelusta 
– kuka vastaa oman työyksikön työsuojelusta 
– keneltä saa neuvoa työsuojeluun liittyvissä asioissa 

 

   

3.  Vaikutusmahdollisuus työsuojeluasioihin 
Työntekijöillä on riittävät vaikutusmahdollisuudet ja vaikutus-
kanavat osallistua työpaikan työsuojeluun. Nämä mahdollisuudet 
ovat työntekijöiden tiedossa 

– kenelle tai mihin tehdä ilmoitus työsuojelupuutteesta, 
vaaratekijästä tai työoloihin liittyvästä ongelmasta 

– kenen tulee antaa neuvoa henkilökohtaisten suojainten 
käytöstä 

 

   

 Lisätietoja kohtiin 1 - 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 TYÖTURVALLISUUSKYSELY TYÖPAIKALLA Kyselylomake 
  3/8 

 

 

 Työntekijöiden opetus ja ohjaus Kun-
nossa 

Korjat-
tavaa 

En osaa 
sanoa 

4.  Tiedottaminen henkilöstölle 
Työsuojeluasioista tiedotetaan työntekijöille esim. henkilöstöko-
kouksissa ja ilmoitustaululla, työpaikkaa koskeva työlainsäädän-
tö on työntekijöiden nähtävänä. 
 

   

5.  Perehdytys työpaikan yleisiin työsuojeluasioihin 
Työntekijöiden perehdyttämiseksi työpaikan työsuojeluasioihin 
on toimiva menettelytapa. Heille selvitetään ainakin 

– työterveyshuolto 
– työpaikan / yhteisen työpaikan vaara- ja kuormitustekijät  
– turvallisuusohjeet sekä toiminta hätätilanteissa ja en-

siavun tarpeessa 
– suojavarusteiden, suojainten käyttö. 
– vaarallisten aineiden tai kemikaalien käsittely 
– työntekijän vastuu omasta ja muiden työntekijöiden 

turvallisuudesta  
– työntekijän velvollisuus ilmoittaa vioista, puutteista ja 

vaaratilanteista  
– työntekijän velvollisuus kohdella toisia asiallisesti. 

 

   

6.  Opetus ja ohjeet työhön 
Kaikki työntekijät, opastetaan työhönsä ja varmistetaan että he 
osaavat turvalliset ja terveelliset työtavat ennen itsenäistä 
työskentelyä. Opastusta annetaan tarvittaessa tehtävien 
muuttuessa ja pitkän poissaolon jälkeen. Opastus kattaa 
esimerkiksi 

– työasennot ja työpisteen ergonomisen säätämisen  
– työvälineiden, turvallisuuslaitteiden ja henkilösuojainten 

käytön 
– vaaranarvioinnissa todetut erityiset vaarat, esim. häiriö- 

ja uhkatilanteet ja vaarallisten aineiden käsittely 
– myös harvemmin toistuvat tehtävät, esim. puhdistus-, 

huolto- ja korjaustyöt.  
Erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä saa tehdä vain pätevä 
työntekijä. 
 

   

 Lisätietoja kohtiin 4 - 6 
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 Esimiesten ja organisaation toiminta Kun-

nossa 
Korjat-
tavaa 

En osaa 
sanoa 

7.  Esimiesten toimintaedellytykset työsuojeluasioissa 
(ainoastaan esimiehet täyttävät) 
Esimiehillä on asianmukaiset toimintaedellytykset hoitaa 
työnantajan edustajina lain vaatimia työsuojelutehtäviä.  

– tietävät työturvallisuuslain velvoitteet 
– on riittävästi asiantuntemusta (koulutus, kokemus)  
– on riittävästi työaikaa ja resursseja hoitaa lain velvoit-

teet. 
 

   

8.  Esimiesten valvontatehtävät 
(ainoastaan työntekijät täyttävät) 
Esimiehet hoitavat tehtäviinsä kuuluvat työsuojelutehtävänsä 
mm. 

– työympäristön jatkuva valvonta ja vaaraa aiheuttaviin 
epäkohtiin puuttuminen 

– työtapojen turvallisuuden jatkuva valvonta ja vaaralli-
siin työtapoihin puuttuminen 

– työyhteisön vuorovaikutuksen jatkuva seuraaminen ja 
esimerkiksi epäasialliseen käytökseen puuttuminen. 

 

   

9.  Kunnossapito 
Työpaikan rakennukset, piha-alueet sekä koneet ja laitteet 
pidetään turvallisessa kunnossa. Esimerkiksi  

– ilmanvaihto- ja sähkölaitteet huolletaan asianmukai-
sesti  

– ulkoalueiden liukkaudentorjunta on riittävä myös on-
gelmakeleillä 

– ajoneuvot, kuljetus ja nostovälineet sekä tuotantoko-
neet huolletaan asianmukaisesti 

– tarvittavat määräaikaistarkastukset tehdään määräys-
ten mukaisesti. 

 

   

10.  Suunnittelu ja hankinnat 
Terveys- ja turvallisuusvaatimukset otetaan huomioon 

– työtilojen ja – menetelmien suunnittelussa  
– työn suunnittelussa ja mitoituksessa 
– työvälineiden, koneiden, tarvikkeiden, materiaalien ja 

kemiallisten aineiden hankinnoissa 
 

   

 Lisätietoja kohtiin 7 - 10 
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 Omat työsuojelutarkastukset ja työoloja koskevat 
aloite- ja ilmoitusmenettelyt 

Kun-
nossa 

Korjat-
tavaa 

En osaa 
sanoa 

11.  Työpaikan omat työsuojelutarkastukset 
Työympäristöä ja työtapoja seurataan toistuvasti sisäisillä 
tarkastuksilla, havainnointikierroksilla tai mittauksilla. Havaitut 
puutteet korjataan. 
 

   

12.  Henkilöstökyselyt ja kehityskeskustelut 
Työyhteisön vuorovaikutusta (tilaa) seurataan toistuvasti 
esimerkiksi henkilöstökyselyjen avulla tai esimies- alaiskeskus-
teluissa (kehityskeskusteluissa). Ilmi tulleisiin ongelmiin 
puututaan ja toimenpiteiden vaikutusta seurataan. 
 

   

13.  Työntekijöiden ilmoitus- ja aloitemenettelyt 
Työpaikalla on toimiva menettely työntekijöiden työoloihin 
liittyvien ongelmien ja vaaratilanteiden (läheltäpiti-tilanteiden) 
ilmoituksille sekä parannusehdotuksille.  

– menettely on kaikkien tiedossa ja ilmoittamista akti-
voidaan 

– ilmoitukset ja aloitteet tutkitaan ja niiden johdosta 
tehdään tarvittaessa toimenpiteitä  

– ilmoituksen/aloitteen tekijälle ja työsuojeluvaltuutetulle 
annetaan palaute, mihin toimenpiteisiin ilmoitus mah-
dollisesti johtaa. 

 

   

14.  Työtapaturmien ja terveyshaittojen tutkinta 
Kaikki poissaoloon johtaneet työtapaturmat tutkitaan ja 
havaitut puutteet korjataan. Ammattitauteihin ja työperäisiin 
sairauksiin johtaneet olosuhteet selvitetään ja korjataan. 
 

   

 Lisätietoja kohtiin 11 - 14 
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 Vaarojen selvitys ja arviointi Kun-
nossa 

Korjat-
tavaa 

En osaa 
sanoa 

15.  Työn vaarojen selvitys ja arviointi 
Vaarojen selvitys ja arviointi on tehty ja se on käsitelty 
työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Selvitys kattaa 
eri tehtävät. Selvitys kattaa riittävästi fyysisen työympäristön 
vaarat, tuki- ja liikuntaelinten kuormitustekijät sekä henkiset 
(psykososiaaliset) kuormitustekijät. 
 

   

16.  Työn vaarojen selvitysprosessi 
Vaarojen selvitys- ja arviointiprosessi on käynnissä ja siinä 
toteutuu yhteistoiminta henkilöstön kanssa. 
 

   

17.  Muut selvitykset 
Tarpeellisiksi katsottavat muut työolojen selvitykset, kuten 
ergonomiset tai työhygieeniset (melu, ilman epäpuhtaudet jne.) 
selvitykset on tehty.  
 

   

 Lisätietoja kohtiin 15 - 17 
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Seuraavassa osassa kysytään työpaikan vaaratekijöitä. Rastita mielestäsi sopivin vaihtoehto. 
Jos vaaratekijää ei ole työpaikallasi, jätä kohta tyhjäksi. 
 
Työpaikan vaara- ja kuormitustekijät 1 2 3 
Työn fyysiset kuormitustekijät 
1)   näyttöpääte-ergonomia    
2)   käsin tehtävät nostot tai siirrot (rasitusvammat, tapaturmat)    
3    toistotyö; samana alle puolen minuutin välein toistuva yläraajan liike (ei näyttöpäätetyö)    
4)   työpisteen mitoitus; työasento, mahdollisuus vaihdella sitä, tuki kädelle / keholle    
5)   työväline-ergonomia; käden asento, otteen saaminen, voiman tarve, tärinä, lämpö    
6)  työn muu  fyysinen kuormittavuus tai raskaus    
Työn psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät 
7)   henkinen työkuormitus, työskentely suorituskyvyn äärirajoilla    
8)   väkivalta ja sen uhka    
9)   epäasiallinen kohtelu työpaikalla    
10)  tehtävä- ja vastuualueiden epäselvyys    
11) työntekijän opetus ja ohjaus turvallisiin ja terveellisiin työtapoihin    
12) työntekijän kuuleminen ja tiedonkulku omaa työtä koskevassa asiassa    
13) tuen ja avun saaminen esimieheltä    
Fysikaaliset työympäristötekijät 
14) melu, jatkuva melu, iskumelu    
15) lämpöolosuhteet, lämpötila, ilman liike, kosteus    
16) valaistus, yleis- ja kohdevalaistus    
17) tärinä, käsiin kohdistuva, kehoon kohdistuva    
18) säteilyt, ionisoiva, UV, laser    
Kemialliset ja biologiset työympäristötekijät 
19) ilman epäpuhtaudet, pölyt, homeet, kaasut, huurut    
20) ihon kautta altistuminen kemikaaleille    
21) kemikaalipakkaukset, putkistot, varastot    
22) käyttöturvallisuustiedotteet    
23) tartuntatautien vaarat    
Tapaturmavaarat 
24) ensiapu- ja pelastusvalmius    
25) työpaikan järjestys ja siisteys; kulkutiet, poistumistiet    
26) liukkaudentorjunta; ulkoalueilla, sisällä    
27) kulkuteiden ja työtasojen rakenne, portaat, luiskat, kaiteet, aukkosuojat  
      (putoamissuojaus) 

   

28) tilapäiset kulkutiet ja työtasot, telineet, työpukit, tikkaat    
29) paloturvallisuus, palokuorma, tulityöt, sähkölaitteet, hälytysjärjestelmät, sammutusväli-
neet 

   

30) koneiden ja laitteiden kunto, hallinta- ja suojalaitteet, merkinnät    
31) sisäinen liikenne, ajoneuvot, trukit, kuljetusreitit, liikennesuunnitelma    
32) lastaus- ja purkupaikat    
33) nostotyöt, nosturit, nostoapuvälineet, tarkastukset    
34) henkilönostimet    
35) ajaminen yleisessä liikenteessä, ajo- ja lepoajat    
Muu tekijä (mikä?) 
36)     

 
1) Vähäinen vaara, voi aiheuttaa vain vähäisiä terveyshaittoja 
2) Kohtalainen vaara, voi aiheuttaa lieviä vammoja tai sairauksia jossain työtehtävässä (1-30 
pv sairasloma) 
3) Vakava vaara, voi aiheuttaa vakavia vammoja tai sairauksia (yli 30 pv sairausloma), pysyvän 
vamman tai hengen menetyksen jossain työtehtävässä 
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Seuraavassa kysytään työpaikan merkittävimpiä vaara- ja kuormitustekijöitä ja niiden hallinta-
keinoja. Vaaran merkittävyyttä arvioitaessa otetaan tässä huomioon mahdollisen terveyshaitan 
vakavuus. Merkittävimpiä ovat tekijät, jotka voisivat aiheuttaa hengenvaarallisen tai pysyvän 
vamman tai sairauden. Voit käyttää apuna edellisellä sivulla olevaa vaarojen tarkistuslis-
taa. Rastita lopuksi kohta, jossa valitset onko asia hoidettu kuntoon työpaikallasi. 

Hallintakeinoja voivat olla esimerkiksi vaaran poistaminen tai lieventäminen, tekniset suojaus-
keinot, työjärjestelyt, opastus ja ohjaus, oikeiden työtapojen valvonta, henkilösuojaimet ja 
suojavaatetus, altistumisen seuranta, ja työntekijän henkilökohtaisten edellytysten huomioimi-
nen.  

Vaara- ja kuormitustekijöiden hallinta  
 
 
 
 
 

Kunnos-
sa 

 
 
 
 
 
 

Korjat-
tavaa 

Mikä on merkittävin vaara- ja kuormitustekijä:  

Kuvaile lyhyesti ongelma sekä missä 
tehtävissä/keillä se esiintyy 

Kuvaile lyhyesti tehtyjä 
toimenpiteitä ja mahdollisia 
suunniteltuja lisätoimenpiteitä 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Mikä on 2. merkittävin vaara- ja kuormitustekijä:    

Kuvaile lyhyesti ongelma sekä missä 
tehtävissä/keillä se esiintyy 

Kuvaile lyhyesti tehtyjä 
toimenpiteitä ja mahdollisia 
suunniteltuja lisätoimenpiteitä 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Mikä on 3. merkittävin vaara- ja kuormitustekijä:    

Kuvaile lyhyesti ongelma sekä missä 
tehtävissä/keillä se esiintyy 

Kuvaile lyhyesti tehtyjä 
toimenpiteitä ja mahdollisia 
suunniteltuja lisätoimenpiteitä 
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ALKUKATSELMUS 

 

 

Tutkimusanalyysi Kemin Vesi Oy:n työterveys- ja työturvallisuustoiminnan lähtökohdista 

2014 - 2015 

 

KATSELMOINTI 
ALUE 

KATSELMOINTI KOHDE VAATIMUSTEN 
MUKAISUUS / LÄHDE 

NYKYINEN TASO 

Laki- ja 
viranomaisvaatimuks
et 

Työsuojelun 
toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 

(738/2002) 
Tehty / Puutteita 

 Yhteistoimintamenettely Laki työpaikan 
työsuojeluyhteistoiminna

sta (44/2006) 
On 

 Verkostot ja vedenhankinta 
yksikön 
pelastussuunnitelma 

Työturvallisuuslaki 
(738/2002) 

Ei 

 Jätevedenpuhdistus 
yksikön 
pelastussuunnitelma 

Pelastuslaki (379/2011) Tehty / Puutteita 

 Hallinto ja talous / 
Suunnittelu ja tutkimus 
yksikön 
pelastussuunnitelma 

Työturvallisuuslaki 
(738/2002) 

Kaupungin kanssa 
yhteinen 

 Räjäytystöiden 
pelastussuunnitelmat 

VNA 644/2011 Hyvä 

 Verkostot ja vedenhankinta 
yksikön 
meluntorjuntasuunnitelma 

Työturvallisuuslaki 
(738/2002) 

Ei 

 Jätevedenpuhdistus 
yksikön 
meluntorjuntasuunnitelma 

Työturvallisuuslaki 
(738/2002) 

Ei 

 Verkostot ja vedenhankinta 
yksikön kemikaalirekisteri 
ja käyttöturvatiedotteet 

Kemikaalilaki 
(599/2013/2002) 

Ei 

 Jätevedenpuhdistus 
yksikön kemikaalirekisteri 
ja käyttöturvatiedotteet 

Kemikaalilaki 
(599/2013/2002) 

Ei 
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 Verkostot ja vedenhankinta 
yksikön 
perehdyttämissuunnitelma 

Työturvallisuuslaki 
(738/2002) 

Tehty / Puutteita 

 Jätevedenpuhdistus 
yksikön 
perehdyttämissuunnitelma 

Työturvallisuuslaki 
(738/2002) 

Ei 

 Hallinto ja talous / 
Suunnittelu ja tutkimus 
yksikön 
perehdyttämissuunnitelma 

Työturvallisuuslaki 
(738/2002) 

Ei 

 Verkostot ja vedenhankinta 
yksikön vaarallisten töiden 
työsuojeluohjeet 

Työturvallisuuslaki 
(738/2002) / VNA 

205/2009 
Tehty / Puutteita 

 Jätevedenpuhdistus 
yksikön vaarallisten töiden 
työsuojeluohjeet 

Työturvallisuuslaki 
(738/2002) / VNA 

205/2009 
Tehty / Puutteita 

 Hallinto ja talous / 
Suunnittelu ja tutkimus 
yksikön vaarallisten töiden 
työsuojeluohjeet 

Työturvallisuuslaki 
(738/2002) / VNP 1405 / 

1993 
Tehty / Puutteita 

 Verkostot ja vedenhankinta 
yksikön 
Työympäristökuvaus 

Työturvallisuuslaki 
(738/2002) / VNA 

205/2009 
Tehty / Puutteita 

 Jätevedenpuhdistus 
yksikön 
Työympäristökuvaus 

Työturvallisuuslaki 
(738/2002) / VNA 

205/2009 
Tehty / Puutteita 

 Hallinto ja talous / 
Suunnittelu ja tutkimus 
yksikön 
Työympäristökuvaus 

Työturvallisuuslaki 
(738/2002) / VNP 1405 / 

1993 
Tehty / Puutteita 

 Rakennuttaja-asiakirjat 
(urakoitsija) 

VNA 205/2009 Tehty / Hyvä 

 Rakennuttaja-asiakirjat 
(oma rakentaminen) 

VNA 205/2009 Tehty / Hyvä 

 Työterveyshuollon 
toimintasuunnitelma 

Työterveyshuoltolaki 
(1383/2001) 

On 

 Työterveyshuollon 
työpaikkaselvitykset 

Työturvallisuuslaki 
(738/2002) / 

Työterveyshuoltolaki 
(1383/2001) 

Tehty / Puutteita 
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TTT-vaarojen 
tunnistaminen ja 
riskien arviointi 

Vaarojen tunnistaminen 
Työturvallisuuslaki 

(738/2002) 
Tehty 2014 

 Riskien arviointi Työturvallisuuslaki 
(738/2002) 

Tehty 2014 / Puutteita 

 Riskienhallintasuunnitelma Työturvallisuuslaki 
(738/2002) / OHSAS 

18001 
Ei 

TTT-prosessit Työterveys ja -turvallisuus 
politiikka 

OHSAS 18001 Ei 

 Työtapaturmailmoitukset Vakuutusyhtiö Tehty 

 Työtapaturmien tutkinta OHSAS 18001 Tehty / Puutteita 

 Läheltä piti-ilmoitukset OHSAS 18001 Ei 

 Läheltä piti-tilanteiden 
tutkinta 

OHSAS 18001 Ei 

 Työhyvinvointikysely ILO-OSH Tehty 

 Kehityskeskustelut ILO-OSH Puutteita 

 Työpaikkapalaverit ILO-OSH Puutteita 

TTT-toiminta aloitteet Työturvallisuuden 
kehitysehdotukset 
(menettely) 

OHSAS 18001 Ei 

 Kannustimet (menettely) OHSAS 18001 Ei 

TTT-toiminasta 
saadut palautteet 

Työsuojeluorganisaatio ja -
tehtävät 

Työturvallisuuskysely Kunnossa 

 Työntekijöiden opetus ja 
ohjaus 

Työturvallisuuskysely Parannettavaa 

 Esimiesten ja organisaation 
toiminta 

Työturvallisuuskysely Parannettavaa 

 Omat 
työsuojelutarkastukset ja 
työoloja koskevat aloite- ja 
ilmoitusmenettelyt 

Työturvallisuuskysely Parannettavaa 

 Vaarojen selvitys ja arviointi Työturvallisuuskysely Parannettavaa 

 Työpaikalla (kaikki yksiköt) 
esiintyy kohtalaisia ja 
vakavia vaaratekijöitä, 

Työturvallisuuskysely Esiintyy / Parannettavaa 
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joiden aiheuttama riski tulisi 
poistaa tai alentaa 

TTT-toimintaan 
käytettävissä olevat 
resurssit 

TTT-toimintaan 
käytettävissä oleva aika 
(kaikki yksiköt) yksikön 
johto 

(Työturvallisuuslaki 
(738/2002) ) / OHSAS 

18001 
Liian vähän resursseja 

 TTT-toimintaan 
käytettävissä oleva aika 
(kaikki yksiköt) 
työturvallisuusorganisaatio 

(Työturvallisuuslaki 
(738/2002) ) / Laki 

työpaikan 
työsuojeluyhteistoiminna
sta (44/2006) / OHSAS 

18001 

Liian vähän resursseja 

 TTT-toimintaan 
käytettävissä olevat 
taloudelliset resurssit 

(Työturvallisuuslaki 
(738/2002) ) / OHSAS 

18001 

Resursseja annetaan 
tarvittaessa käyttöön 
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TTT-politiikka & 
toimintakuvaus 

 

TYÖTERVEYS JA 
TYÖTURVALLISUUS 



  
 

 

 
  

 

TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSPOLITIIKKA 2014 – 2015 
Kemin Vesi Oy on Kemin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka tehtävänä 
on vastaa Kemin kaupungin vesihuoltopalveluista. Strategianamme on investoi-
da jatkuvasti verkostojen ja laitteiden uudisrakentamiseen ja saneeraukseen 
sekä toimintamme kehittämiseen. 
 
Kemin Vesi Oy:n työterveys- ja työturvalli-
suustoiminnan tavoitteena on taata turvalli-
set ja terveelliset työolot kaikille työnteki-
jöille, urakoitsijoille, vierailijoille ja 
yhteistyökumppaneille kaikissa olosuhteissa 
ja työyksiköissä. 

Tavoitteeseen päästään työterveys- ja työ-
turvallisuustoiminnan jatkuvalla prosessilla, 
jossa työympäristön tilaa tarkkaillaan, muu-
tosten vaikutukset ennakoidaan ja epäkoh-
dat korjataan. 

Työterveys- ja työturvallisuustoiminnan kes-
kiössä ovat jatkuva ja tehokas vaarojen tun-
nistus ja riskien arviointi prosessi sekä 
tehokkaat hallintatoimenpiteet. 

Työterveys- ja työturvallisuustoiminnan 
päämääränä on tehokas työsuojelukulttuu-
ri, jossa työsuojelun merkitys ja arvostus 
lähtee johdon sekä henkilöstön osaamises-

ta, asenteista ja jokapäiväisen työnteon 
käytännöistä. 

Työntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen, tu-
keminen ja työhyvinvointi ovat keskeinen 
osa vaalimaamme työterveys- ja työturvalli-
suuskulttuuria. 

sitoutuminen työterveys- ja työturvallisuu-
teen tarkoittaa meille seuraavaa: 

Täytämme kaikki lakisääteiset ja muut 
toiminnalle asetetut TTT-vaatimukset 

Perehdytys on osa työkulttuuriamme 

Tavoitteenamme on ”nolla tapaturmaa” 

Seuraamme jatkuvasti työntekijöiden 
työtyytyväisyyttä 

Olemme 100 % mukana emo-yhtiön työ-
hyvinvointihankkeissa 

 
Tämä toimintapolitiikka viestitetään tiedoksi Kemin Vesi Oy:n henkilökunnalle, urakoitsijoille, 
vierailijoille, yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. 



TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUTOIMINTA 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. TTT-POLITIIKKA 

Johdon määrittelemät TTT-päämärät ja 
tavoitteet joita kohti työterveys- ja 
työturvallisuustoiminnalla pyritään. 
 
2. JÄRJESTELMÄN 
TOTEUTTAMINEN JA TOIMINTA 

 vaarojen tunnistus ja riskienarvi-
oimisprosessi 

 määritellään työsuojelun vastuut 
 henkilöstön koulutus 
 viestintä ja yhteistoiminta 
 dokumentointi 
 dokumenttien hallinta 
 TTT-toiminnan ohjaus kahdella 

tasolla 
a) koko organisaation tasolla 
b) yksikkötasolla 

 valmius ja toiminta hätätilanteissa 

3. ARVIOINTI JA KORJAAVAT TOIMET 

Arvioidaan työterveys- ja työturvallisuus-
järjestelmän toimintaa ja tehdään vaaditut 
korjaavat toimet 

a. työsuojelutoimikunta antaa asi-
antuntemusnäkemyksen 

b. johtoryhmä tekee toimikunnan 
lausunnon huomioiden TTT-
toimintaa koskevat operatiiviset 
päätökset 

 
4. JOHDON KATSELMUS 

Johtoryhmä seuraa ja arvioi koko 
organisaation TTT-toimintaa 
 
 



TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUTOIMINTA 
 

 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAAROJEN TUNNISTUS JA RISKIEN ARVIOINTI 
 

1. Tunnistetaan vaarat 
 mitä vaaroja työssä esiintyy? 
 mistä vaara johtuu, mikä sen aiheuttaa? 
 missä vaara esiintyy? 
 kuka tai ketkä ovat vaaralle alttiina? 
 millaisissa tilanteissa henkilöt joutuvat vaaraan? 

2. Arvioidaan riskit 
 vaaroihin liittyvät riskit arvioidaan huomioiden jo käytössä olevat hallinta-

toimenpiteet ja niiden riittävyys, ovatko riskit hyväksyttävissä vai vaadi-
taanko uusia ja tehokkaampia hallintatoimenpiteitä 

3. Määritetään hallintatoimenpiteet 
 riskin aiheuttavan vaaran poistaminen 
 vaaran aiheuttavan työvaiheen korvaaminen 
 teknisillä toimilla (suojaus, eristys yms.) vähennetään riskiä 
 kylteillä, varoituksilla tai hallinnollisilla toimilla vähennetään riskiä 
 henkilösuojaimilla vähennetään riskiä 

4. Toteutetaan hallintatoimenpiteet 
 asetetaan toteutettaville hallintatoimille vastuuhenkilö 
 asetetaan toteutettaville toimille aikataulu 
 seurataan toteutusta 

5. Muutoksen hallinta 
 uudistuneet teknologiat, työtilat, laitteet yms. 
 uudistuneet menettelyt, käytännöt, standardit yms. 
 muuttuneet raaka-aineet 
 organisaatiorakenteen ja henkilöstön muutokset 
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1 SOVELTAMISALA 
 

1.1 TTT-toimintakäsikirja 

 
Tämä työterveys- ja työturvallisuus (TTT) -toimintakäsikirja on tarkoitettu Kemin Vesi 
Oy:n työterveys- ja työturvallisuusasioiden käsittelyyn. Toimintakäsikirja on organisaati-
on työterveys- ja työturvallisuustoiminnan päädokumentti, jonka avulla organisaatio pyr-
kii hallitsemaan TTT-riskejä ja parantamaan TTT-toiminnan tasoa. Toimintakäsikirjassa 
kuvataan Kemin Vesi Oy:n koko työterveys- ja työturvallisuustoiminta, asetetaan vaati-
mukset organisaation TTT-toiminnalle, julkaistaan TTT-politiikka, määritellään TTT-
vastuut ja asetetaan TTT–päämäärät. 
 
Tämä toimintakäsikirja ja siinä kuvattu Kemin Vesi Oy:n TTT-toiminta perustuvat työtur-
vallisuuslakiin 738/2002, työsuojelun yhteistoimintalakiin 44/2006 sekä soveltuvin osin 
standardiin OHSAS 18001:2007 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät. 
Standardin vaatimuksia on sovelluttu organisaation koko ja resurssit huomioon ottaen. 
 
Toimintakäsikirjaa ja siinä dokumentoitua TTT-toimintaa sovelletaan koko Kemin Vesi 
Oy:n organisaatiossa omaan henkilökuntaan, urakoitsijoihin, vierailijoihin ja soveltuvin 
osin yhteistyökumppaneihin. 
 
Työturvallisuuslain 9 § edellyttämä työnantajan työsuojelun toimintaohjelma on sisällytet-
ty osaksi tätä toimintakäsikirjaa. 
 
 

1.2 TTT-toiminta 

 
Kemin Vesi Oy pyrkii omalla TTT-toiminnallaan 
- poistamaan tai minimoimaan organisaation toiminnasta henkilöstölle tai muille sidos-

ryhmille mahdollisesti aiheutuvat vaarat 
- toteuttaa ja ylläpitää järjestelmällistä TTT-toimintaa sekä jatkuvasti parantaa sitä 
- varmistaa toimivansa määrittelemänsä TTT-politiikan mukaisesti 
- osoittaa TTT-toiminnallaan ottavansa huomioon työterveyden ja työturvallisuuden la-

kisääteiset vaatimukset ja tiedot TTT-riskeistä. 
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2 YLEISTÄ 
 

2.1 Organisaatio 

 
Kemin Vesi Oy 
Y-tunnus 20092387 
Valtakatu 26 
94100 KEMI 
puh. 016 259666 
faksi 016 259652 
sähköposti: etunimi.sukunimi@keminvesi.fi 
 
 

2.2 Työterveyshuolto 

 
Kemin kaupunki / Terveyspalvelut / Työterveyspalvelut 
Kauppakatu 22 
94100 KEMI 
puh. 016 259746 
sähköposti: etunimi.sukunimi@kemi.fi 
 
 

2.2.1 Sopimus 
 

Työterveyshuoltosopimus Kemin kaupungin työterveyshuollon kanssa on voimassa 
1.1.2013 – 31.12.2015 
 
 

2.2.2 Sisältö 
 

Työterveyshuollon tehtävänä on terveyden ja työkyvyn edistäminen, työhön liittyvien sai-
rauksien ehkäisy, niiden varhainen tunnistaminen ja hoito, sairauksista toipuvien ja va-
jaakuntoisten työhön paluun tuki ja kuntoutustoimenpiteet. 
 
Lakisääteiset (korvausluokka I): Ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta 
Sairaanhoito (korvausluokka II): Laaja 
 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@keminvesi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@kemi.fi
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2.2.3 Yhteyshenkilöt 
 

Työterveyslääkäri: 
 
 
Työterveyshoitaja: 
 
 
 
 
Työfysioterapeutti: 
 
 
 
 
 

2.2.4 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 
 

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on tämän toimintakäsikirjan liitteenä (LIITE 1). 
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3 TERMIT JA MÄÄRITELMÄT 
 

TTT 
Työterveys ja -turvallisuus 
 
TTT-TOIMINTA 
järjestelmällistä, suunnitelmallista ja johdettua toimintaa, jota käytetään organisaation 
TTT-politiikan kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä TTT-riskien hallintaan 
 
TTT-PÄÄMÄRÄ 
TTT-toiminnan tason tavoitteet, jotka organisaatio asettaa itselleen 
 
TTT-TOIMINNAN TASO 
organisaation TTT-riskien hallinnan mitattavissa olevat tulokset 
 
TTT-POLITIIKKA 
ylimmän johdon julkituoma TTT-toiminnan tasoon liittyvä organisaation yleinen tarkoitus 
ja suunta 
 
JATKUVA PARANTAMINEN 
toistuva TTT-järjestelmän parantamisprosessi, jonka avulla organisaation TTT-politiikan 
mukaisesti saavutetaan parannuksia TTT-toiminnan kokonaistasossa 
 
VAARA 
tekijä, tilanne tai teko, jossa on henkilövahingon, terveyden heikentymisen tai näiden yh-
distelmän mahdollisuus 
 
VAARAN TUNNISTAMINEN 
prosessi, jonka avulla todetaan vaaran olemassaolo ja määritellään sen luonne 
 
RISKI 
vaarallisen tapahtuman tai altistuksen esiintymistodennäköisyyden ja tapahtumasta tai 
altistuksesta mahdollisesti aiheutuvan vamman tai terveyden heikentymisen vakavuuden 
yhdistelmä 
 
RISKIN ARVIOINTI 
vaaroista aiheutuvien riskien arviointiprosessi, jossa otetaan huomioon mahdollisten jo 
toteutettujen hallintatoimenpiteiden riittävyys ja päätetään, ovatko riskit hyväksyttäviä vai 
eivät 
 
HYVÄKSYTTÄVÄ RISKI 
riski, joka on vähennetty sellaiselle tasolle, jonka organisaatio lakisääteiset velvoitteensa 
ja oman TTT-politiikkansa huomioon ottaen voi sallia 
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HALLINTA TOIMENPIDE 
toimenpide, jonka tarkoituksena on poistaa havaitun työturvallisuusriskin aiheuttavan 
poikkeaman tai muun ei-toivotun tilanteen syy 
 
KORJAAVA TOIMENPIDE 
toimenpide, jonka tarkoituksena on poistaa havaitun poikkeaman tai muun ei-toivotun ti-
lanteen syy 
 
OHJAAVA TOIMENPIDE 
työ- ja turvallisuusohjeisiin dokumentoitu toimenpide, työskentelyohje tai menettely tai 
fyysinen laite (este, kulunvalvonta ym.) tai opastekilpi, jolla hallitaan TTT-riskejä 
 
TOIMINNAN OHJAUS 
dokumentoidut menettelyt (joukko ohjaustoimenpiteitä), joilla organisaation TTT-
toiminnalle asetetut tavoitteet pyritään saavuttamaan 
 
JOHDON KATSELMUS 
organisaation ylimmän johdon suorittama Järjestelmällinen ja dokumentoitu prosessi, 
jossa arvioidaan objektiivisesti organisaation TTT-toiminnan tasoa ja kehitystä sekä 
varmistetaan TTT-politiikassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen 
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4 TTT-JÄRJESTELMÄ 
 

4.1 Yleiskuvaus 

 
Kemin Vesi Oy:n TTT-toiminta perustuu työturvallisuuslakiin 738 / 2002 sekä soveltuvin 
osin standardiin OHSAS 18001:2007 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät. 
TTT-toiminnan mallina käytetään OHSAS-standardien jatkuvan parantamisen mallia eli 
”Suunnittele – Toteuta – Arvio - Toimi” (PDCA) -menettelyä. Alla on lyhyesti kuvattu or-
ganisaation TTT-toiminta. 
 
 

 
 
 
TTT-POLITIIKKA 
 
Johdon määrittelemät TTT-päämärät ja tavoitteet joita kohti työterveys- ja työturvalli-
suustoiminnalla pyritään. 
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JÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN JA TOIMINTA 
 
- Vaarojen tunnistus ja riskienarvioimisprosessi, jossa työyksiköittäin 

o Tunnistetaan vaarat 
o Arvioidaan vaarojen aiheuttamat riskit työturvallisuudelle 
o Määritellään ne hallinta toimenpiteet, joilla riskit voidaan poistaa tai pienentää 

siedettävälle tasolle 
o Toteutetaan korjaavat hallinta toimet 

- Määritellään työsuojelun vastuut 
- Henkilöstön koulutus 
- Viestintä ja yhteistoiminta 
- Dokumentointi 
- Dokumenttien hallinta 
- TTT-toiminnan ohjaus kahdella tasolla 

a) koko organisaation tasolla 
b) yksikkötasolla 

- Valmius ja toiminta hätätilanteissa 
 
ARVIOINTI JA KORJAAVAT TOIMET 
 
Arvioidaan työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän toimintaa ja tehdään vaaditut kor-
jaavat toimet 

a) Työsuojelutoimikunta antaa asiantuntemusnäkemyksen 
b) Johtoryhmä tekee toimikunnan lausunnon huomioiden TTT-toimintaa koskevat 

operatiiviset päätökset 
 
JOHDON KATSELMUS 
 
Johtoryhmä seuraa ja arvioi koko organisaation TTT-toimintaa 
 
 

4.2 TTT-politiikka 

 
Kemin Vesi Oy:n työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka on laadittu vuosille 2014 – 2015. 
Politiikkaa tarkastellaan kuitenkin aina vuosittain tehtävän johdon katselmuksen yhtey-
dessä. Toimintapolitiikka viestitetään tiedoksi henkilökunnalle, urakoitsijoille, vierailijoille, 
yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. 
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KEMIN VESI OY:N TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSPOLITIIKKA 2014 – 2015 
 

Kemin Vesi Oy:n työterveys- ja työturvallisuustoiminnan tavoitteena on taata turvalliset ja 
terveelliset työolot kaikille työntekijöille, urakoitsijoille, vierailijoille ja yhteistyökumppa-
neille kaikissa olosuhteissa ja työyksiköissä. 

 
Tavoitteeseen päästään työterveys- ja työturvallisuustoiminnan jatkuvalla prosessilla, 
jossa työympäristön tilaa tarkkaillaan, muutosten vaikutukset ennakoidaan ja epäkohdat 
korjataan. 
 
työterveys- ja työturvallisuustoiminnan keskiössä ovat jatkuva ja tehokas vaarojen tun-
nistus, riskien arviointi prosessi ja tehokkaat hallintatoimenpiteet. 
 
työterveys- ja työturvallisuustoiminnan päämääränä on tehokas työsuojelukulttuuri, jossa 
työsuojelun merkitys ja arvostus lähtee johdon sekä henkilöstön osaamisesta, asenteista 
ja jokapäiväistä työnteon käytännöistä. 
 
Työntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen, tukeminen ja työhyvinvointi ovat keskeinen osa 
vaalimaamme työterveys- ja työturvallisuuskulttuuria. 
 
Sitoutuminen työterveys- ja työturvallisuuteen tarkoittaa meille seuraavaa: 
- täyttämme kaikki lakisääteiset ja muut toiminnalle asetetut TTT-vaatimukset 
- perehdytys on osa työkulttuuriamme 
- tavoitteenamme on ”nolla tapaturmaa” 
- seuraamme jatkuvasti työntekijöiden työtyytyväisyyttä 
- olemme 100 % mukana emoyhtiön työhytinvointihankkeissa  
 
 

4.3 Toteuttaminen 

 

4.3.1 Vaaran tunnistaminen, riskien arviointi ja hallintatoimenpiteet 
 

4.3.1.1 Yleistä 
 

TTT-järjestelmän keskeisin elementti on vaarojen tunnistus ja riskien arviointiprosessi, 
jonka perustana on työturvallisuuslain 738 / 2002 10§ työn vaarojen selvittäminen ja ar-
viointi sekä standardiin OHSAS 18001:2007 vaatimukset. Alla on lyhyesti kuvattu Kemin 
Vesi Oy:n vaarojen tunnistus ja riskienarviointi prosessi. 
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Kemin Vesi Oy soveltaa vaaran tunnistamisen ja riskin arvioinnin prosessia määrittääk-
seen, mitä hallintatoimenpiteitä vaaratilanteisiin liittyvien riskien pienentämiseen tarvi-
taan. Riskinarviointiprosessin yleinen tarkoitus on tunnistaa ja ymmärtää vaarat, joita voi 
syntyä organisaation toiminnoissa, ja varmistaa, että näiden vaarojen aiheuttamat ihmi-
siin kohdistuvat riskit arvioidaan, asetetaan tärkeysjärjestykseen ja saadaan hallinnan 
avulla hyväksyttävälle tasolle. 
 
Vaarojen tunnistus ja riskien arviointiprosessin päätoiminnot ovat 
1. Tunnistetaan vaarat 

- Mitä vaaroja työssä esiintyy? 
- Mistä vaara johtuu, mikä sen aiheuttaa? 
- Missä vaara esiintyy? 
- Kuka tai ketkä ovat vaaralle alttiina? 
- Millaisissa tilanteissa henkilöt joutuvat vaaraan? 

2. Arvioidaan riskit 
- Vaaroihin liittyvät riskit arvioidaan huomioiden jo käytössä olevat hallintatoi-

menpiteet ja niiden riittävyys, ovatko riskit hyväksyttävissä vai vaaditaanko 
uusia ja tehokkaampia hallintatoimenpiteitä 

3. Määritetään hallintatoimenpiteet 
- Riskin aiheuttavan vaaran poistaminen 
- Vaaran aiheuttavan työvaiheen korvaaminen 
- Teknisillä toimilla (suojaus, eristys yms.) vähennetään riskiä 
- Kylteillä, varoituksilla tai hallinnollisilla toimilla vähennetään riskiä 
- Henkilösuojaimilla vähennetään riskiä 
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4. Toteutetaan hallintatoimenpiteet 
- Asetetaan toteutettaville hallintatoimille vastuuhenkilö 
- Asetetaan toteutettaville toimille aikataulu 
- Seurataan toteutusta 

5. Muutoksen hallinta 
- Uudistuneet teknologiat, työtilat, laitteet yms. 
- Uudistuneet menettelyt, käytännöt, standardit yms. 
- Muuttuneet raaka-aineet 
- Organisaatiorakenteen ja henkilöstön muutokset 

 
Vaarojen tunnistus ja riskien arviointiprosessia toteutetaan yksiköittäin. Jokainen organi-
saation kolmesta yksiköstä suorittaa vaarojen tunnistamisen, arvioinnin ja hallintatoi-
menpiteet itsenäisesti. 
 
Riskien arviointiin osallistuu eri henkilöstöryhmien edustajia. Arviointiryhmän kokoonpa-
no noudattaa yleistä ryhmätöiden PAT -periaatetta, jolloin arvioinnissa on aina mukana 
ainakin yksi edustaja seuraavista ryhmistä 
- päättäjät 
- asiantuntijat 
- työntekijät. 
Tämä tarkoittaa seuraavia henkilöitä 
- yksikön johto ja/tai organisaation TTT-toiminnasta vastaava ylimmän johdon edustaja 
- työsuojelupäällikkö ja/tai työterveyshuollon asiantuntija 
- yksikössä työskentelevä työntekijä ja/tai työntekijöitä edustava työsuojeluvaltuutettu. 
 
 

4.3.1.2 Työympäristön kuvaus 
 

Kemin Vesi Oy:ssä työskennellään hyvin erilaisissa olosuhteissa. Tästä syystä jokainen 
yksikkö suorittaa vaarojen tunnistuksen, riskien arvioinnin ja riskien hallintatoimet itse-
näisesti yksikkötasolla. Koska Työturvallisuuslain (738/2002) 10§ mukainen vaarojen 
tunnistus ja riskien arviointi prosessi vaatii työolosuhteiden tuntemusta ja tiedostamista, 
laatii ja ylläpitää jokainen yksikkö dokumentoitua työympäristökuvausta. Kirjallisessa ku-
vauksessa yksikön työ- ja ympäristöolosuhteet sekä yksikössä suoritettavat työt kuva-
taan mahdollisimman kattavasti. 
 
Työympäristökuvaukset tehdään kaikissa kolmessa yksikössä. Kuvaus liitetään osaksi 
kunkin yksikön yksikkökohtaista työ- ja turvallisuusohjetta. Tämän toimintakäsikirjan liit-
teenä on kaikkien yksiköiden työ- ja turvallisuusohjeet (LIITTEET 6,7 ja 8). 
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4.3.1.3 Vaaran tunnistaminen 
 

Työturvallisuuslain (738/2002) 10§ mukaan työnantajan on työn ja toiminnan luonne 
huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, 
muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. 
 
Vaarojen tunnistaminen on riskien arvioinnin ensimmäinen ja tärkein vaihe. Tavoitteena 
on tunnistaa kaikki merkittävimmät turvallisuuspuutteet, jotka saattavat aiheuttaa vaka-
vaa haittaa ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle. Tavoitteena on löytää vastaus seu-
raaviin kysymyksiin 

- Mitä vaaroja työssä esiintyy? 
- Mistä vaara johtuu, mikä sen aiheuttaa? 
- Missä vaara esiintyy? 
- Kuka tai ketkä ovat vaaralle alttiina? 
- Millaisissa tilanteissa henkilöt joutuvat vaaraan? 
 
Kemin Vesi Oy:ssä vaaran tunnistamisessa tarkastellaan erityyppisiä työpaikalla esiinty-
viä vaaroja sekä pyritään ennakoivasti tunnistamaan kaikki työyksikön toimintaan liittyvät 
kohteet, tilanteet tai toimet (tai niiden yhdistelmät), jotka saattavat aiheuttaa ihmisille 
vammoja tai terveyden heikentymistä kuten 
- Lähteet  

o liikkuvat koneet 
o säteily- tai energialähteet 
o kemikaalit 

- Tilanteet 
o korkealla työskentely 
o kaivannossa työskenteleminen 

- Toimet 
o nostaminen käsin. 

 
Kemin Vesi Oy:n vaarojen tunnistus on jaettu neljään työskentelyoloja kuvaavaan pää-
kategoriaan: 
1 Fyysiset vaarat 
2 kemialliset vaarat 
3 biologiset vaarat 
4 psykososiaaliset vaarat. 

 

4.3.1.4 Riskin arviointi 
 

Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan 10§ työnantajan velvollisuus on poistaa työpai-
kalla esiintyvät vaarat. Jos vaaroja ei voida poistaa, tulee niiden merkitys arvioida työn-
tekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. 
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Riskin arviointi on vaaroista aiheutuvien riskien arviointiprosessi, jossa otetaan huomi-
oon mahdollisten jo toteutettujen riskien hallintatoimenpiteiden riittävyys sekä päätetään, 
ovatko riskit hyväksyttäviä eli ovat riittävän vähäisiä aiheuttaakseen todellista vaaraa 
terveydelle. Hyväksyttävä riski on riski, joka on pienennetty tasolle, joka ollaan valmis 
hyväksymään. 
 
Kemin Vesi Oy:ssä riskien arvioinnissa otetaan huomioon mahdollisen tapahtuman hai-
tallisuus ja toteutumistodennäköisyys. Riskin suuruus esitetään sanallisesti sekä numee-
risesti alla olevan arviointitaulukon mukaisesti. Luokittelu mallilla voidaan arvioida riskien 
suuruutta ja vaadittujen hallintatoimenpiteiden tärkeysjärjestystä. 

 
Esiintyminen Seuraukset   
 Vähäiset Haitalliset Vakavat 
Epätodennäköinen 1 Merkityksetön riski 2 Vähäinen riski 3 Kohtalainen riski 
Mahdollinen 2 Vähäinen riski 3 Kohtalainen riski 4 Merkittävä riski 
Todennäköinen 3 Kohtalainen riski 4 Merkittävä riski 5 Sietämätön riski 

 
 
Riskien arviointiin liittyviä yksityiskohtaisempia määräyksiä ja velvoitteita on työturvalli-
suuslain lisäksi useissa valtioneuvoston päätöksissä (VNp) ja asetuksissa (VNa). mm. 
seuraavista Kemin Vesi Oy:n toimintaa koskevissa asioissa: 
- Henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (VNp 1407/1993) 
- Hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista (VNa 1484/2001) 
- Kemiallisista tekijöistä työssä (VNa 715/2001) 
- Koneiden turvallisuudesta (VNa 400/2008) 
- Käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä (VNp 1409/1993) 
- Näyttöpäätetyöstä (VNp 1405/1993) 
- Rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009) 
- Räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista (VNp 410/1986) 
- Työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (VNa 716/2000) 
- Työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä (VNp 976/1994) 
- Työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta (VNa 85/2006) 
- Työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä biologisten tekijöiden aiheuttamalta 

vaaralta (VNp 1155/1993) 
- Työntekijöiden suojelemisesta tärinästä aiheutuvilta vaaroilta (VNa 48/2005) 
- Työntekijöille aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjunnasta (VNp 922/1999) 
- Työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (VNa 403/2008) 
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4.3.1.5 Muutoksen hallinta 
 

Työturvallisuuslain (738/2002) 10§ mukaan työnantajalla tulee olla hallussaan selvitys 
tunnistetuista ja arvioiduista vaaroista. Lain mukaan selvitys on tarkistettava olosuhtei-
den olennaisesti muuttuessa ja sitä on muutenkin pidettävä ajan tasalla. Tämä tarkoittaa 
organisaatiossa tapahtuvia muutoksia kuten 
- uudistuneet teknologiat, työtilat, laitteet yms. 
- uudistuneet menettelyt, käytännöt, standardit yms. 
- muuttuneet raaka-aineet 
- organisaatiorakenteen ja henkilöstön muutokset. 
Muutoksia tulisi hallita ja niitä tulisi pystyä ohjaamaan. Tästä syystä Muutokset tulisi ar-
vioida vaarojen tunnistus ja riskien arviointiprosessin avulla ennen niiden tekemistä. 
 
Osana muutoksenhallintaa tulee nostaa tarkasteluun TTT-toiminnan kannalta keskeiset 
kohdat 
- Onko syntynyt uusia vaaroja 
- Mitä riskejä uusiin vaaroihin liittyy? 
- Ovatko muihin vaaroihin liittyvät riskit muuttuneet? 
- Voivatko vaarat vaikuttaa haitallisesti käytössä oleviin riskien hallintatoimenpiteisiin? 
- Onko valittu sopivimmat hallintatoimenpiteet, kun otetaan huomioon käytettävyys, 

hyväksyttävyys ja sekä välittömät että pitkäaikaiset kustannukset? 
 
Kemin Vesi Oy:ssä osana TTT-toimintaa pyritään kaikissa organisaation ja sen toimintaa 
koskevissa muutoksissa käyttämään vaarojen tunnistus ja riskien arviointiprosessia niis-
sä yksiköissä, joita muutos koskee, jotta muutoksen mahdollisesti aiheuttamia työterve-
ys- ja työturvallisuusriskejä pystytään hallitsemaan. 
 
 

4.3.1.6 Hallintatoimenpiteiden tarpeen määrittäminen 
 

Riskitasosta riippuu millaisiin ja kuinka kiireellisiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä, ettei tur-
vallisuutta vaaranneta. Yleisenä toimenpidetasona voidaan pitää tasoa, jolla riski on koh-
talainen, jolloin Työturvallisuuslain (738/2002) asettama riskitaso ylittyy ja on ryhdyttävä 
konkreettisiin toimenpiteisiin riskitason alentamiseksi. Alemmilla tasoilla riskiä pienentä-
viin toimiin ryhdytään, jos niiden katsotaan olevan järkeviä suhteutettuna kustannuksiin 
ja saataviin hyötyihin. Kuitenkin alempia riskitasoja tulee tarkkailla, etteivät ne pääse ko-
hoamaan. Ylemmillä riskitasoilla toimenpiteisiin voi olla tarpeen ryhtyä välittömästi ja pa-
himmassa tapauksessa liian riskialtistyö on jopa keskeytettävä. 
 
Määritettäessä riskien tunnistuksen ja arvioinnin jälkeisiä hallintatoimenpiteitä Kemin 
Vesi Oy:ssä noudatetaan seuraavaa toteuttamishierarkiaa: 
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1. poistaminen 
o muutetaan suunnittelua siten, että vaara poistetaan 

 
2. korvaaminen 

o korvataan materiaali vähemmän vaarallisella tai vähennetään järjestelmän 
energiaa 

 
3. tekniset hallintatoimet 

o asennetaan ilmastointijärjestelmiä, laitteiston suojuksia, lukituslaitteita, ää-
nieristyksiä jne. 

 
4. kyltit, varoitukset tai hallinnolliset hallintatoimenpiteet 

o käytetään turvallisuuskilpiä, vaarallisen alueen merkintöjä, itsevalaisevia kil-
piä, jalkakäytävän merkintöjä, varoitussireenejä tai – valoja, hälytyksiä, turval-
lisuusmenettelyjä, laitetarkastuksia, kulunvalvontaa, turvallisia työskentely-, 
merkitsemis- ja työlupajärjestelmiä yms. 

 
5. henkilösuojaimet 

o käytetään suojalaseja, kuulosuojaimia, kasvosuojuksia, turvavaljaita ja köy-
siä, hengityssuojaimia ja käsineitä. 

Hierarkian soveltamisessa otetaan huomioon suhteelliset kustannukset, riskin pienentä-
misen hyödyt ja käytettävissä olevien vaihtoehtojen luotettavuus. 
 
Riskien hallintatoimille asetetaan jokaiselle toteutusaikataulu sekä vastuuhenkilö. Kaikki 
hallintatoimet määritettään ja asetetaan kiireellisyys- ja tärkeysjärjestykseen seuraavalla 
sivulla olevassa taulukossa esitettyjen luokitteluperiaatteiden mukaan. 
 
Hallintatoimenpiteistä lisää kohdassa 4.4.6 Toiminnan ohjaus. 
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RISKI TOIMENPITEET JA AIKAJÄNNE 

1 MERKITYKSETÖN Ei tarvita toimenpiteitä eikä kirjaamisasiakirjoja 

2 VÄHÄINEN 

Ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ei tarvita. Pitäisi kuitenkin 
harkita parempia ratkaisuja tai parannuksia, jotka eivät 
aiheuta lisäkustannuksia. Tarvitaan seurantaa, jolla varmiste-
taan, että riski pysyy hallinnassa. 

3 KOHTALAINEN 

Riskin pienentämiseksi on ryhdyttävä toimiin, mutta ennalta 
ehkäisyn kustannukset on mitoitettava ja rajattava tarkasti. 
Toimenpiteet on toteutettava määrätyn ajan kuluessa. Jos 
kohtalaiseen riskiin liittyy erittäin haitallisia seurauksia, 
lisäarviointi voi olla tarpeen haitan todennäköisyyden 
tarkemmaksi toteamiseksi, minkä perusteella tehokkaampien 
valvontatoimenpiteiden tarve voidaan määritellä. 

4 MERKITTÄVÄ 

Työtä ei pidä aloittaa ennen kuin riskiä on pienennetty. Riskin 
pienentämiseen voidaan joutua osoittamaan huomattavia 
resursseja. Jos riski liittyy meneillään olevaan työhön, 
ongelma pitäisi korjata lyhyemmässä aikataulussa kuin 
kohtalaisten riskien ollessa kyseessä. 

5 SIETÄMÄTÖN 
Työtä ei pidä aloittaa ennen kuin riskiä on pienennetty. Jos 
riskin pienentäminen ei ole mahdollista, työn täytyy olla 
pysyvästi kielletty. 

 
 

4.3.1.7 Tulosten tallentaminen ja dokumentointi 
 

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi prosessi dokumentoidaan ja dokumentteja 
säilytetään yksikkökohtaisesti. Kopiot dokumenteista toimitetaan päivitysten yhteydessä 
työsuojelupäällikölle ja organisaation ylimmälle johdolle. 
 
Kemin Vesi Oy:ssä vaaran tunnistamisen, riskin arvioinnin ja hallintatoimenpiteiden mää-
rittämisen tulokset dokumentoidaan seuraaviin dokumentteihin: 
- vaarojen tunnistus lomake (toimintakäsikirjan LIITE 2) 
- riskien arviointilomake (toimintakäsikirjan LIITE 3) 
- riskien hallintalomake (toimintakäsikirjan LIITE 4) 
 
 

4.3.1.8 Jatkuvuus 
 

Kemin Vesi Oy:ssä vaaran tunnistaminen ja riskin arviointi on jatkuva prosessi, joka tois-
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tetaan 
- kaiken organisaation toiminnan kattavassa laajuudessaan kerran vuodessa 
- aina kun muilla menettelyillä on tunnistettu vaara 

o tapaturma ja läheltä piti ilmoitukset 
o työhyvinvointikyselyt 
o kehityskeskustelut 
o työpaikkapalaverit 
o työterveyshuollon työpaikkaselvitykset 

- aina kun työoloihin tulee kohdassa 4.3.1.5 kuvattu muutos 
 
 

4.3.2 Lakisääteiset ja muut vaatimukset 
 

Kemin Vesi Oy:n on TTT-toiminnassaan sitoutunut TTT-politiikkansa mukaisesti noudat-
tamaan toimintaansa sovellettavia lakisääteisiä ja muita TTT-vaatimuksia, joita asettavat 
mm. 
- lainsäädäntö, johon sisältyvät myös asetukset, määräykset ja menettelyohjeet 
- säädökset ja direktiivit 
- viranomaismääräykset 
- luvat 
- sopimukset 
- omistajatahon sitoumukset ja vaatimukset 
- TTT-politiikka. 

 
TTT-toimintaa ohjaavat vaatimukset jaetaan kahteen organisaatiotasoon 
- Taso 1, koko organisaation toimintaa koskevat vaatimukset 

o työturvallisuuslaissa ja työpaikan työsuojeluyhteistoimintalaissa säädetyt ylei-
set organisaation TTT-toimintaa koskevat säädökset 

o muiden tahojen yleiset organisaation TTT-toimintaa koskevat säädökset 
- Taso 2, eri yksiköiden toimintaa koskevat vaatimukset 

o työturvallisuuslakia täydentävät yksityiskohtaiset valtioneuvoston asetukset ja 
päätökset, jotka koskevat kyseisen yksikön toimintaa 

o muiden tahojen säädökset, jotka koskevat kyseisen yksikön toimintaa. 
 
Organisaation lakisääteiset ja muut vaatimukset on esitetty kokonaisuudessaan toimin-
takäsikirjan liitteessä Vaatimukset, -päämärät ja -ohjelmat (LIITE 5). 
 
 

4.3.3 Päämäärät ja ohjelmat 
 

Kemin Vesi Oy asettaa TTT-toiminnalleen päämäärät ja suunnittelee niille toteutusoh-
jelmat. Suunnittelussa otetaan huomioon mm. 
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- lakisääteiset ja muut vaatimukset 
- organisaatiossa tunnistetut TTT-riskit.  
- kehityskeskustelut 
- työhyvinvointikyselyt. 
 
TTT-toiminnan päämäärät määritellään niin sanotuiksi SMART-tavoitteiksi, joka tarkoit-
taa tarkasti määritelty, on mitattavissa, on realistisesti saavutettavissa, päämäärällä on 
merkitystä ja toteutukselle on asetettu aikataulu. 
 
Päämäärien asettamisessa käytetään kahta organisaatiotasoa, joille luoda erilliset TTT-
päämäärät. 
1. Taso 

o koko organisaatiota koskevat päämäärät, joita sovelletaan organisaatioon ko-
konaisuutena 

2. Taso 
o eri yksiköitä koskevat päämäärät, joita sovelletaan yksittäisessä yksikössä. 

 
Päämäärien saavuttamiseksi luodaan tarvittaessa ohjelma (tai ohjelmat). Ohjelma on 
toimintasuunnitelma, jonka mukaisesti pyritään saavuttamaan useampi TTT-päämäärät 
tai yksittäinen TTT-päämäärä. 
 
Organisaation TTT-päämäärät ja -ohjelmat on esitetty kokonaisuudessaan toimintakäsi-
kirjan liitteessä Vaatimukset, -päämärät ja -ohjelmat (LIITE 5). 
 
 

4.4 Toiminta 

 

4.4.1 Resurssit, roolit, vastuut, velvollisuudet ja valtuudet 
 

Kemin Vesi Oy:ssä on käytössä linjaorganisaatio, joka jakautuu neljään yksikköön ja joil-
la kullakin on omat yksikön toiminnasta vastaavat esimiehet. Hallinto ja talous yksikön 
TTT-toiminta on yhdistetty suunnittelu ja tutkimusyksikköön johtuen yksiköiden työympä-
ristön ja työskentelyolosuhteiden samankaltaisuudesta. Yksiköiden esimiehet vastaavat 
yksiköiden työterveys ja työturvallisuus toiminnasta ja TTT-vastuut perustuvat esimies-
ten päätöksenteko- ja toimivaltuuksiin. Koko organisaation työterveys- ja työturvallisuus-
toiminnasta vastuu on ylimmällä johdolla eli toimitusjohtajalla. 
 
Organisaation ylin johto on vastuussa koko organisaation TTT-järjestelmän toiminnasta 
ja sen tehtävänä on 
- määrittää organisaation TTT-toiminnan resurssit 
- organisaation TTT-tehtävät ja -vastuut 
- varmistaa, että henkilöillä, joilla on TTT-asioiden hallintaan liittyviä vastuita, on riittä-
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vät valtuudet roolinsa nähden 
- varmistaa TTT-vastuualueiden rajat 

o yksiköiden välillä 
o johdon eri tasojen välillä 
o työntekijöiden välillä 
o organisaation ja urakoitsijoiden välillä 
o organisaation ja sen sidosryhmien välillä 

- ylläpitää toimintakäsikirjaa 
- hallinnoida koko organisaatiota koskevia TTT-asiakirjoja 
- voi asettaa yhden johdon jäsenistä vastuuhenkilöksi, joka vastaa toimitusjohtajan si-

jasta TTT-järjestelmästä ja sen toiminnasta. 
 
Yksikön johto huolehtii työsuojeluohjeiden ja toimintamallien suunnittelusta, toteutukses-
ta, ajan tasalla pitämisestä, vastaa turva- ja suojavarusteiden, koneiden ja laitteiden 
hankinnasta ja kunnossapidosta sekä laatii käyttöturvallisuustiedotteet yksikössä käytet-
tävistä vaarallisista aineista. Yksikön johto vastaa myös siitä että, yksikön toimialueella 
ja alaisena työskentelevät urakoitsijat noudattavat organisaation tai heille erikseen laa-
dittuja työ- ja turvallisuusohjeita. Yksikön johto tekee esityksiä organisaation ylimmälle 
johdolle toiminnan kehittämisestä. 
 
Työnjohdon vastuulle kuuluu koneiden ja laitteiden kunnon valvonta ja seuranta sekä 
tarvittavien turvavarusteiden toimittaminen henkilöstölle ja suojalaitteiden asentaminen 
laitteille. Työjohto vastaa myös työnopastuksesta. 
 
Työntekijöiden velvollisuus on noudattaa annettuja työ- ja toimintaohjeita. Työntekijän 
vastuulla on käyttää hänelle annettuja turvavarusteita. Lisäksi jokaisen työntekijän on 
huolehdittava omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja ilmoitettava esimiehel-
le havaitsemistaan vaaroista ja epäkohdista. 
 
Kokonaisrakennusurakoihin, jotka suorittaa kokonaan yksityinen urakoitsija, valitaan 
Kemin Vesi Oy:n puolesta turvallisuuskoordinaattori heti hankkeen alku vaiheessa. Tur-
vallisuuskoordinaattori vastaa koko urakan tilaajaa eli rakennuttajaa koskevista turvalli-
suusasioista hankkeen alusta loppuun. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävä on vastata 
siitä, että urakkahankkeessa otetaan turvallisuusasiat huomioon 
- valmistelussa 
- suunnittelussa 
- asiakirjoissa 
- rakentamisessa 
- loppu käytössä. 
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Kemin Vesi Oy:n TTT-toiminnan vastuuhenkilöt on esitetty alla olevassa taulukossa. 
 
 

TTT-VASTUUALUE TOIMIPAIKKA VASTUUHENKILÖ 

Koko organisaation TTT-
toiminta 

Kemin Vesi Oy:n toiminta-alue Juha Hiltula 

Verkostot ja vedenhankinta 
yksikön TTT-toiminta 

Peurasaaren varikko, toiminta-
alueella vaihtuvat eri työmaat 

Jyrki Happonen 

Jätevedenpuhdistus yksikön 
TTT-toiminta 

jäteveden-puhdistamo Pekka Paavola 

Hallinto ja talous yksikön 
TTT-toiminta 

kaupungintalon toimistotilat Mikko Heinineva 

Suunnittelu ja tutkimus 
yksikön TTT-toiminta 

kaupungintalon toimistotilat Mikko Heinineva 

Urakoitsijat jotka työskentelevät yksikön 
alaisuudessa 

Yksikön johto 

Urakoitsijat jotka tekevät itsenäistä 
rakennushanketta 

Turvallisuuskoor-
dinaattori 

 
 

4.4.1.1 Työsuojeluorganisaatio 
 

Kemin Vesi Oy:n työsuojeluorganisaatio valitaan vaaleilla toimikaudeksi kerrallaan. Toi-
mikausi kestää kaksi vuotta. Vaaleissa valitaan organisaatiolle työsuojeluvaltuutettu ja 
kaksi varavaltuutettua. Työsuojeluvaltuutetulle kuuluvat seuraavat tehtävät: 
- Perehtyä työsuojelusäännöksiin, -määräyksiin ja – ohjeisiin. 
- Kiinnittää huomiota työympäristön ja työyhteisön turvallisuuteen ja terveyteen vaikut-

taviin asioihin. 
- Ilmoittaa havaitsemistaan puutteista ja epäkohdista turvallisuutta ja terveyttä koske-

vissa asioissa työnjohdolle ja työsuojelupäällikölle. 
- Pitää yhteyttä työpaikan työsuojelutoimikuntaan, työsuojelupäällikköön ja muihin työ-

suojelutehtävissä toimiviin henkilöihin. 
- Edustaa työpaikan työntekijöitä käsiteltäessä työsuojeluasioita yhteistoiminnassa 

työnantajan kanssa. 
 

Työsuojeluvaltuutetun oikeuksia ovat: 
- saada koulutusta yhteistoimintatehtävien hoitamista varten 
- saada vapautusta työhönsä kuuluvista tehtävistä säännöllisenä työaikana kohtuulli-

seksi ajaksi työsuojelutehtävien hoitamista varten (keskimäärin tunti viikossa). 
- keskeyttää laissa mainituin rajoituksin työ, josta aiheutuu välitöntä ja vakavaa vaaraa 

työntekijän hengelle tai terveydelle. 
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Ylin johto nimeää organisaatiolle työsuojelupäällikön toimikaudeksi kerrallaan. Työsuoje-
lupäällikön tehtävä työsuojelun yhteistoimintalain 28 § mukaisesti järjestää työnantajan 
ja työntekijöiden välinen yhteistoiminta ja tässä ominaisuudessa 
- toimia organisaatiossa työsuojelun asiantuntijana 
- avustaa linjaorganisaation esimiehiä työsuojeluasioissa 
- toimia työnantajan edustajana yhteistyössä työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten 

kanssa. 
- tuntea työsuojelulainsäädäntö ja työpaikan olosuhteet. 
 
Työsuojelutehtävissä toimivat henkilöt voivat olla vastuussa työsuojelusta vain, jos he 
toimivat linjaorganisaatiossa tehtävissä, joihin sisältyy toimivaltaa ja vastuuta työsuojelu-
asioissa. 
 
Toimikaudelle 2014 – 2014 valittu ja nimetty Kemin Vesi Oy:n työsuojelu organisaatio on 
seuraava: 
 
työsuojelupäällikkö: 
Veijo Savolainen 
puh.  
sähköposti:  
 
työsuojeluvaltuutettu: 
Timo Jakunaho 
puh.  
sähköposti:  
 
1. työsuojeluvaltuutettu 
Hannu Lavonen 
puh.  
sähköposti:  
 
2. työsuojeluvaltuutettu 
Mikä Berg 
puh.  
sähköposti:  
 
 

4.4.2 Pätevyys, koulutus ja tietoisuus 
 

Kemin Vesi Oy:n tavoitteena on antaa työntekijöille riittävät tiedot työpaikan haitta- ja 
vaaratekijöistä sekä huolehdittava, että työntekijälle annetaan riittävä perehdytys, opas-
tus ja ohjaus ottaen huomioon työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus. 
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Organisaation henkilöstöä koulutetaan ammattiosaamista vahvistavilla koulutuksilla, 
TTT-koulutuksilla ja ensiapukoulutuksilla. Henkilökunnan osaaminen pyritään pitämään 
ajan tasalla voimassa olevilla pätevöitymiskoulutuksilla. Ajantasaiset Työterveys- ja työ-
turvallisuuskoulutukset, ensiapukurssit ja pätevöitymiskoulutukset on esitetty toimintakä-
sikirjan liitteessä (LIITE 9) 
 
Kemin Vesi Oy pitää yllä henkilöstölle tehtyä koulutussuunnitelmaa, jolla pyritään koh-
dentamaan järjestettävä koulutus niille alueille, joilla havaitaan puutteita. Koulutussuun-
nitelmaa päivitettäessä otetaan huomioon henkilöstölle tehty osaamiskartoitus, yksikkö-
kohtaiset toiveet ja yksilökohtaiset toiveet. Koulutussuunnitelma on esitetty toimintaoh-
jelman liitteessä (LIITE 9) 
 
Kemin Vesi Oy:n uudet työntekijät perehdytetään tulevaan työhönsä sekä vanhoja työn-
tekijöitä opastetaan ja ohjataan kun työskentelyolosuhteissa tapahtunut muutos niin vaa-
tii. Työntekijöiden perehdyttäminen ja työhönopastus tapahtuu organisaatiossa yksiköit-
täin ja perehdyttämisestä vastaa kyseisen yksikön johto. Yksikkökohtaiset perehdyttä-
misohjeet ja käytännöt on dokumentoitu kunkin yksikön työ- ja turvallisuusohjeisiin, jotka 
ovat toimintakäsikirjan liitteinä (LIITTEET 5,6 ja 7). 
 
 

4.4.3 Viestintä ja yhteistoiminta 
 

4.4.3.1 Viestintä 
 

Kemin Vesi Oy:n sisäisen viestinnän tehtävä on jakaa TTT-vaaroja ja TTT-toimintaa 
koskeva tieto henkilöille, jotka osallistuvat TTT-toimintaan tai joihin se vaikuttaa. TTT-
toimintaa koskevaa tietoa viestitään organisaation eri tasoilla seuraavasti: 
- Ylin johto 

o johtoryhmän kokoukset 
o sähköposti 

- Yksiköt 
o yksikköpalaverit 
o henkilökohtainen yhteydenotto 

- Työsuojeluorganisaatio 
o sähköposti 
o henkilökohtainen yhteydenotto 

- Koko organisaatio 
o tiedotustilaisuudet 
o sähköposti 
o paperiset tiedotteet 
o SMS-viestit 
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Viestintä yksiköiden alaisuudessa toimiville yksittäisille urakoitsijoille organisaation TTT-
vaatimuksista sekä yksikkökohtaisista vaatimuksista ja turvallisuusohjeista tapahtuu 
kussakin yksikössä yksikkökohtaisesti. Viestintä sisältää tietoa kaikista yksikössä käy-
tössä olevista TTT-toimintojen ohjauskeinoista, jotka liittyvät nimenomaisiin suoritettaviin 
tehtäviin tai alueeseen, jolla työtä on tarkoitus tehdä. Tieto viestitetään urakoitsijalle en-
nen saapumista työpaikalle ja sitä täydennetään työn kuluessa tarpeen mukaan. TTT-
toiminnan tasoon liittyvät vaatimukset kirjataan myös urakoitsijoiden kanssa tehtäviin 
sopimuksiin. 
 
Viestintään vierailijoiden (joihin sisältyvät lähetit, asiakkaat, yleisö, palveluntarjoajat jne.) 
kanssa käytetään suullista ja/tai kirjallista viestintää, joissa välitetään seuraavaa tietoa: 
- vierailun kannalta olennaiset TTT-vaatimukset 
- evakuointitavat ja toiminta hälytystilanteissa 
- liikenteenohjaus 
- kulunvalvonta ja vaatimus saattajasta 
- tiedot kaikista henkilönsuojaimista, joita täytyy käyttää (esim. suojalasit). 
 
Urakoitsijoiden, jotka tekevät Kemin Vesi Oy:lle kokonaisvaltaista rakentamista, kanssa 
TTT-toimintaa koskevaa viestintää hoidetaan ensisijaisesti sopimuksilla, jotka perustuvat 
- rakennuttajan työturvallisuus asiakirjaan 
- työturvallisuuslakiin ja lakia täydentävien asetusten ja päätösten vaatimuksiin 
Sopimuksissa asetetaan tarkat vaatimukset urakkakohteessa urakoitsijan toteuttamalle 
TTT-toiminnalle. 
 
Jokaiselle urakkakohteelle (myös omassa rakentamistyössä) asetetaan Kemin Vesi Oy:n 
puolesta turvallisuuskoordinaattori, jonka tehtävänä on muiden rakentamiseen liittyvien 
TTT-velvoitteiden lisäksi huolehtia TTT-viestinnästä urakoitsijan kanssa. Turvallisuus-
koordinaattori pitää viestintää yllä urakoitsijaan koko urakkakohteen rakentamisen ajan 
seuraavilla toimilla: 
- työmaakäynnit 
- paperiset tiedotteet 
- työmaa palaverit ja katselmukset 
- työmaa kokoukset. 
 
 

4.4.3.2 Yhteistoiminta 
 

Kemin vesi Oy:ssä noudatetaan työturvallisuuslain 17 § ja työsuojelun valvonnasta ja 
työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 22–43 § mukaista työnantajan ja työntekijöiden 
yhteistoimintamenettelyä, jolla pyrittävä ylläpitämään ja tehostamaan työturvallisuutta 
työpaikalla. 
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Kemin Vesi Oy:llä on työsuojelutoimikunta, joka kokoontuu 4 kertaa vuodessa tai lisäksi 
myös tarvittaessa käsittelemään Organisaation työsuojeluasioita. Toimikuntaan kuuluvat 
kaikki työsuojeluvaltuutetut 3 kpl sekä Kemin Vesi Oy:n toimitusjohtaja. Työsuojelupääl-
likkö osallistuu toimikunnan kokouksiin. Toimitusjohtaja toimii kokouksissa puheenjohta-
jana ja työsuojelupäällikkö esittelijänä sekä sihteerinä. 
 
Kemin Vesi Oy:ssä työsuojeluyhteistoimintaan kuuluvassa ja yhteistoimintalain mukai-
sessa menettelyssä käsitellään 
1. Työterveyteen ja -turvallisuuteen vaikuttavat 

a. asiat 
b. selvitykset 
c. tavoitteet 
d. suunnitelmat 
e. seurantatiedot 

2. Työn, työympäristön tai työyhteisön tila tai sen muutokset 
3. Kehittämistavoitteet ja ohjelmat, jotka liittyvät 

a. työkyvyn ylläpitämiseen 
b. turvallisuuteen 
c. terveyteen 

4. Työntekijöille annettavan opetuksen, ohjauksen ja perehdyttämisen tapa sekä 
seuranta 

5. Tilasto- ja seurantatiedot 
a. sattuneista tapaturmista 
b. vaaratilanteista 
c. väkivalta- ja uhkatilanteista 
d. ammattitaudeista 
e. työperäisistä sairauksista 

 
6. Toimenpiteet työterveys- ja turvallisuusriskien ennaltaehkäisemiseksi 
7. organisaation työterveys- ja turvallisuustoiminnan toteutuksen ja vaikutuksen 

seuranta 
 

Ennen kuin työnantaja ratkaisee työterveyshuollon sisältöä ja muita terveydenhuollon 
palveluita koskevan toiminnan muuttamisen tai työterveyshuollon järjestämiseen olen-
naisesti vaikuttavan muun asian, käsitellään asia työsuojelutoimikunnassa. 
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4.4.4 Dokumentointi 
 

Kemin Vesi Oy:n TTT-toiminta dokumentoidaan. Dokumentointi tapahtuu kahdella tasol-
la 
1. koko organisaation TTT-toimintaa koskevat dokumentit 

o toimintakäsikirja 
o TTT-toiminnan arviointi raportit 
o sisäisen auditoinnin raportit 
o johdon suorittamat TTT-järjestelmän katselmusdokumentit 
o työsuojelutoimikunnan kokouspöytäkirjat 
o työkyky ja työhyvinvointi dokumentit 
o osaamiskartoitus dokumentit 
o koulutussuunnitelma 
o päihdeohjelma (Kemin Kaupunki) 
o työpaikkakiusaamisen ehkäisy, konfliktien ratkaisumalli (Kemin kaupunki) 

2. yksikkökohtaiset dokumentit 
o vaaran tunnistus, riskien arviointi ja hallinta dokumentit 
o työterveyshuollon tai muiden viranomaisten tekemät työpaikkaselvitykset 
o tapaturma ja läheltä piti dokumentit 
o työsuojelu- ja turvallisuusohjeet sekä erilaiset käyttöohjeet 
o kehityskeskustelu dokumentit 
o henkilöstöpalaverimuistiot 
o mahdolliset pelastautumissuunnitelmat 
o mahdolliset kemikaaliluettelot. 

 
 

4.4.5 Asiakirjojen hallinta 
 

Alkuperäiset TTT-dokumentit laaditaan aina digitaaliseen muotoon PDF-, Excel- tai 
Word- formaatissa ja tallennetaan verkkolevylle. Alkuperäisistä dokumenteista voidaan 
ottaa tulosteita yleiseen käyttöön, joko paperisena tai digitaalisena suojattuna (ainoas-
taan luku oikeus) PDF- dokumenttina. Kaikki edellä kuvatut. formaatit mahdollistavat al-
kuperäisen asiakirjan suojauksen, jolloin niitä ei pääse muuttamaan kukaan muu kuin 
sellainen henkilö, jolla on siihen oikeudet. 
 
Lisäksi kaikkien saatavilla ylläpidetään yleistä TTT-dokumenttipankkia, johon sisältyy 
TTT-lait ja lakia täydentävät organisaation toimialaa koskevat valtioneuvoston päätökset 
(VNp) ja asetukset (VNa) sekä erilaiset TTT-ohjeet ja -oppaat. 
 
Dokumentit numeroidaan vastuualueittain alla olevan taulukon mukaan ja nimetään do-
kumenttia kuvaavalla nimellä sekä päivätään viimeisellä muutospäivällä seuraavien mal-
lien mukaan: 
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- koko organisaation TTT-toimintakäsikirja, jota on täydennetty viimeksi 3.2.2015 
o 1 Toimintakäsikirja 3.2.2015 
o 2 Työturvallisuuslaki 2002 

- jätevesipuhdistusyksikön 29.1.2015 pidetyn henkilöstöpalaverin muistio 
o 0.2 Henkilöstöpalaverimuistio 29.1.2015 

 
 

DOKUMENTTI 
NRO 

TTT-VASTUUALUE VASTUUHENKILÖ 

1 
Koko organisaation 
TTT-toiminta 

Juha Hiltula 

2 
Yleiset TTT-dokumentit Juha Hiltula 

0.1 
Verkostot ja vedenhankinta yksikön 
TTT-toiminta 

Jyrki Happonen 

0.2 
Jätevedenpuhdistus 
yksikön TTT-toiminta 

Pekka Paavola 

0.3 
Hallinto ja talous / Suunnittelu ja 
tutkimus yksikön TTT-toiminta 

Mikko Heinineva 

 
 
Asiakirjoihin, joiden sisältöä päivitetään, tehtäviä muutoksia hallinnoidaan version hallin-
nalla. Dokumentin ensimmäiselle sivulle (sisällysluettelon jälkeen) liitetään versionhallin-
tataulukko. Dokumenttien versionhallinnassa käytetään sääntöä, jossa käytössä oleva 
versio on muotoa kokonaisluku 1.0 tai 2.0 ja kokeilu-, testaus- ja väliversiot ovat muotoa 
0.1, 1.2 tai 2.3. Dokumentin hyväksymismenettelynä käytetään ns. nimivarmennetta, jol-
la asiakirjasta vastuussa oleva henkilö varmentaa kyseisen version oikeellisuuden. Alla 
on esimerkki versionhallintataulukosta. 
 
 
Versio Tila Pvm Nimi Kuvaus 
0.1 1. luonnos 14.1.2015 VSa otsikot / sisältöluonnos 
     

4.4.6 Toiminnan ohjaus 
 

Kemin vesi Oy:ssä TTT-toiminnan ohjaus toteutetaan kahdella tasolla; koko organisaati-
on tasolla ja yksikkötasolla. Suuri vastuu TTT-toiminnasta jakautuu eri yksiköille ja toteu-
tusvastuu yksiköiden johdolle. Yksiköittäin luodaan ohjaustoimenpiteitä, joilla hallitaan 
TTT-riskejä. Ohjaustoimenpiteitä luotaessa otetaan huomioon riskit joita aiheuttavat 
- työntekijät 
- urakoitsijat 
- muut ulkopuoliset henkilöt 
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- yleisö 
- vierailijat 
- tilanteet, joissa TTT-riskit ulottuvat julkisille tai muiden osapuolten hallinnassa oleville 

alueille (esim. kun organisaation työntekijät työskentelevät asiakkaan työkohteessa). 
 

Kemin Vesi Oy:n TTT-toiminnan perustana ovat seuraavat alla luetellut menettelyt, joilla 
voidaan tunnistaa ja havaita eri yksiköitä ja koko organisaatiota koskevat TTT-riskit ja – 
puutteet, jotka vaativat mahdollisia yksikkökohtaisia tai koko organisaatiota koskevia oh-
jaavia hallintatoimenpiteitä.  
- vaarojen tunnistus ja riskien arvioimisprosessi (yksikkökohtainen) 

o yksiköiden TTT-toiminta 
- tapaturma ja läheltä piti ilmoitukset (yksikkökohtainen) 

o yksiköiden TTT-toiminta 
- työhyvinvointikyselyt (koko organisaatio) 

o kohdistuu koko organisaation TTT-toimintaan 
o yksiköiden TTT-toiminta 

- kehityskeskustelut (yksikkökohtainen) 
o yksiköiden TTT-toiminta 

- työpaikkapalaverit (yksikkökohtainen) 
o yksiköiden TTT-toiminta 

- työterveyshuollon työpaikkaselvitykset (yksikkökohtainen) 
o yksiköiden TTT-toiminta 

- yhteistoiminta (koko organisaatio) 
o kohdistuu koko organisaation toimintaan 
o yksiköiden TTT-toiminta 

 
Kemin Vesi Oy:n toiminnan riskialueita ja niihin liittyviä hallintatoimenpiteitä ovat: 
1. yleiset hallintatoimenpiteet 

a. matkustamiseen, kiusaamiseen, sukupuoliseen häirintään, huumeiden ja al-
koholin käyttöön yms. liittyvä toimintapolitiikka 

b. terveysohjelmat 
c. tiettyjen hallintatoimenpiteiden käyttöön liittyvät koulutus- ja valistusohjelmat 
d. kulunvalvonta 

2. vaarallisten tehtävien suorittaminen 
a. menettelyjen, työohjeiden tai hyväksyttyjen työskentelytapojen käyttö 
b. asianmukaisten laitteiden käyttö 
c. henkilöstön tai urakoitsijoiden hyväksyminen ennalta tai kouluttaminen vaa-

rallisiin tehtäviin 
d. työlupajärjestelmien, ennakkohyväksynnän tai valtuutusten käyttö 
e. henkilöstön pääsyä vaarallisiin työkohteisiin ja niiltä poistumista ohjaavat me-

nettelyt 
f. liikenteen ohjaus ja liikennejärjestelyt 
g. terveyden heikentymistä ehkäisevät hallintatoimenpiteet 
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3. vaarallisten materiaalien käyttö 
a. vakiintuneet inventaariotasot, varastosijainnit ja varastointiolosuhteet 
b. vaarallisten materiaalien käyttöolosuhteet 
c. rajoitukset alueilla, joilla vaarallisia materiaaleja voidaan käyttää 
d. turvallisesta varastoinnista huolehtiminen sekä kulunvalvonta 
e. käyttöturvallisuustiedotteiden ja muiden asiaan liittyvien tietojen hankinta ja 

saatavuus 
f. hätätilanteessa tarvittavien laitteiden käytön osaaminen ja niiden saatavuus 

4. tilat ja laitteet 
a. tilojen, laitteiston ja laitteiden säännöllinen kunnossapito ja korjaus 
b. puhtaanapito ja esteettömien kulkuteiden ylläpito 
c. työpisteiden kunnossapito 
d. henkilösuojainten varaaminen, valvonta ja kunnossapito 
e. TTT-välineiden tarkastus ja testaus  
f. lämpöolojen ylläpito 
g. ilmastointijärjestelmien ja sähköisten turvajärjestelmien ylläpito 
h. hätätilannesuunnitelmien ylläpito 
i. käsittelyvälineiden (nosturit, taljat ja muut nostovälineet) tarkastus ja testaus 

5. tavaroiden, laitteiden ja palvelujen hankinta 
a. hankittavien tavaroiden, laitteiden ja palvelujen TTT-vaatimusten määrittämi-

nen 
b. organisaation omien TTT-vaatimusten viestittäminen toimittajille 
c. vaarallisten kemikaalien, materiaalien ja aineiden hankkimista tai kuljettamis-

ta ja siirtämistä koskevat ennakkohyväksyntävaatimukset 
d. uusien koneiden ja laitteiden hankintaa koskevat ennakkohyväksyntävaati-

mukset ja spesifikaatiot 
e. koneiden ja laitteiden turvallista käyttöä sekä materiaalien turvallista käsitte-

lyä koskevat ennakkohyväksyntämenettelyt ennen niiden käyttöä 
f. toimittajien valinta ja tarkkailu 
g. vastaanotettujen tavaroiden, laitteiden ja palvelujen tarkastus sekä niiden 

TTT-toiminnan tason (määräaikainen) todentaminen 
h. uusien tilojen TTT-varokeinojen suunnittelun hyväksyntä 

6. urakoitsijat 
a. urakoitsijoiden valintakriteerien laadinta 
b. organisaation omien TTT-vaatimusten viestittäminen urakoitsijoille 
c. urakoitsijoiden TTT-toiminnan tason arviointi, tarkkailu ja säännöllinen uudel-

leenarviointi 
7. muu työpaikalla oleva ulkopuolinen henkilöstö tai vierailijat 

a. pääsyä rajoittavat hallintatoimenpiteet 
b. tietojen ja taitojen määrittäminen ennen laitteiden käytön sallimista 
c. neuvojen ja koulutuksen antaminen tarpeen mukaan 
d. varoituskilvet ja hallinnolliset hallintatoimenpiteet 
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e. vierailijoiden käyttäytymisen tarkkailumenetelmät ja heidän toimintansa val-
vominen. 

 
 

4.4.6.1 Toimintakriteerit 
 
Kemin Vesi Oy asettaa organisaation TTT-toiminnalle seuraavat toimintakriteerit, jotka 
otetaan huomioon kaikkien yksiköiden toiminnassa, kun 
1. kyseessä vaaralliset tehtävät 

a. erityislaitteiden käyttö ja niiden käyttöä koskevat menettelyt tai työohjeet 
b. pätevyysvaatimukset 
c. tiettyjen pääsynvalvontaprosessien ja laitteiden käyttö 
d. juuri ennen tehtävän aloittamista suoritettavaan yksilölliseen riskin arviointiin 

liittyvät valtuudet, ohjeet ja menettelyt 
2. kyseessä ovat vaaralliset kemikaalit 

a. hyväksyttyjen kemikaalien luettelot 
b. altistusrajat 
c. tietyt inventaariorajat 
d. määritellyt varastosijainnit ja -olosuhteet 

3. kyseessä ovat vaaralliselle alueelle menemistä edellyttävät tehtävät 
a. henkilönsuojaimia koskevien vaatimusten määrittäminen 
b. määritellyt pääsyehdot 
c. terveyteen ja fyysiseen kuntoon liittyvät ehdot 

4. kyseessä ovat urakoitsijoiden tekemään työhön liittyvät tehtävät 
a. TTT-toimintakriteerien määrittäminen 
b. urakoitsijan henkilöstöä koskevien pätevyys- ja koulutusvaatimusten määrit-

täminen 
c. urakoitsijan tuomia laitteita koskevat spesifikaatiot ja tarkastukset 

5. kyseessä ovat vierailijoihin kohdistuvat TTT-vaarat 
a. pääsyn valvonta (sisään- ja uloskirjautuminen, pääsyn rajoittaminen) 
b. henkilönsuojaimia koskevat vaatimukset 
c. työkohteen turvallisuutta koskevat tiedotustilaisuudet 
d. hätätilannevaatimukset. 
 

Toiminnan ohjaustoimenpiteet dokumentoidaan suoraan tai erillisenä liitteenä yksikkö-
kohtaisiin työ- ja turvallisuusohjeisiin, jotka ovat toimintakäsikirjan liitteinä (LIITTEET 5,6 
ja 7). 
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4.4.7 Valmius ja toiminta hätätilanteissa 
 

Työturvallisuuslain (738/2002) 44§ mukaan, jos työssä käsitellään tai työpaikalla säilyte-
tään aineita, joista saattaa aiheutua suuronnettomuus tai työssä muutoin saattaa olla 
suuronnettomuuden vaara, työntekijöille on annettava tarpeellista opetusta ja ohjeet vaa-
ran torjumisesta ja menettelytavoista onnettomuuden sattuessa. Tarvittaessa on järjes-
tettävä harjoituksia. 
 
Kemin Vesi Oy:ssä mahdolliset hätätilanteet tunnistetaan ja niihin varaudutaan yksikkö-
kohtaisesti seuraavilla hätätilannemenettelyillä: 

- Verkostot ja vedenhankinta yksikkö 
o Peurasaaren varikolla sijaitsevissa toimisto- / työtiloissa noudatetaan tilo-

jen omistajan eli Kemin kaupungin tiloihin laatimaa pelastussuunnitelmaa. 
Vastuuhenkilönä toimii Jyrki Happonen 

o Kaikissa rakennustyömaissa, joissa on räjäytystyötä, noudatetaan VNa 
asetusta räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011) ja tehdään 
asetuksen mukainen koko työmaata koskeva turvallisuussuunnitelma se-
kä räjäytyskenttäkohtaiset räjäytyssuunnitelmat. 

- Jäteveden puhdistus yksikkö 
o Peurasaaren jätevedenpuhdistuslaitokselle on laadittu ja ylläpidetään lai-

tosta koskevaa pelastuslain (379/2011) mukaista pelastussuunnitelmaa. 
- Hallinto ja talous / Suunnittelu ja tutkimus 

o Kemin kaupungintalossa sijaitsevissa toimistotiloissa noudatetaan tilojen 
omistajan eli Kemin kaupungin tiloihin laatimaa pelastussuunnitelmaa. 

Seuraavalla sivulla on taulukkomuodossa pelkistetysti esitetty Kemin Vesi Oy:n hätäti-
lamenettelyt yksikkökohtaisesti vastuuhenkilöineen. 
 
Vesihuoltoon liittyviin kriiseihin ja hätätilanteisiin varautuminen ja toimintaohjeet on do-
kumentoitu Kemin Vesi Oy:n valmiussuunnitelmassa. Koko Kemin Vesi Oy:n henkilöstöl-
le järjestetään säännöllisesti ensiapukoulutusta (EAI ja EA II). Voimassa olevat ensiapu-
koulutukset on esitetty toimintakäsikirjan liitteessä (LIITE 10) 
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YKSIKKÖ TOIMIPAIKKA HÄTÄTILANNE-
MENETTELY 

VASTUUHENKILÖ / 
YHTEYSHENKILÖ 

Verkostot ja 
vedenhankinta 
yksikkö 

Peurasaaren 
varikko 

Pelastussuunnitelma 
(Kemin kaupunki) 

Jyrki Happonen 

Verkostot ja 
vedenhankinta 
yksikkö 

toiminta-alueella 
vaihtuvat eri 
työmaat  

räjäytystöiden 
turvallisuus-
suunnitelma, 
räjäytyssuunnitelmat 

Veijo Savolainen 

Jäteveden-
puhdistus 
yksikkö 

jäteveden-
puhdistamo 

Pelastussuunnitelma Pekka Paavola 

Hallinto ja talous / 
Suunnittelu ja 
tutkimus yksikkö 

kaupungintalon 
toimistotilat 

Pelastussuunnitelma 
(Kemin kaupunki) 

Sirpa Ollila 

 
 

4.5 Arviointi ja korjaavat toimet 

 

4.5.1 Toiminnan tason mittaukset ja tarkkailu 
 

Kemin Vesi Oy:ssä tarkkaillaan järjestelmällisesti TTT-toiminnan tasoa. Tarkastelu teh-
dään koko organisaation tasolla kerran vuodessa ja siitä laaditaan raportti kohdan 4.5.4 
mukaisesti. Tulokset käsitellään johtoryhmässä sekä työsuojelutoimikunnassa. Työsuo-
jelutoimikunta antaa tuloksista oman asiantuntija näkemyksensä. Johtoryhmä tekee ra-
portin ja toimikunnan lausunnon pohjalta TTT-toimintaa koskevat operatiiviset päätökset, 
jotka kirjataan Kemin Vesi Oy:n TTT-toiminnan vaatimukset, -päämärät ja -ohjelmat do-
kumenttiin (LIITE 5). 
 
TTT-toimintaa mitataan selkeillä tunnusluvuilla kuten tilastoilla, toteutumalla (määrä, ai-
ka) tai fyysisesti mitatuilla suureilla. Laskettaessa tunnuslukuja vertailu tapahtuu asetet-
tujen ja toteutuneiden tavoitteiden välillä tai tekemällä vertailu edellisten vuosien tunnus-
lukuihin. 
 
TTT-toimintaa tarkkaillaan ja mitataan seuraavalla sivulla olevan taulukon mukaisesti. 
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Mitattava alue Mittari Mitattava suure 

TTT-toiminta TTT-vaatimusten täyttymi-
nen 

Aikataulu / Tunnusluvut 

 
TTT-riskien tunnistus, 
arviointi ja hallintatoimenpi-
teiden toteutus 

Aikataulu / Tunnusluvut 

 
Työturvallisuustason ja 
TTT-järjestelmän tason 
arviointi 

Tunnusluku 

Työtapaturmamittarit Tapaturmien määrä Lukumäärä 

 
Tapaturmataajuus tai 
tapaturmaesiintyvyys 

Tunnusluku 

 
Tapaturmapoissaolopro-
sentti 

Tunnusluku 

 
Tapaturmien tutkinta Tunnusluku 

 
Tapaturmien vakavuus Tunnusluku 

 
Tapaturmien aiheuttamat 
kustannukset 

Rahamäärä 

Sairauspoissaolomittarit Sairauspoissaolojen määrä Lukumäärä 

 
Sairauspoissaoloprosentti Tunnusluku 

 
Sairauspoissaolojen 
aiheuttamat kustannukset 

Rahamäärä 

Ennakoivat mittarit Läheltä piti-tilanteet Lukumäärä 

 
Työpaikka selvitykset (esim. 
fyysiset mittaukset) 

Lukumäärä 

 
Työturvallisuustarkastukset Lukumäärä 

 
Työturvallisuuskoulutus Tunnusluku 

 
Työhyvinvointi (kysely) Tunnusluku 

 
Työkyky (työterveyshuolto, 
toiminta) 

Tunnusluku 
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4.5.2 Vaatimusten täyttymisen arviointi 
 

Menettelyssä arvioidaan sitä, kuinka organisaation TTT-toiminalle asetetut lakisääteiset 
ja muut vaatimukset (liite 5) on täytetty. Lisäksi tarkastellaan ovatko asetetut vaatimuk-
set ajan tasalla (tieto lakisääteisten ja muiden vaatimusten muutoksista) ja linjassa orga-
nisaation toiminnan kanssa. 
 
Arvioinnissa verrataan liitteeseen 5 vaatimukset, -päämärät ja -ohjelmat kirjattuja organi-
saation TTT-toiminalle asetettuja vaatimuksia toteutuneeseen. Lasketaan vaatimusten 
toteutumisaste % kaavasta (toteutuneet / asetetut x 100). Lisäksi verrataan vaatimusten 
täyttämiselle asetettuja aikatauluja toteutuneisiin aikatauluihin ja lasketaan toteutta-
misaste % kaavasta (toteutuneet aikataulun puitteissa / asetetut aikataulut x 100). Lo-
puksi arvioidaan kaikkien yksittäisten vaatimusten toteutuksen laatu (dokumentointi, pa-
laute, toimivuusarviot, tilastot yms.) asteikolla 1 – 5 ja tunnuslukuna käytetään toteutuk-
sien keskiarvoa. 
 
 

4.5.3 Vaaratilanteiden tutkinta, poikkeamat, korjaavat toimenpiteet ja ehkäisevät toimenpiteet 
 

Menettelyssä arvioidaan TTT-järjestelmän keskeisen elementin vaarojen tunnistus ja ris-
kien arviointiprosessin toiminta seuraavilla tunnusluvuilla: 

- Prosessin toteutusaikataulu 
o onko tehty kaikissa yksiköissä aikataulun mukaisesti (on / ei) 
o koko organisaation toteutusaste (%) 

- Dokumentointi 
o onko prosessi dokumentoitu yksiköissä oikein 
o arvio asteikolla 1 – 5 (lukuarvo) 
o koko organisaation keskiarvo (lukuarvo) 

- Hallintatoimenpiteiden määrittäminen ja toteutus 
o onko hallintatoimenpiteet määritelty (on / ei) 
o onko hallintatoimenpiteille asetettu vastuu henkilö (on / ei) 
o onko hallintatoimenpiteille asetettu aikataulu (on / ei) 
o onko hallintatoimenpiteet toteutettu aikataulun mukaisesti (0n / ei) 
o yksikkökohtaiset toteutusasteet (%) 
o koko organisaation toteutusaste (%)    

 
 

4.5.4 Arviointi raportti 
 
TTT-toiminnan arvioinnista tehdään raportti, joka sisältää kaikki ed. listassa ja tässä lu-
vussa mainitut kohdat: 

- lakisääteisten ja muiden vaatimusten mukaisuuden arviointitallenteet 
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- vaaran tunnistuksen, riskin arvioinnin ja riskien hallinnan tallenteet 
- TTT-toiminnan tason tarkkailutallenteet, mittarit 
- TTT-toiminnan tason tarkkailuun käytettävien välineiden kalibrointi- ja kunnossa-

pitotallenteet 
- korjaavia toimenpiteitä ja ehkäiseviä toimenpiteitä koskevat tallenteet 
- TTT-tarkastusten raportit 
- koulutustallenteet ja niihin liittyvät tallenteet, jotka tukevat pätevyysarviointeja 
- työntekijöiden osallistumista ja yhteistoimintaa koskevat raportit 
- TTT-kokousten pöytäkirjat. 

 
 

4.5.5 Sisäinen auditointi 
 
Kemin Vesi Oy:n kokonaisvaltaista työterveys ja työturvallisuustoimintaa arvioidaan si-
säisellä auditoinnilla. Auditoinnilla määritetään onko TTT-järjestelmä toteutettu oikein ja 
ylläpidetäänkö sitä oikein. Auditoinnin päämäärä on selvittää missä määrin nykyinen 
toiminta vastaa tavoiteltua tasoa. Se auttaa suuntaamaan resurssejaan niille alueille, jot-
ka vaativat kehittämistä tai muutosta. 
 
Sisäisen auditoinnin pohjana käytetään työturvallisuuskeskuksen julkaisema ja Tampe-
reen teknillisen korkeakoulun kehittämä turvallisuuskymppi-työkalua. Työkalu on räätä-
löity Kemin Vesi Oy:n TTT-toiminnalle sopivaksi. 
 
Auditointiryhmän kokoonpano noudattaa soveltaen yleistä ryhmätöiden PAT-periaatetta, 
jolloin auditoinnissa on aina mukana ainakin yksi edustaja seuraavista ryhmistä 
- päättäjät 
- asiantuntijat 
Kemin Vesi Oy:ssä tämä tarkoittaa seuraavia henkilöitä 
- organisaation TTT-toiminnasta vastaava henkilö 
- vähintään yksi henkilö organisaation ylimmästä johdosta 
- työsuojelupäällikkö. 
 
Sisäisen auditoinnin lomakkeet, joihin auditoinnin tulokset dokumentoidaan, ovat toimin-
takäsikirjan liitteenä (LIITE 9). 
 
 

4.6 Johdon katselmus 

 
Ylin johto katselmoi Kemin Vesi Oy:n TTT-järjestelmän kerran vuodessa. Katselmuksella 
varmistetaan TTT-järjestelmän soveltuvuus, riittävyys ja tehokkuus. Katselmuksiin sisäl-
tyy TTT-järjestelmän, TTT-politiikan ja TTT-päämäärien parannusmahdollisuuksien ja 
muutosten tarpeen arviointi. Johdon katselmuksista tehdään katselmusdokumentti. 
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Johdon katselmuksessa keskitytään TTT-järjestelmän yleiseen toiminnan tasoon, johon 
sisältyy seuraavat pääkohdat: 

- soveltuvuus 
o onko järjestelmä asianmukainen organisaation koon ja siihen kohdistuvi-

en riskien yms. perusteella? 
- riittävyyteen 

o käsitteleekö järjestelmä täysin organisaation TTT-politiikkaa ja -
päämääriä? 

- tehokkuuteen 
o saavuttaako järjestelmä toivotut tulokset? 

 
Johdon katselmusten lähtötietoina toimivat seuraavat dokumentit: 

1. Sisäisen auditoinnin raportti 
o tulokset sisäisistä auditoinnista 

2. TTT-toiminnan arviointi raportti 
o lakisääteisten sekä muiden vaatimusten, joihin organisaatio on sitoutunut, 

täyttämisen arvioinneista 
o päämäärien saavuttamisen taso 
o vaaratilanteiden tutkinnan, korjaavien toimenpiteiden ja ehkäisevien toi-

menpiteiden tila 
o seurantatoimenpiteet edellisistä johdon katselmuksista 

3. Työsuojelutoimikunnan kokouspöytäkirjat 
o osallistumisen ja yhteistoiminnan tulokset 

4. Palaute (asiakkaat, omistaja ja yhteistyökumppanit) 
o asiaankuuluvat yhteydenotot ulkoisilta sidosryhmiltä, mukaan lukien vali-

tukset 
 
Johdon katselmus on tärkeä osa organisaation sitoutumista jatkuvaan parantamiseen 
TTT-toiminnassa ja katselmuksen tuloksiin tulee sisältyä kaikki päätökset ja toimenpi-
teet, jotka liittyvät mahdollisiin muutoksiin 

A. TTT-toiminnan tasossa 
B. TTT-politiikassa ja päämäärissä 
C. resursseissa 
D. muissa TTT-järjestelmän rakenneosissa. 

Johdon katselmuksen tulokset kirjataan katselmusraporttiin. 
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5 LIITELUETTELO 
 

1. TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 
2. VAAROJEN TUNNISTUSLOMAKE 
3. RISKIEN ARVIOINTILOMAKE 
4. RISKIEN HALLINTALOMAKE 
5. VAATIMUKSET, -PÄÄMÄRÄT JA – OHJELMAT  
6. VERKOSTOT JA VEDENHANKINTA, TYÖ- JA TURVALLISUUSOHJEET  
7. JÄTEVEDENPUHDISTUS, TYÖ- JA TURVALLISUUSOHJEET 
8. HALLINTO JA TALOUS / SUNNITTELU JA TUTKIMUS, TYÖ- JA 

TURVALLISUUSOHJEET 
9. SISÄINEN AUDITOINTI 
10. KOULUTUSSUUNNITELMA  
11. PÄIHDEOHJELMA 
12. TYÖPAIKKAKIUSAAMISEN EHKÄISY, KONFLIKTIEN RATKAISUMALLI 
13. AKTIIVISEN TUEN TOIMINTAMALLI 
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Sisäinen auditointi 

 

TYÖTERVEYS JA 
TYÖTURVALLISUUS 
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TYÖTERVEYS JA – TURVALLISUUS 
 

Sisäinen auditointilomake 
 

 
Yleistä 
 

Sisäisellä auditoinnilla arvioidaan organisaation TTT-toimintaa. Menetelmä perustuu hy-
vän johtamistavan periaatteisiin. Menetelmä selvittää, missä määrin nykyinen toiminta 
vastaa tavoiteltua tasoa. Se auttaa yritystä suuntaamaan resurssejaan niille alueille, jot-
ka vaativat kehittämistä. Toiminnan periaatteet on jaettu kymmeneen osa-alueeseen, 
joista jokaista tarkastellaan erikseen. Arviointikriteerit kertovat, mitä asioita kyseisessä 
osa-alueessa tarkastellaan. Ne ilmaisevat toiminnan tason kolmeportaisella numeraali-
sella asteikolla. Asteikko on kumulatiivinen, joten minimivaatimusten täyttyminen johtaa 
aina seuraavalle tasolle. 
 
Sisäisen auditoinnin lomakkeiden laadinnassa on käytetty pohjana työturvallisuuskes-
kuksen julkaisema ja Tampereen teknillisen korkeakoulun kehittämä turvallisuuskymppi-
työkalua, joka on tarkoitettu organisaation turvallisuusjohtamistason arviointiin. 
 

Auditoinnin suorittaminen 
 

Auditointiryhmän kokoonpano noudattaa soveltaen yleistä ryhmätöiden PAT -periaatetta, 
jolloin auditoinnissa on aina mukana ainakin yksi edustaja seuraavista ryhmistä 
- päättäjät 
- asiantuntijat 
Kemin Vesi Oy:ssä tämä tarkoittaa seuraavia henkilöitä 
- organisaation TTT-toiminnasta vastaava henkilö 
- vähintään yksi henkilö organisaation ylimmästä johdosta 
- työsuojelupäällikkö. 

 
 
Lomakkeen täyttöohjeet 
 

Kunkin osa-alueen kolme ns. väittämä tekstiä luetaan ja valitaan se, joka kuvaa parhai-
ten organisaatiosi toimintaa otsikoidulla TTT-alueella. 

- Kohdista valitaan (rastitetaan) ainoastaan yksi Parannettavaa, Hyväksyttävä tai 
Erinomainen kohta. 

- Samanlainen arviointi tehdään kaikille kymmenelle TTT-arviointialueelle 
- Auditoinnin yhteenveto 1 kohdassa tehdään tulosten yhteenveto ja pisteytys valit-

tujen kohtien mukaisesti. 
- Eritelty yhteenveto organisaation TTT-vahvuuksista ja heikkouksista sekä erittely 

kehitystä vaativista kohteista, niille asetetuista aikatauluista ja vastuuhenkilöistä 
tehdään yhteenveto 2 osiossa. 
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Arviointikohdassa tarkastellaan, miten turvallisuus näkyy yrityksen operatiivisessa johtamises-
sa sekä miten johto henkilökohtaisella panoksellaan osallistuu turvallisuuden jatkuvaan 
parantamiseen ja huolehtii riittävistä resursseista. 

 
Johtaminen Tulos 
Yrityksen johto ei ole määritellyt turvallisuusjohtamiseen kuuluvia 
tehtäviä ja toimivaltuuksia. Yrityksessä ei tunneta lainsäädännön 
turvallisuusvaatimuksia. Turvallisuuden parantaminen ei kuulu 
budjetoitaviin asioihin eikä sisälly yrityksen johtamis- tai muihin 
periaatteisiin (laatupolitiikka). 

  Parannettavaa 
         1   ☐ 

Yrityksen johto käsittelee toiminnan turvallisuutta sekä vastaa 
kehittämisen vaatimista resursseista. Johto on määritellyt turvalli-
suutta koskevat periaatteet eli yrityksellä on julkinen turvallisuuspoli-
tiikka. Henkilöstö on sitoutunut näiden periaatteiden noudattamiseen 
päivittäisessä toiminnassaan. Henkilöstöllä on yhtenäinen käsitys 
siitä, mitä hyvä turvallisuus merkitsee ja miten siihen päästään. 

  Hyväksyttävä 
         3   ☐ 

Yrityksen johto on näkyvästi sitoutunut turvallisuuteen ja johtaa sitä 
kuten muitakin yritystoiminnan osa-alueita. Julkiset toimintaperiaat-
teet ovat yhtenevät yrityksen toiminta-ajatuksen, johtosäännön yms. 
kanssa. Johto käy turvallisuusperiaatteet säännöllisesti läpi seuraten 
ja arvioiden toimintaa ja saavutettuja tuloksia. 

  Erinomainen 
         5   ☐ 

Kuvaus nykyisestä toiminnasta 
Kuvaile, miten turvallisuus yrityksessäsi on otettu huomioon strategiassa, operatiivisessa 
toiminnassa ja johtamisessa. Miten johto sitoutuu turvallisuuteen, ja miten henkilöstö 
tiedostaa sen merkityksen? Mieti, millä tavoin nämä asiat voidaan tarvittaessa osoittaa 
kolmannelle osapuolelle. 
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Arviointikohdassa tarkastellaan, miten turvallisuuteen liittyvät tehtävät, toimivallat ja vastuut on 
yrityksessä määritelty ja tiedostettu. 

 
Organisaatio Tulos 
Yrityksessä ei ole nimetty turvallisuudesta vastaavaa henkilöä tai 
tällaisella henkilöllä ei ole turvallisuusjohtamiseen riittäviä toiminta-
edellytyksiä (osaaminen, koulutus, ajankäyttö ym.). Turvallisuuteen 
liittyviä, henkilön asemaan tai tehtäviin perustuvia vastuita ei ole 
erikseen määritelty. ”Työnantaja on vastuussa”.  

  Parannettavaa 
         1   ☐ 

Yrityksessä on turvallisuusjohtamisesta vastaava henkilö. Hänellä on 
asemaansa tai tehtäviinsä perustuva pätevyys ja edellytykset 
tehtäviensä hoitamiseen. Työyhteisö esimiehen johdolla vastaa 
oman prosessin, osaston tai alueen turvallisuudesta. Työsuojeluor-
ganisaation rakenne, toimenkuva ja tehtävät on määritelty.  

  Hyväksyttävä 
         3   ☐ 

Turvallisuuteen liittyvät asemaan ja tehtäviin perustuvat vastuut on 
yksilöity ja kirjallisesti määritelty. Vastuiden määrittely on kattavaa ja 
kaikkien tiedossa, ns. harmaita alueita ei ole. Jokainen tiedostaa 
vastuunsa ja velvollisuutensa omasta ja työtovereidensa turvallisuu-
desta. 

  Erinomainen 
         5   ☐ 

Kuvaus nykyisestä toiminnasta 
Kuvaile, ketkä yrityksessäsi ovat vastuussa turvallisuudesta. Millaiset valtuudet, vastuut ja 
toimintaedellytykset heillä on tehtäviensä hoitoon? Miten työyhteisön jäsenet tiedostavat ja 
hyväksyvät velvollisuutensa? Miten lakisääteiset työsuojelutehtävät on organisoitu? Mieti, 
millä tavoin nämä asiat voidaan tarvittaessa osoittaa kolmannelle osapuolelle. 
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Arviointikohdassa tarkastellaan, miten yritys hallitsee toiminnan turvallisuuden suunnittelun ja 
turvallisuuden tason jatkuvan parantamisen. 

 
Toiminnan suunnittelu Tulos 
Turvallisuuden hallintaan liittyviä toimia, tehtäviä ja toimivaltuuksia ei 
erikseen suunnitella, tai suunnitelmat eivät konkretisoidu käytännön 
toiminnaksi. Turvallisuudelle ei ole asetettu erillisiä päämääriä tai 
tavoitteita. Yrityksellä ei ole dokumentoituja suunnitelmia. 

  Parannettavaa 
         1   ☐ 

Yritys pyrkii aktiivisesti parantamaan turvallisuutta asettamalla 
päämääriä ja tavoitteita. Yrityksellä on dokumentoituja suunnitelmia, 
kuten työsuojelun toimintaohjelma, työterveyshuollon toimintasuunni-
telma ja turvallisuussuunnitelma. Suunnitelmat perustuvat konkreet-
tisiin selvityksiin ja ne päivitetään säännöllisesti.  

  Hyväksyttävä 
         3   ☐ 

Toiminnan perustana on turvallisuuden jatkuva parantaminen ja 
turvallisuusmyönteisen yrityskulttuurin luominen. Toimintaperiaatteis-
ta johdetut päämäärät ja tavoitteet ovat keskeinen osa käytännön 
toimintaa. Yritys mittaa säännöllisesti, miten tavoitteet ovat toteutu-
neet ja mitkä päämäärät on saavutettu. Suunnitelmat toteutetaan, 
arvioidaan ja tuloksia hyödynnetään. 

  Erinomainen 
         5   ☐ 

Kuvaus nykyisestä toiminnasta 
Kuvaile keskeiset turvallisuuden hallinnan päämäärät yrityksessäsi ja miten turvallisuutta 
suunnitellaan ennakolta. Mitä suunnitelmia yritykselläsi jo on ja mihin ne perustuvat? Millaisia 
tavoitteita ja päämääriä turvallisuudelle asetetaan? Miten suunnitelmat toteutetaan ja 
arvioidaan ja miten toimintaa kehitetään? Mieti, millä tavoin nämä asiat voidaan tarvittaessa 
osoittaa kolmannelle osapuolelle. 
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Arviointikohdassa tarkastellaan, miten yritys varmistaa, että haluttu turvallisuuden taso 
ylläpidetään sekä normaalin toiminnan aikana että muutostilanteissa. 

 
Toiminnan varmistaminen Tulos 
Yrityksessä ei ole tunnistettu turvallisuuden kannalta tärkeitä tai 
kriittisiä tekijöitä - eikä määritelty omia turvallisuusvaatimuksia. 
Muutosten suunnittelussa ja toteutuksessa turvallisuuskysymyksiä ei 
ole otettu huomioon tai ne on huomioitu satunnaisesti. Projekteissa 
ei määritellä turvallisuudesta vastaavia henkilöitä. 

  Parannettavaa 
         1   ☐ 

Yrityksessä on tunnistettu ne toiminnan osa-alueet, jotka ovat 
turvallisuuden kannalta merkittäviä ja niille on laadittu minimivaati-
mukset. Yrityksessä on käytössä dokumentoidut menettelytavat 
turvallisuuden varmistamiseksi projekteissa ja suurissa muutoksissa. 
Projekteissa varataan henkilöresursseja myös turvallisuutta varten. 

  Hyväksyttävä 
         3   ☐ 

Johto on määritellyt toimintaan liittyvät turvallisuuden minimivaati-
mukset ja tiedottanut niistä yleisesti. Niiden noudattamista seurataan 
jatkuvasti. Muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat ne 
henkilöt, joita muutos koskettaa. Laajoihin muutoksiin liittyy aina 
tarkastus, jossa todetaan muutoksen vaikutukset ja toteutuksen 
onnistuminen tavoitteiden ja kriteerien suhteen. 

  Erinomainen 
         5   ☐ 

Kuvaus nykyisestä toiminnasta 
Kuvaile, miten toimintaa yrityksessäsi ohjataan turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Miten 
turvallisuus on otettu huomioon muutosten suunnittelussa ja toteutuksessa? Mieti, millä tavoin 
nämä asiat voidaan tarvittaessa osoittaa kolmannelle osapuolelle. 
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Arviointikohdassa tarkastellaan, miten hyvin yritys tunnistaa sidosryhmänsä sekä miten niiden 
osoittamat turvallisuusvaatimukset otetaan omassa toiminnassa huomioon ja millaisia 
turvallisuusvaatimuksia yritys on asettanut sidosryhmilleen. 

 
Sidosryhmät Arvio 
Sidosryhmiä ja niiden odotuksia ei ole tunnistettu tai niitä ei selvästi 
oteta huomioon. Yritys laiminlyö tuotantoketjun kokonaisturvallisuu-
den hallinnan tai yrityksen tiloissa toimivien sidosryhmien turvallisuu-
den. Palvelun- ja tavarantoimittajat valitaan ilman, että turvallisuuste-
kijät otetaan huomioon. 

  Parannettavaa 
         1   ☐ 

Sidosryhmät on tunnistettu. Yritys ottaa sidosryhmien odotukset 
huomioon toiminnan johtamisessa sekä tuotteiden ja palvelun 
laadussa ja turvallisuudessa. Yrityksellä on toimittajiensa kanssa 
selkeä menettely turvallisuuden hallintaan (keskinäiset sopimukset). 
Toimittajien valinnassa otetaan turvallisuustekijät huomioon ja heiltä 
vaaditaan samaa turvallisuuden tasoa kuin itseltäkin. 

  Hyväksyttävä 
         3   ☐ 

Sidosryhmien kanssa kehitetään yhdessä turvallisuutta ja toiminnan 
laatua. Toimittajien pätevyyttä arvioidaan ja heitä koulutetaan ja 
kehitetään turvallisuusasioissa. 

  Erinomainen 
         5   ☐ 

Kuvaus nykyisestä toiminnasta 
Kuvaile, millaisia sidosryhmiä yritykselläsi on. Miten sidosryhmät otetaan toiminnassa 
huomioon ja miten yritys varmistaa omalta osaltaan tilaaja–toimittaja -ketjun turvallisuuden? 
Mieti, millä tavoin nämä asiat voidaan tarvittaessa osoittaa kolmannelle osapuolelle. 
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Arviointikohdassa tarkastellaan, miten yrityksessä tunnistetaan työpaikalla esiintyvät vaarat ja 
arvioidaan riskit, millaisiin toimenpiteisiin niiden vuoksi ryhdytään, miten riskeistä tiedotetaan 
henkilöstölle ja miten hallintatoimenpiteiden vaikutuksia seurataan. 

 
Riskienhallinta Arvio 
Työpaikalla esiintyvät vaarat on tiedostettu sitä mukaa kuin niitä on 
ilmennyt, mutta vaaroja tai parannustoimia ei ole kirjattu ylös. 
Vaaroja ei ole järjestelmällisesti tunnistettu tai arvioitu. Työterveys-
huolto ei tee työpaikkaselvityksiä. 

  Parannettavaa 
         1   ☐ 

Menetelmät vaarojen tunnistamiseksi on olemassa ja niitä käytetään. 
Työpaikalla esiintyvien tunnettujen vaarojen riskit on arvioitu ja 
riskejä on pyritty määrätietoisesti vähentämään. Vakaville riskeille on 
laadittu hallintatoimenpiteet. Tunnetut vaarat ja merkittävät riskit on 
dokumentoitu ja niistä on tiedotettu työntekijöille. Työterveyshuolto 
tekee säännöllisesti työpaikkaselvityksiä. 

  Hyväksyttävä 
         3   ☐ 

Yrityksen riskienhallinta on suunniteltua. Vaarojen tunnistaminen on 
näkyvä osa turvallisuusjohtamista. Tunnistetuista vaaroista arvioi-
daan riskit ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet niiden poistamiseksi 
tai seurausten pienentämiseksi. Riskienhallintaa toteutetaan 
kiinteässä yhteistyössä eri ammattiryhmien, kuten johdon, suunnitte-
lun, työsuojelu- ja työterveyshenkilöstön sekä käyttöhenkilöstön 
kesken. Johto seuraa toimenpiteiden vaikutuksia. 

  Erinomainen 
         5   ☐ 

Kuvaus nykyisestä toiminnasta 
Kuvaile, millainen menettelytapa yrityksessäsi on työpaikan tai työmaan riskien hallintaan. 
Millaisia käytännön toimenpiteitä se aiheuttaa ja miten vaarojen tunnistaminen ja riskien 
arviointi on dokumentoitu? Mieti, millä tavoin nämä asiat voidaan tarvittaessa osoittaa 
kolmannelle osapuolelle. 
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Arviointikohdassa tarkastellaan, miten yrityksessä on arvioitu hätä- ja poikkeustilanteisiin 
liittyvät riskit ja millaisin hallintatoimenpitein niihin on varauduttu. 

 
Hätä- ja poikkeustilanteet Arvio 
Oleellisia onnettomuuden tai muun hätä- tai poikkeustilanteen riskejä 
ei ole tunnistettu eikä arvioitu. Henkilöstöä ei ole koulutettu tällaisia 
tilanteita varten (ensiapu, alkusammutus, ym.). Hätätilanteisiin 
varautumista ei ole suunniteltu. 

  Parannettavaa 
         1   ☐ 

Henkilöstöä on koulutettu hätä- ja poikkeustilanteita varten. Yrityksel-
lä on turvallisuussuunnitelma tai sisäinen pelastussuunnitelma, jossa 
käsitellään toimenpiteet onnettomuus- ja poikkeustilanteissa. 
Suuronnettomuusriskit sekä muut hätä- ja poikkeustilanteen riskit on 
tunnistettu ja kartoitettu. Vastuut hätätilanteissa on määritelty 
kirjallisesti. 

  Hyväksyttävä 
         3   ☐ 

Yrityksessä on varauduttu hätä- ja poikkeustilanteisiin säännöllisin 
harjoituksin ja valmennuksin. Turvallisuussuunnitelma on päivitetty ja 
se kattaa poikkeustilanteisiin varautumisen ja niistä toipumisen. 
Toimintasuunnitelmat suurten riskien toteutumisen varalta on tehty. 
Yrityksessä on varauduttu kaikkiin todettuihin hätä- ja poikkeustilan-
teisiin. 

  Erinomainen 
         5   ☐ 

Kuvaus nykyisestä toiminnasta 
Kuvaile, miten yrityksesi riskienhallinnassa on otettu huomioon hätä- ja poikkeustilanteet. 
Millainen suunnitelma yritykselläsi on tällaisia tilanteita varten ja kuinka sitä pidetään ajan 
tasalla? Miten henkilöstön osaaminen hätä- ja poikkeustilanteissa on varmistettu? Mieti, millä 
tavoin nämä asiat voidaan tarvittaessa osoittaa kolmannelle osapuolelle. 
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Arviointikohdassa tarkastellaan, miten henkilöstön motivaatio ja ammattitaito varmistetaan, 
millaista turvallisuuskoulutusta järjestetään ja miten koulutus suunnitellaan ja dokumentoi-
daan. 

 
Koulutus Arvio 
Henkilöstö ei saa erityistä turvallisuuskoulutusta. Esimiehet eivät 
tiedä tarpeeksi alaistensa pätevyydestä, taidoista ja koulutustarpeis-
ta. Uusia tai tehtäviä vaihtavia työntekijöitä ei muodollisesti perehdy-
tetä tehtäviinsä. Työnopastukseen ei ole kirjallisia ohjeita eikä 
nimettyjä, koulutettuja henkilöitä. Henkilöstöä ei motivoida toimimaan 
ja työskentelemään turvallisesti. 

  Parannettavaa 
         1   ☐ 

Henkilöstöä on koulutettu työympäristössä havaittujen vaarojen sekä 
hätä- ja poikkeustilanteiden varalta. Uusien työntekijöiden perehdyt-
tämiseen ja työnopastukseen sisältyy myös työturvallisuus. Työnteki-
jöitä perehdytetään ja koulutetaan työympäristön, työtapojen tai 
tekniikan muuttuessa. Tiettyihin riskialttiisiin töihin vaaditaan 
pätevyys, johon tarvitaan erillinen koulutus. Turvallisuuteen kannus-
tetaan. 

  Hyväksyttävä 
         3   ☐ 

Kaikki yrityksessä työskentelevät saavat koulutuksen työmaan ja 
työympäristön vaaroista. Turvallisuusaiheinen koulutus on ennalta 
suunniteltua, sille on asetettu tavoitteet ja oppimista seurataan. 
Henkilöstön koulutustarve ja ammattitaito arvioidaan säännöllisesti. 
Koulutuksista pidetään rekisteriä ja jatkokoulutusta sekä kertausta 
järjestetään tarpeen mukaan. Turvallisuus on otettu huomioon 
palkkiojärjestelmässä. 

  Erinomainen 
         5   ☐ 

Kuvaus nykyisestä toiminnasta 
Kuvaile, miten yrityksessäsi varmistetaan henkilöstön pätevyys ja miten henkilöstöä motivoi-
daan tehtäviinsä. Millaista koulutusta yrityksesi järjestää henkilöstölleen? Miten koulutuksen 
tarve arvioidaan - entä sen onnistuminen? Mieti, millä tavoin nämä asiat voidaan tarvittaessa 
osoittaa kolmannelle osapuolelle. 
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Arviointikohdassa tarkastellaan, miten yrityksessä hankitaan ja hyödynnetään turvallisuuteen 
liittyvää tietoa, miten tietoa välitetään yrityksen sisällä ja ulkopuolelle sekä millaisia palveluja 
ja asiantuntijoita yritys käyttää. 

 
Tiedonkulku ja dokumentointi Arvio 
Turvallisuuteen liittyvää tietoa ei hankita järjestelmällisesti, esimer-
kiksi toimialaa koskevaa lainsäädäntöä ei tiedosteta. Tiedon 
välitykseen ei ole myöskään olemassa virallisia ja kaikkien hyväksy-
miä kanavia, vaan tietoa siirretään satunnaisesti tai pelkästään 
luottamushenkilöiden kesken. Turvallisuuden kannalta kriittisiä 
toimintoja ei ole ohjeistettu tai ohjeistus on satunnaista. Dokumentti-
en hallintaan ei ole sovittuja pelisääntöjä. 

  Parannettavaa 
         1   ☐ 

Yrityksellä on sovitut yhteiset pelisäännöt oleellisen turvallisuuteen 
liittyvän tiedon hankkimiseksi, käsittelemiseksi ja välittämiseksi. 
Toimintoja koskeva ohjeistus ja välttämättömät menettelytavat 
dokumentoinnin hallintaan ovat olemassa. Yrityksessä tunnetaan 
toimialaa koskevan lainsäädännön vaatimusten perusteet ja 
tarkoitus. 

  Hyväksyttävä 
         3   ☐ 

Yrityksellä on tehokas, kaikkia osapuolia palveleva menettelytapa 
turvallisuuteen liittyvän tärkeän tiedon hankkimisen, käsittelemisen ja 
perillemenon varmistamiseksi. Yritys osaa tarvittaessa käyttää 
ulkopuolisten asiantuntijoiden apua. Menettelytavat turvallisuuden 
hallintaan on asianmukaisesti dokumentoitu. Erityisesti turvallisuu-
teen liittyvään tiedottamiseen on nimetty vastuuhenkilö. 

  Erinomainen 
         5   ☐ 

Kuvaus nykyisestä toiminnasta 
Kuvaile, miten yrityksesi välittää turvallisuutta koskevaa tietoa henkilöstölleen ja ulkoisille 
sidosryhmilleen. Miten varmistetaan, että käytössä olevat tiedot ovat riittävät ja ajan tasalla? 
Millaisia asiantuntijoita käytetään tarvittaessa? Miten yrityksesi toiminnot, työt ja menettelyta-
vat sekä johtamisjärjestelmän osat on dokumentoitu? Mieti, millä tavoin nämä asiat voidaan 
tarvittaessa osoittaa kolmannelle osapuolelle. 
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Arviointikohdassa tarkastellaan, miten yrityksessä mitataan ja seurataan turvallisuutta ja sen 
kehittymistä, miten turvallisuutta arvioidaan ja millä tavoin tuloksia hyödynnetään toiminnan 
johtamisessa ja kehittämisessä. 

 
Mittaaminen Arvio 
Turvallisuutta ei tietoisesti mitata tai mittaus ei ole säännöllistä. 
Tulosten perusteella ei tehdä korjaavia toimenpiteitä. Vahinkoja ei 
tilastoida eikä raportoida. Johto ei säännöllisesti seuraa ja arvioi 
turvallisuuden tasoa ja kehitystä. 

  Parannettavaa 
         1   ☐ 

Turvallisuutta mitataan säännöllisesti. Mittausmenetelmät ovat sekä 
määrällisiä (tapaturmien tilastointi) että laadullisia (tapaturmien 
tutkinta ja raportointi). Tulosten perusteella saadaan riittävän 
luotettava kuva työpaikan turvallisuudesta. Tarkastuksia tehdään 
vahingon satuttua. Johto seuraa ja arvioi turvallisuuden tasoa ja sen 
kehitystä säännöllisesti. 

  Hyväksyttävä 
         3   ☐ 

Turvallisuutta mitataan ennakolta esimerkiksi turvallisuustarkastuk-
sin. Mittauksessa hyödynnetään erilaisia menetelmiä, jotta saadaan 
selkeä kokonaiskuva turvallisuuden tasosta. Tarkastukset ovat 
suunniteltuja ja säännöllisiä. Ne ovat osa riskienhallintaa. Johto 
osallistuu tarkastuksiin. Sisäisten ja ulkoisten arviointien tuloksia 
käytetään johtamisjärjestelmän arvioinnin ja kehittämisen tukena. 
Johto arvioi tuloksia ja hyödyntää niitä johtamisessa sekä korjaa 
toimintaa tarvittaessa. Toimintaa verrataan esimerkiksi muihin 
yrityksiin. 

  Erinomainen 
         5   ☐ 

Kuvaus nykyisestä toiminnasta 
Kuvaile, millaisia menetelmiä yrityksesi käyttää turvallisuuden tason mittaamiseen ja 
arviointiin. Miten niiden tuloksia hyödynnetään jatkuvassa parantamisessa? Mieti, millä tavoin 
nämä asiat voidaan tarvittaessa osoittaa kolmannelle osapuolelle. 
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AUDITOINNIN YHTEENVETO 1 

 
Yhteenveto 1 osiossa lasketaan kaikkien eri osa-alueiden pisteet yhteen. Tuloksena saadaan 
arvio organisaation TTT-toiminnan tasosta. Yhteenveto osiossa 2 listataan ne organisaation 
TTT-toiminnan vahvuudet ja heikkoudet, jotka tulivat esille. Lisäksi esille tulleista heikkouksista 
laaditaan kehityssuunnitelma aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen. 
 
 Parannettavaa Hyväksyttävä Erinomainen 
Johtaminen    
Organisaatio    
Toiminnan suunnittelu    
Toiminnan varmistaminen    
Sidosryhmät    
Riskienhallinta    
Hätä- ja poikkeustilanteet    
Tiedonkulku ja dokumentointi    
Mittaaminen    
Yhteensä    

 
 
 
Pisteet: Hyvä taso 42 – 50 ☐ 
 
 Perustaso 30 – 41 ☐ 
 
 Heikko taso 10 – 29 ☐ 
  
 
 
 
Aika __________________ Paikka __________________ 
 
Auditoinnin suorittivat: __________________ __________________ 
 
  __________________ __________________ 
 
  __________________ __________________ 
 
  __________________ __________________ 
  
  __________________ __________________ 
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AUDITOINNIN YHTEENVETO 2 

 
Vahvuudet Heikkoudet 

  

 
 

Kehittämiskohde Toimenpiteet 
  

Aikataulu Vastuuhenkilö 
  

 
 

Kehittämiskohde Toimenpiteet 
  

Aikataulu Vastuuhenkilö 
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AUDITOINNIN YHTEENVETO 2 

 
Kehittämiskohde Toimenpiteet 

  

Aikataulu Vastuuhenkilö 
  

 
 

Kehittämiskohde Toimenpiteet 
  

Aikataulu Vastuuhenkilö 
  

 
 

Kehittämiskohde Toimenpiteet 
  

Aikataulu Vastuuhenkilö 
  

 
 

Kehittämiskohde Toimenpiteet 
  

Aikataulu Vastuuhenkilö 
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