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JOHDANTO
Tämän toimintaympäristöanalyysin tarkoituksena on kuvata valtakunnallisesti työelämän nykytilaa
ja lähitulevaisuuden muutostrendejä ja ilmiöitä, joilla on merkitystä työsuojeluvalvonnan toteutuksessa. Sosiaali- ja terveysministeriö hyödyntää toimintaympäristöanalyysia laatiessaan työsuojelun
vastuualueiden runkosuunnitelman nelivuotiskaudelle 2020-2023.
Toimintaympäristöanalyysin toteutus
Työterveyslaitos toteutti toimintaympäristöanalyysin marraskuun 2018 ja helmikuun 2019 välisenä
aikana sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiantona, yhteistyössä työ- ja tasa-arvo-osaston edustajien kanssa. Toimintaympäristöanalyysi koostui työsuojeluvalvonnan dokumenttianalyysistä, Työterveyslaitoksen asiantuntijakatsauksista, sähköisistä kyselyistä työsuojelutarkastajille ja sidosryhmille sekä työsuojelutarkastajien, sidosryhmien ja työsuojelun vastuualueiden johtajien yhteisistä
työpajoista.
Valvonnan havaintoja toimintaympäristöstä ja näkemyksiä lähitulevaisuuden työsuojeluvalvonnasta kerättiin kyselyllä (n=15), joka suunnattiin eri toimialaryhmien esimies- tai vastuutehtävissä
oleville työsuojelutarkastajille. Kyselyn tuloksia koottiin yhteen ja täydennettiin työpajassa noin 15
tarkastajan, työsuojelun vastuualueiden johtajien ja sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvoosaston edustajien kanssa.
Sidosryhmät osallistuivat toimintaympäristöanalyysiin sekä vastaamalla kyselyyn että osallistumalla
työpajaan. Sidosryhmille suunnatussa kyselyssä (n=29) kartoitettiin näkemyksiä toimintaympäristöstä ja työsuojeluvalvonnasta, joita käsiteltiin ja täsmennettiin yhteisesti sidosryhmätyöpajassa.
Työpajaan osallistui noin 10 sidosryhmien edustajan lisäksi vastuualueiden johtajat ja sosiaali- ja
terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston edustajat. Sidosryhmien näkemyksiä hyödynnetään
toimintaympäristöanalyysia laajemmin osana työsuojeluvalvonnan runkosuunnittelua.
Työterveyslaitoksen asiantuntijat kirjoittivat katsauksia työelämän ja työolojen tutkimus- ja tilastotiedon pohjalta. Asiantuntijakatsausten avulla luodaan kuvaa työelämän nykytilasta ja kehityksestä
sekä mahdollisista lähitulevaisuuden kehityssuunnista. Katsaukset kirjoitettiin sekä olemassa olevan
valvottavan lainsäädännön näkökulmasta, mutta huomioiden myös nykyisen lainsäädännön tai valvonnan piiriin kuulumattomia ilmiöitä, joilla on yhteyttä ihmisten työkykyyn.
Raportti koostuu kuudesta luvusta. Tutkimus- ja tilastokatsauslukuihin on koottu lisäksi aiheeseen
liittyvää tietoa työsuojeluvalvonnasta. Näissä työsuojelun tietolaatikoissa on kuvattu työsuojeluvalvonnan toimintaa hyödyntäen valvontahankeraportteja, valvonnan tiedotteita sekä VERA-tietokantaa. Ensimmäisessä luvussa Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Tuomo Alasoini on kirjoittanut
työelämän muutostrendeistä ja -ilmiöistä. Toisessa luvussa kuvataan työelämän nykytilaa ja kehityssuuntia. Tässä luvussa johtava tutkija Laura Seppänen on kirjoittanut uusista työllistymisen muodoista ja tutkimusprofessori Mikko Härmä työajoista. Tutkija Eero Lantto on koostanut lukuihin kaksi
ja kolme tilasto- ja tutkimustietoja. Luvussa kolme keskitytään tietoon työstä poissaoloista. Vanhempi asiantuntija Tuula Räsänen on kirjoittanut tapaturmista ja apulaisylilääkäri Kirsi Koskela ammattitaudeista. Luku neljä rakentuu työn terveysvaarojen ja kuormitustekijöiden kuvauksista. Johtaja Kirsi Ahola on kirjoittanut psykososiaalisista kuormitus- ja voimavaratekijöistä ja johtava tutkija
Virpi Kalakoski ja johtava psykologi Teemu Paajanen kognitiivisesta kuormituksesta. Erikoistutkija
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Milja Koponen on kirjoittanut kemiallisista altisteista, vanhempi asiantuntija Tapani Ollila fysikaalisista altisteista ja johtaja Sanna Lappalainen sisäilmastosta. Ylilääkäri Esa-Pekka Takala on kirjoittanut työn fyysisestä kuormittavuudesta. Työterveyshuollosta on kirjoittanut johtaja Jorma Mäkitalo.
Tutkija Riikka Ruotsala ja erityisasiantuntija Hanna Uusitalo ovat kirjoittaneet turvallisuuden hallinnasta ja he myös ovat toimittaneet raportin sekä ovat vastanneet toimintaympäristöanalyysin kyselyiden ja työpajojen toteuttamisesta.
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1 TYÖELÄMÄN MUUTOSTRENDIT JA -ILMIÖT
Tuomo Alasoini, Työterveyslaitos
Viime vuosina on puhuttu paljon siitä, kuinka Suomen työelämä on suuressa murroksessa. Murrosta
on kuitenkin vaikea todentaa empiirisesti minkään yksittäisten työpaikkojen määrää, työpaikkojen
toimialakohtaista jakautumista, ammattirakennetta, työelämän laatua, työmarkkinasuhteita tai
muita työelämän tai työmarkkinoiden tilaa tai muutosta koskevien indikaattorien avulla. Murroksesta puhumista voi silti perustella toisesta näkökulmasta. Työelämään kohdistuu samanaikaisesti
monia muutostrendejä ja -ilmiöitä, joiden yhteisvaikutukset voivat kumuloituessaan johtaa merkittäviinkin muutoksiin lähivuosina. Seuraavassa erotetaan kahdeksan tällaista muutostekijää ja pohditaan lyhyesti niiden mahdollisia vaikutuksia Suomen työelämään.
Teknologinen muutos
Toimintojen lisääntyvä digitalisaatio on lähivuosina tärkein työelämään vaikuttava teknologinen
muutostekijä. Digitaalitekniikka on kehittynyt viime vuosina nopeasti, jonka seurauksena on ryhdytty puhumaan älykkäästä automaatiosta ja älykkäistä koneista. Koneille on tullut uusia tärkeitä
toiminnallisia ominaisuuksia, jotka koskevat mm. konenäköä, luonnollisen kielen ymmärtämistä,
kommunikoivuutta ja mobiilisuutta. Toinen laadullisesti merkittävä edistysaskel on koneiden lisääntynyt kyky oppia ja tätä kautta jatkuvasti optimoida ja parantaa toimintaansa. Tekoälyllä, koneoppimisella, älykkäällä robotiikalla ja digitaalisten alustojen kautta tehtävällä alustatyöllä on ennakoitu
olevan kauaskantoisia, periaatteessa kaikille toimialoille ulottuvia vaikutuksia. Lisäksi monilla aloilla
on muita niihin spesifimmin kohdistuvia teknologisia muutostekijöitä kuten esineiden internet (erityisesti teollisuus), lohkoketjuteknologia (erityisesti finanssiala) ja autonominen liikenne. Digitalisaation vaikutukset kohdistuvat lähivuosina voimakkaimmin sellaisille dataintensiivisille aloille,
joilla myös monet tuotteet ja palvelut ovat digitaalisia kanavia myöten jaettavissa. Digitalisaation
vaikutuksista puhuttaessa on silti huomioitava, että esimerkiksi tekoälysovellutukset kohdistuvat
lähivuosinakin lähinnä vain ennalta määrättyihin ja suhteellisiin kapeisiin tehtäviin. Digitalisaatio,
paitsi korvaa ihmistyötä, myös luo uusia työpaikkoja sekä auttaa hyvin suunniteltuna kehittämään
työtehtävien sisältöjä ja lisäämään työn mielekkyyttä (Alasoini 2018).
Globalisoituvat arvoketjut
Tieto- ja viestintäteknologioiden kehitys, markkinaliberalismi, Keski- ja Itä-Euroopan maiden talousjärjestelmän muutokset sekä Kiinan ja Intian kaltaisten suurten kehittyvien maiden nopea yhteiskunnallinen muutos ovat siivittäneet viime vuosikymmeninä tuotannollisten arvoketjujen maantieteellistä hajaantumista. Sen myötä monet työvaltaiset toiminnot ovat siirtyneet kehittyneistä teollisuusmaista kehittyviin tai muuten halvemman työvoimakustannusten maihin. Tämä on koskenut
myös Suomea. Suomessa arvoketjujen globalisoituminen on näkynyt mm. teollisten työpaikkojen
suhteellisen osuuden pienenemisenä, ammattirakenteen muutoksina ja yleisen muutosepävarmuuden lisääntymisenä. Muutoksista työelämässä on tullut äkillisempiä, kohdentumiseltaan yksilöllisempiä, ennakoimattomampia ja hallitsemattomampia. Arvoketjuja koskevia sijoituspäätöksiä voidaan tehdä enenevästi jopa yksittäisten toimintojen ja työtehtävien tasolla (Baldwin 2016). Viimeaikainen maailmanpoliittinen kehitys on hidastanut arvoketjujen globalisoitumista, mutta pidemmällä aikavälillä globalisoituminen todennäköisesti jatkuu. Teknologinen kehitys voi johtaa siihen,
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että työvoimakustannuksiltaan halvempien maiden vetovoima toimintojen ja työtehtävien sijoituspaikkana suhteessa Suomeen pienenee, mutta sekään tuskin kääntää kokonaan kehityksen suuntaan vielä lähivuosina (Ali-Yrkkö ym. 2017). Arvoketjujen globalisoitumisen vaikutukset Suomeen
eivät ole kuitenkaan olleet erityisen dramaattisia, sillä muualle siirtyneet toiminnot eivät ole tyypillisesti olleet arvonluonnin näkökulmasta keskeisiä eivätkä toimintojen siirtymiset ole johtaneet laajalti pitkäaikaisiin rakenteellisiin työttömyysongelmiin.
Palveluvaltaistuva talous
Alkutuotannon osuus Suomen työvoimasta väheni nopeasti sotien jälkeisinä vuosikymmeninä,
minkä jälkeen myös teollisuuden suhteellinen työvoimaosuus alkoi laskea 1980-luvulta alkaen.
Tästä eteenpäin ainoastaan palvelusektorin suhteellinen osuus työllistäjänä on kasvanut. Samanlainen kehitys jatkuu myös lähivuosina teknologisen kehityksen ja arvoketjujen globalisoitumisen
siivittämänä. Talouden palveluvaltaistuminen ei ilmene vain talouden eri sektorien työvoimaosuuksien muutoksena, vaan myös yritysten – ja erityisesti teollisten yritysten – muuttuvina toimintatapoina. Monet teolliset yritykset muuttuvat tavarantoimittajista yhä enemmän palveluntuottajiksi.
Ne tarjoavat asiakkailleen perinteisen fyysisen tuotteen sijasta kyseiseen tuotteeseen perustuvaa
palvelua, jossa hinnoittelu perustuu esimerkiksi tuotteeseen liitetyn verkkoyhteyden avulla seurattavissa olevaan käyttöasteeseen tai -aikaan. Ne voivat myös etävalvoa asiakkaiden tiloissa tuotteita
ja näin huolehtia näiden huolto- ja korjaustarpeista. Talouden palveluvaltaistumisen myötä asiakasinnovaatioiden merkitys perinteisten tuote- ja prosessi-innovaatioiden rinnalla kasvaa. Tämä
vaikuttaa myös työvoimalta vaadittaviin kvalifikaatioihin lisäten asiakasymmärryksen ja palveluosaamisen merkitystä kaikilla toimialoilla ja kaikenlaisissa ammateissa.
Ekotehokkuus ja ympäristövastuullisuus
Suomi on YK:n jäsenmaana poliittisesti sitoutunut Agenda 2030:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaan, jonka tavoitteet koskevat maailman kaikkia maita. Osa tavoitteista edellyttää läpi koko
yhteiskunnan ulottuvia toimenpiteitä, jotka tähtäävät ekotehokkuuden ja ympäristöä kohtaan tunnetun vastuullisuuden lisäämiseen koskien mm. ilmastonmuutoksen torjuntaa, kestävämmälle pohjalle rakentuvaa energiantuotantoa ja ekologisesti kestävämpiä tuotanto- ja kulutustapoja. Muutokset heijastuvat työelämään montaa eri kautta. Ekotehokkuuden ja ympäristövastuullisuuden
vaatimukset heijastuvat suoraan tiettyjen toimialojen kuten energiantuotannon, liikenteen tai pääomavaltaisen teollisuuden liiketoimintamalleihin johtaen mahdollisesti alojen koko kilpailuympäristöä mullistaviin systeemi-innovaatioihin ja rakenteellisiin muutoksiin. Myös muiden alojen työorganisaatioissa joudutaan uudistamaan työprosesseja ja -tapoja sekä miettimään uudelleen työtiloja koskevia ratkaisuja. Yhtenä seurauksena tästä voi olla mobiilin työn, virtuaalisen kommunikoinnin ja erilaisten yhteisöllisten työtilojen lisääntyvä käyttö. Monille työorganisaatioille ekotehokkuudesta ja ympäristövastuullisuudesta voi tulla jatkossa myös entistä tärkeämpi osa niiden brändiä, jota kautta ne pyrkivät lisäämään vetovoimaisuuttaan asiakkaiden, henkilöstönsä ja työnhakijoiden silmissä.
Ikääntyvä väestö
Suomessa koko itsenäisyyden ajan vallinnut suhteellisen edullinen väestöllinen huoltosuhde on
kääntynyt 2010-luvulla jyrkkään nousuun. Jyrkkä nousu johtuu siitä, että sotien jälkeiset suuret ikäluokat saavuttavat lakisääteisen eläkeiän ja uudet työikäiset ikäluokat jäävät edellisiä huomattavasti
pienemmiksi. Huoltosuhteen heikkeneminen jatkuu ennusteiden mukaan ainakin vuoteen 2050 asti
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(Schleutker 2013). Väestön ikääntyminen ja tästä aiheutuva vanhushuoltosuhteen heikkeneminen
on Suomessa 2020- ja 2030-luvulla poikkeuksellisen voimakasta myös kansainvälisesti verraten.
Muutos heijastuu Suomessa monille elämänalueille mm. lisäämällä sosiaali- ja terveyspalvelujen
kysyntää, asettamalla paineita (julkisen) talouden kestävyydelle ja lisäämällä tarvetta eläkejärjestelmien kiristämiseen. Suorimmin väestön ikääntyminen vaikuttaa lähivuosina sote-sektorille. Sotesektorilla tarvitaan teknologisia ja sosiaalisia innovaatioita, joilla voidaan vastata alan kasvavaan
palvelutarpeeseen ja hillitä alan lisääntyvää työvoimatarvetta. Työurien pidentymiseen joudutaan
etsimään uusia keinoja esimerkiksi luomalla ikääntyneille työntekijöille räätälöityjä entistä joustavampia mahdollisuuksia työhön osallistumiseksi ja kehittämällä edelleen johtamista, esimiestyötä
ja työhyvinvointia.
Sukupolvisiirtymä
Sotien jälkeisinä vuosina syntyneiden suurten ikäluokkien eläköityminen merkitsee samalla myös
merkittävää sukupolvisiirtymää. Eläköitymisen myötä 1970-luvun lopun ja 1990-luvun lopun välisenä aikana syntyneestä ns. nettisukupolvesta tulee määrällisesti suurin sukupolvi Suomen työelämässä. Toisinaan esitetyt väitteet sukupolvisiirtymän mukanaan tuomasta radikaalista muutoksesta
ihmisten työorientaatioissa ja työkulttuureissa sekä perinteisen työn velvollisuusetiikan katoamisesta eivät empiiristen tutkimusten mukaan näytä pitävän paikkaansa ainakaan Suomessa (Pyöriä
ym. 2013). Nettisukupolvi ei ole arvoiltaan ja asenteiltaan kovinkaan yhtenäinen. Suurin osa suomalaisista nettisukupolveen kuuluvista hakee tutkimusten mukaan edelleen itselleen identiteettiä
ja elämälleen ennustettavuutta varsin perinteisistä asioista kuten koulutuksesta, ammatista ja
työstä. Tätä merkittävimpiä sukupolvisiirtymään liittyviä muutoksia on nuorten korostuva halu yhdessä tekemiseen, kokemusten jakamiseen, nopeatempoiseen vuorovaikutukseen ja palautteeseen, pelillisyyteen, molemminpuoliseen joustavuuteen ja jaettu johtajuuteen. Nämä kaikki tekijät
lisäävät tarvetta erityisesti johtamisen ja työn organisoinnin kehittämiseksi jatkossa tähän suuntaan.
Muutokset ihmisten arvoissa
Suomalaisten arvot koskien eri elämänalueita ja työtään ovat muuttuneet viime vuosikymmenten
aikana merkittävästi ja voidaan olettaa, että muutos jatkuu edelleen lähivuosina. Suomalaiset ovat
yhä hyvin työkeskeisiä, mutta työn suhteellinen merkitys muihin elämänalueisiin kuten perhe-elämään ja vapaa-aikaan verrattuna on selvästi vähentynyt 1980-luvulta lähtien. Muutos koskee erityisen voimakkaasti miehiä. Myös se, mikä työssä on ihmisille tärkeää, on muutoksessa. Työn sisällön suhteellinen merkitys työstä saatavan palkan suuruuteen verrattuna on kasvanut Suomessa
vastaavalla tavalla ja hyvin johdonmukaisesti viimeisen runsaan 30 vuoden aikana (Sutela & Lehto
2014). Arvomuutokset materialistisista arvoista kohti ns. jälkimaterialistisia arvoja heijastavat, paitsi
ammatti- ja koulutusrakenteen muutoksia, myös yleistä elintason nousua ja koko yhteiskunnan ilmapiirin muutoksia. Arvomuutokset edellyttävät työnantajilta lisääntyvää huomion kiinnittämistä
keinoihin kehittää töiden sisältöjä, työaikoja sekä muita, niin aineellisia kuin aineettomia palkitsemis- ja motivointikeinoja joustavampaan ja yksilöllisempään suuntaan.
Ihmisten lisääntyvä liikkuvuus yli rajojen
Suomen työelämä ja koko yhteiskunta ovat olleet etnisesti varsin homogeenisia verrattuna moniin
muihin Euroopan maihin. Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden määrä on kuitenkin kasvanut viime
vuosina nopeaa vauhtia myös Suomessa. Kasvu jatkunee myös tulevaisuudessa. Ulkomaalaistaus-
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taiset työntekijät eivät muodosta mitään yhtenäistä ryhmää Suomen työelämässä, vaan ovat jo itsessään hyvin heterogeeninen joukko mm. osaamistaustansa, etnisen taustansa, arvojensa ja asenteidensa sekä Suomeen tuloa koskevien motiiviensa perusteella. Työmarkkinoiden näkökulmasta
ulkomaalaistaustainen työvoima auttaa paikkaamaan kotimaisia pitkä- tai lyhytaikaisia osaamis- ja
työvoimavajeita. Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden määrän kasvu auttaa parhaimmillaan rikastuttamaan Suomen työelämää ja lisäämään sen innovatiivisuutta. Samalla se tuo myös omia haasteitaan johtamiseen, työyhteisöjen sisäiseen toimivuuteen ja ihmisten väliseen kommunikointiin
sekä voi huonosti hoidettuna jo itsessään edistää työmarkkinoiden lisääntyvää lohkoutumista.
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2 TYÖVOIMA JA TYÖNTEON MUODOT
Tässä luvussa luodaan tilannekuvaa työvoimasta, työpaikoista, työsuhteista ja työteon tavoista sekä
niiden muutostrendeistä. Lähteinä on käytetty Tilastokeskuksen tietokantoja (PX-Web, 12/2018) ja
työvoimatutkimusta, joka on laaja ja monivaiheinen kyselytutkimus (otanta noin 12 000 15-74-vuotiasta henkilöä). Keskeinen lähde on ollut myös työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometri (LylyYrjänäinen 2018) vuodelta 2017, jossa haastatellaan puhelimitse noin 1700 palkansaajaa. Lisäksi on
käytetty muita tekstiluvussa erikseen mainittuja lähteitä. Tilastokeskuksen Työolotutkimus toteutetaan viiden vuoden välein ja tuorein tutkimus on toteutettu syksyllä 2018. Sen tulokset julkaistaan
syksyllä 2019, joten toimintaympäristöanalyysin tekohetkellä uutta aineistoa ei ollut saatavilla.

2.1 Väestö, työvoima ja työpaikat
2.1.1 Työikäinen ja työllinen väestö
Vuoden 2018 lopussa Suomen väkiluku on noin 5,5 miljoonaa henkeä. Suomen väkiluku kasvaa
arviolta vuoteen 2035 asti, vaikka vuosi 2018 olikin kolmas vuosi peräkkäin, kun Suomessa kuoli
enemmän ihmisiä kuin syntyi. Väkiluvun kasvu perustuukin maahanmuuttoon. Työiässä Suomen
väestöstä on 62% eli noin 3,5 miljoonaa henkeä. Osuuden odotetaan laskevan 60 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaisi, että työikäinen väestö vähenee 57 000 henkeä seuraavan
kahdentoista vuoden aikana. Taustalla on oletus, että syntyvyys pysyy vakiona ja että nettomaahanmuutto olisi 15 000 henkilöä vuosittain. Taulukossa 1 on kuvattuna nykytila ja ennuste työikäisen väestön määrästä koko maassa ja työsuojelun vastuualueittain. (PX-Web, Tilastokeskus.)
Taulukko 1. Ennuste työikäisen väestön (15-64 vuotiaat) määrästä suhteessa koko väestön määrään vastuualueittain 2020 ja 2023 (%) (PX-Web, Tilastokeskus 20.12.2018)
2018

2020

2023

Ahvenanmaa

61,7

61,1

60,7

ESAVI

63,9

63,3

62,7

ISAVI

59,5

58,3

56,9

LSAVI

60,7

60,1

59,3

LSSAVI

60,8

60,1

59,5

PSAVI

60,5

59,7

58,8

Koko maa

61,3

61,2

60,5

Työllisyysaste vuoden 2018 lokakuussa oli 71,5%, joka on 1,5% parempi kuin vuosi sitten. Naisten
työllisyysaste on noussut vuodessa 2,1% ja miesten selvästi vähemmän, 0,9%. Miesten työllisyysaste
on 72% ja naisten 71%. Viime vuosina etenkin vanhempien työntekijöiden (55-64-vuotiaat) työllisyysaste on ollut hyvässä kasvussa (Kuva 1).
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Kuva 1. Työllisyysasteen kehitys eri ikäryhmissä vuosina 2010-2018 (%) (PX-Web, Tilastokeskus
20.12.2018)
Vuoden 2018 lokakuussa työllisten eli palkansaajien ja yrittäjien määrä Suomessa oli 2 535 000,
joka on 43 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Yrittäjiä tuosta määrästä oli 332 000. Alueellinen
tarkastelu osoittaa, että työllisten määrä kasvoi vuoden 2017 lokakuusta vuoden 2018 lokakuuhun
kaikilla muilla aluehallintoviraston vastuualeilla paitsi Länsi- ja Sisä-Suomen vastuualueella. Siellä
työllisten määrä laski 11 000 hengellä. Voimakkainta kasvu oli Etelä-Suomen vastuualueella 21 000
henkeä, Lounais-Suomen vastuualueella 15 000 henkeä ja Pohjois-Suomen vastuualueella 12 000
henkeä. (Työvoimatutkimus 2018a.)
Taulukko 2 näyttää, miten työllisten nettomäärä on muuttunut koko maassa ja aluehallintoviraston
vastuualueilla edellisen viiden vuoden aikana vuodesta 2013 vuoteen 2017. Työllisten määrä on
kasvanut Etelä-Suomessa, Länsi- ja Sisä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa, mutta laskenut LounaisSuomessa ja Itä-Suomessa. Työllisten määrä on siis valtakunnallisesti ollut kasvussa, mutta alueellisten erojen määrä vaihtelee vuosittain.
Taulukko 2. Työllisten määrät AVI:n vastuualeittain vuonna 2013 ja vuonna 2017 (1000 henkeä)
(Työvoimatutkimus 20.12.2018)
Koko maa

ESAVI

LSAVI

ISAVI

LSSAVI

PSAVI

2 457

1 087

309

236

534

201

2 473

1 102

305

230

538

210

=+16

=+15

=-4

=-6

=+4

=+9

Kaikki toimialat
2013
Kaikki toimialat
2017

Työpaikoilla tulee jatkossa näkymään aiempaa enemmän ammatillisen koulutuksen opiskelijoita.
Vuoden 2018 alusta käyttöön otettu ammatillisen koulutuksen uudistus korostaa työssäoppimista
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ja uudenlaista tiiviimpää yhteistyötä työpaikkojen kanssa (OKM, Ammatillisen koulutuksen reformi).
Opiskelijat eivät ole työsuhteessa työpaikkaan, mutta ovat osa työyhteisöä.

2.1.2 Ulkomainen työvoima
Vuonna 2017 Suomessa oli noin 250 000 ulkomaan kansalaista. Yli puolet heistä eli 159 000 ulkomaan kansalaista asui Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella. Lounais-Suomen vastuualueella
asui 26 000, Itä-Suomen vastuualueella 12 000, Länsi- ja Sisä-Suomen vastuualueella 35 000 Pohjois-Suomen vastuualueella 14 000 ulkomaan kansalaista. (PX-Web, Tilastokeskus, 20.12.2018).
Ulkomaalaisia palkansaajia oli vuonna 2017 Suomessa yhteensä reilut 85 500. Määrä on kasvussa,
ja vuodesta 2015 vuoteen 2017 se kasvoi yli yhdeksällä tuhannella (PX-Web, Tilastokeskus,
20.12.2018). Määrän kasvu on sijoittunut useimmille päätoimialoille. Kuvassa 2 on kuvattu ulkomaan kansalaisten määrän kehitys valikoiduilla toimialoilla vuodesta 2013 vuoteen 2016.

Kuva 2. Työlliset ulkomaan kansalaiset valikoiduilla toimialoilla 2013-2016 (PX-Web, Tilastokeskus,
20.12.2018)
Ulkomaan kansalaisten osuus kaikista työllisistä oli noin 4% vuonna 2016. Ulkomaan kansalaisia oli
työllisten joukossa vuonna 2016 eniten hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa (11,7%), majoitus- ja ravitsemustoiminnassa (11%), kotitalouksissa (7,4%) ja rakentamisessa (6,8%). Kansainvälisissä organisaatioissa ulkomaalaisten osuus oli vielä isompi kuin edellä mainituissa. Hallinto- ja tukipalvelutoimintaan sisältyy vuokratyö, mikä selittänee ulkomaalaisten määrää kyseisellä toimialalla. (PXWeb, Tilastokeskus, 20.12.2018).
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TIETOA TYÖSUOJELUVALVONNASTA
Ulkomainen työvoima

Ulkomaisen työvoiman valvontaa tekee noin kaksikymmentä erikoistunutta tarkastajaa
ja osa muista tarkastajista muun tarkastustoiminnan ohessa. Tarkastuksen kohteena
ovat esimerkiksi työnteko-oikeus sekä palkka ja muut työnteon ehdot. Ulkomaalaiseen
työvoimaan keskittyviä tarkastuksia tehtiin vuonna 2018 noin 1800 kpl. Toimintaohjeita
annettiin noin 3150 kpl ja kehotuksia noin 450 kpl.
Tarkastukset kohdistuivat erityisesti majoitus- ja ravitsemusalalle, rakentamiseen, kiinteistöjen siivoukseen sekä moottoriajoneuvojen huoltoon ja korjaukseen. Ulkomaisen
työvoiman valvontaa on tehostettu mm. suuntaamalla valvontaa riskiperusteisesti ja tekemällä viranomaisyhteistyötä. Valvonnassa on kohdattu entistä useammin työntekooikeudettomia ulkomaalaisia erityisesti Etelä-Suomessa.
Lähettävän yrityksen ilmoituksia vastaanotettiin vuonna 2018 noin 7500 kpl. Lähetettyihin työntekijöihin liittyviä tarkastuksia on tehty muutamia kymmeniä, joista noin puolessa on ollut puutteita lähettämisilmoituksissa ja palkkauksessa.

2.1.3 Työllisten sijoittuminen toimialoille
Vuoden 2018 marraskuussa yksityisellä sektorilla työskenteli 1 850 000 henkeä ja julkisella sektorilla
670 000 henkeä. Valtiolla työskenteli 140 0001 ja kuntasektorilla 530 000 henkeä. Vuodentakaiseen
verrattuna työllisten määrä julkisella sektorilla väheni 3,7% ja kasvoi saman verran yksityisellä sektorilla. (Työvoimatutkimus 18.12.2018.)
Suurin työllistäjä vuonna 2017 oli terveys- ja sosiaalipalveluiden toimiala, jolla työskentelee yhteensä 404 000 työntekijää. Terveys- ja sosiaalipalvelut on suurin toimiala Etelä-Suomen, Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen vastuualueilla. Lounais-Suomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen vastuualueilla
suurin osa työskentelee teollisuudessa ja erinäisissä huoltotehtävissä. Teollisuus- ja huoltotehtävät
on Suomen toiseksi suurin toimiala ja liike-elämän palvelut on noussut kolmanneksi suurimmaksi
toimialaksi tukku- ja vähittäiskaupan ohitse. Toimialojen koot työllistäjinä ovat pitkälti saman suuruiset kuin vuonna 2013. (Työvoimatutkimus 18.12.2018.) Kuva 3 näyttää toimialojen osuudet työntekijöiden kokonaismäärästä vastuualueittain.

1

Luku pitää sisällään myös esim. yliopistojen henkilöstön. Budjettivaltioon kuuluvan henkilöstön
määrä oli vuoden 2018 lopussa 74 000.
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Kuva 3. Työntekijämäärät toimialoittain vastuualueittain vuonna 2017 (%) (Työvoimatutkimus
18.12.2018)
Useimmat toimialat työllistivät 2017 enemmän työntekijöitä kuin vuonna 2013, mutta esimerkiksi
teollisuus- ja huoltotehtävät työllistivät 18 000 henkilöä vähemmän kuin neljä vuotta aiemmin ja
tukku- ja vähittäiskauppakin työllisti 14 000 työntekijää vähemmän. Rakentaminen sen sijaan työllisti vuonna 2017 noin 11 000 työntekijää enemmän kuin vuonna 2013. Taulukossa 4 on kuvattuna
nettomuutokset päätoimialoittain vuosien 2013 ja 2017 välillä (Työvoimatutkimus 20.12.2018).

© Työterveyslaitos 2019

13

Taulukko 4. Työllisten määrän nettomuutos päätoimialoittain vuosien 2013 ja 2017 välillä (1000
henkeä) (Työvoimatutkimus 20.12.2018)
Päätoimiala

Muutos vuosien 2013 ja 2017 välillä

Toimialat yhteensä

+16

A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta -8
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms.

-22

F Rakentaminen

+11

G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

-14

H Kuljetus ja varastointi

-3

I Majoitus- ja ravitsemistoiminta

-1

J Informaatio ja viestintä

+6

K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala +10
M, N Liike-elämän palvelut

+23

O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus

+4

P Koulutus

+6

Q Terveys- ja sosiaalipalvelut

+5

R-U Muu palvelutoiminta

+8

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennusteen mukaan Suomessa on vuonna 2020 noin 2 567 000
työllistä, joista valtaosa, 1 907 000, työskentelee palvelualoilla. Teollisuudessa tulee työskentelemään 359 000 eli suurin piirtein saman verran kuin vuonna 2018. Rakennusala tulee kasvamaan ja
työllistää 197 000 henkeä vuonna 2020 eli noin 3000 henkeä enemmän kuin 2018. Ennusteen mukaan myös liikenteen alalla työskentelee parisen tuhatta työntekijää enemmän vuonna 2020 kuin
2018 (ETLA 2018).
Suomen kasvukeskukset ovat jatkossakin Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun, Jyväskylän, Kuopion
ja Seinäjoen seutukunnat (VNK, 2018) ja työpaikat tulevat keskittymään yhä enemmän näihin kasvukeskuksiin. Kuva 4 näyttää, kuinka työlliset jakautuvat AVI:n vastuualueiden mukaisesti. Kuvassa
korostuu Etelä-Suomen vastuualueen suurin osuus kaikilla muilla päätoimialoilla paitsi maataloudessa.
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Kuva 4. AVI:n vastuualueiden osuudet työllisistä päätoimialoittain vuonna 2017 (Työvoimatutkimus
18.12.2018)
Työllisten sijoittumiseen työelämässä vaikuttaa merkittävästi sote- ja maakuntauudistus2, joka toteutuessaan koskettaa Kuntatyönantajien arvion mukaan noin 211 000 kuntasektorin työntekijää.
Näistä yli 90 % on sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä. Tämän työntekijäjoukon työnantaja vaihtuu
maakunnaksi ja alueelliseksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajaksi. Lisäksi valtiosektorilta siirtyisi
AVI-, ELY- ja KEHA-toiminnoista noin 6000 työntekijää maakuntiin (Nybondas-Kangas ym. 2017).

2.1.4 Toimipaikkojen ja yritysten määrä ja koko
Tilastokeskuksen toimipaikkatietojen mukaan Suomessa oli vuoden 2018 lopussa n. 364 500 toimipaikkaa. Lukumäärä kertoo liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollisten ja/tai työnantajina toimivien yritysten, yksityisten elinkeinonharjoittajien ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen toimipaikat. Isoja toimipaikkoja (yli 100 hlöä työllistäviä) on lukumääräisesti vähän (n. 1600 kpl), mutta
ne työllistävät yli 40 % henkilöstöstä. Taulukossa 5 on esitetty toimipaikkojen koko- ja henkilöstöjakauma tarkemmin.

2

Raportin kirjoitushetkellä helmikuussa 2019 sote- ja maakuntauudistuksen toteutus ei ole varmistunut.
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Taulukko 5. Toimipaikkojen koko- ja henkilöstöjakauma, joulukuu 2018 (Tilastokeskus 2019a)
0-4 hlöä

5-19 hlöä

20-99 hlöä

100-499

500- hlöä

Yhteensä

hlöä
Henkilöstö

244 000

262 000

311 000

273 000

364 000

1 453 000

Yritysten

325 643

29 333

7 926

1 342

270

364 514

määrä

Suurin osa yritysten toimipaikoista sijoittuu tukku- ja vähittäiskaupan, ammatillisen, tieteellisen ja
teknisen toiminnan sekä rakentamisen toimialoille. Kuva 5 näyttää päätoimialojen toimipaikkojen
määrät vuoden 2018 lopussa (PX-Web, Tilastokeskus, 20.12.2018).

Kuva 5. Toimipaikat päätoimialoilla vuonna 2018 (PX-Web, Tilastokeskus, 20.12.2018)
Vuonna 2017 aloitti noin 30 000 uutta yritystä. Eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen sekä
teknillisen toiminnan toimialalla (n. 5000 kpl) ja seuraavaksi eniten tukku- ja vähittäiskaupan (reilu
4000 kpl) ja rakentamisen toimialoilla (vajaa 4000 kpl). Uusista yrityksistä reilu kolmasosa aloitti
toimintansa Uudellamaalla. Samoilta toimialoilta ja Uudenmaan alueelta myös lopettaa eniten yrityksiä. (Tilastokeskus 2018).
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2.2 Työnteon tavat ja työn organisoinnin muodot
2.2.1 Työsuhteet
Suurin osa työllisistä on edelleen jatkuvassa kokoaikatyössä ja heidän määränsä palkansaajista on
noin 74 prosenttia. Heidän määränsä on kasvanut vuodesta 2017 vuoteen 2018 noin 3 prosenttia.
Määräaikaisessa osa-aikatyössä palkansaajista on noin kuusi prosenttia, mutta heidän määränsä on
kasvanut 13 prosenttia vuodesta 2017 vuoteen 2018. Määräaikainen ja osa-aikainen työ sekä yrittäjyys ovat lisääntyneet enemmän kuin jatkuva kokoaikainen työ. Kuvassa 6 on kuvattu työllisten
osuudet työsuhteen tyypin mukaan joulukuussa 2018. Kuvaan on laskettu mukaan myös yrittäjät
palkansaajien lisäksi. (Tilastokeskus 2019b.)

Kuva 6. Työllisten osuudet työsuhteen tyypin mukaan (1000 henkeä) (Tilastokeskus 2019b)
Yhteiset työpaikat
Yhteisten työpaikkojen määristä ja toimialoista ei ole saatavilla tarkkaa tilastotietoa. Monet työpaikat on nykyään tulkittavissa yhteisiksi työpaikoiksi, koska yritykset keskittyvät ydintehtäväänsä ja
ostavat muita tarvittavia palveluita yhteistyökumppaneiltaan. Yhteiset työpaikat on työn organisoitumisen muotona tärkeä ottaa huomioon työsuojelun näkökulmasta. Esimerkiksi Alvesalo-Kuusi
ym. (2017) ovat esittäneet, että yhteisten työpaikkojen eri organisaatioiden samanaikainen toiminta, hajautunut johtajuus ja erilaisten toimintakulttuurien törmääminen edellyttävät tiivistä vuorovaikutusta ja kommunikaatiota työturvallisuusriskien hallitsemiseksi.
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TIETOA TYÖSUOJELUVALVONNASTA
Yhteiset työpaikat – tutkimus, -valvonta- ja viestintähanke 2016-2019

Valtakunnallisesti toteutettavan hankkeen tavoitteena on selkeyttää yhteiset työpaikat käsite ja tunnistaa yhteisiin työpaikkoihin liittyviä erityispiirteitä, joita ovat esimerkiksi työsuojelun vastuut, eri toimijoiden roolit ja keskinäiset suhteet sekä tiedon kulku. Hankkeessa rakennetaan ja arvioidaan valvontaotteita eri toimialojen yhteisille työpaikoille.
Hankkeen valvonta keskittyi vuonna 2016 teollisuuden kunnossapitotyömaihin, vuonna
2017 teollisuuden kunnossapitotyömaiden lisäksi valvottiin teollisuusrakentamista.
Vuonna 2018 valvontaa kohdistettiin edellisten lisäksi palvelualan yhteisille työpaikoille.

2.2.2 Etätyö
Etätyötä ilmoittaa tekevänsä noin kolmasosa palkansaajista ja määrä on lisääntynyt vuodesta
2012 noin 10 prosenttiyksikköä. Päivittäin etätyötä tekevien määrä on pysynyt samana, mutta viikoittain tai kuukausittain tekevien määrä on kaksinkertaistunut. Etätyötä tekevät erityisesti valtion
työntekijät ja ylemmät toimihenkilöt (Kuva 7). (Työolobarometri 2018.)

Kuva 7. Etätyö viimeisen 12 kuukauden aikana toimialasektorin ja sosioekonomisen aseman mukaan (%) (Työolobarometri 2018)
Pääsääntöisesti kotona tehtävän etätyön lisäksi työn tekemisen paikat vaihtelevat toisen kodissa
tehtävästä työstä liikennevälineissä ja julkisilla paikoilla tehtävään työhön. Lisäksi esimerkiksi
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huolto- ja korjaustöitä tehdään maastossa ja tilaajan työpaikoilla. Liikkuvan ja mobiilin työn määrästä ja määrän kasvusta ei ole tietoa saatavilla, mutta töiden verkottuminen lisää yhteisillä työpaikoilla tehtävää työtä. Teknologian kehittyminen myös mahdollista töiden tekemisen paikasta riippumatta.

2.2.3 Vuokratyö
Vuokratyövoiman osuus kaikista palkansaajista on alle kaksi prosenttia mutta määrä on lisääntynyt
selvästi, sillä vuonna 2015 vuokratyöntekijöitä oli 31 000 ja vuonna 2016 jo 38 000 (Työ- ja elinkeinoministeriö 2018b). Kuvassa 8 on vuoden 2018 loppupuolen vuokratyöntekijöiden määrät päätoimialoittain. Kuvassa on vain ne päätoimialat, joilla vuokratyöntekijöitä oli vähintään 2 000 (pl. toimiala tuntematon).

Kuva 8. Vuokratyöntekijöiden määrä päätoimialoittain (1 000) (Työvoimatutkimus 18.12.2018)
Työolobarometrin mukaan vuokratyön käyttö on tavallista erityisesti teollisuudessa. Noin puolet
kaikista vastaajista vastasi, että työpaikalla käytetään vuokratyötä. Yksityisissä palveluissa vuokratyötä käytettiin noin kolmasosalla työpaikoista ja kunnissa noin viidesosalla. (Työolobarometri
2018.)
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TIETOA TYÖSUOJELUVALVONNASTA
EU-hanke - Työturvallisuus vuokratyössä

Vuonna 2018 toteutettu hanke pohjautui EU-jäsenmaiden alueella toteutettuun vuokratyövoiman valvontakampanjaan. Valvonnan tavoitteena oli varmistaa vuokrayritysten
työturvallisuuden hallinnan taso. Lisäksi valvottiin käyttäjäyrityksissä, miten työturvallisuusvastuu ja tarvittava tietojen vaihto vuokratyönantajan ja käyttäjäyritysten välillä toteutuivat vuokratyöntekijöiden osalta. Valvonta toteutettiin työpaikkatarkastuksina
sekä henkilöstövuokrausyrityksiin että käyttäjäyrityksiin. Ennen tarkastusta toteutettiin
sähköinen kysely, jossa selvitettiin vuokratyövoiman käyttöön liittyviä asioita. Hankkeessa tavoitettiin 76 vuokrayritystä ja 144 käyttäjäyritystä.
Hankkeen tuloksena todettiin, että hanke oli tarpeellinen etenkin henkilöstövuokrausyritysten ja käyttäjäyritysten välisen tietojen vaihdon näkökulmasta. Työturvallisuuslain
soveltaminen vuokratyössä oli vierasta etenkin käyttäjäyrityksille, mutta osittain myös
henkilöstövuokrausyrityksille.

2.2.4 Työaika
Mikko Härmä, Työterveyslaitos
Hallituksen esitys uudeksi työaikalaiksi on parhaillaan Eduskunnan käsittelyssä ja hyväksyttäneen
alkuvuodesta 2019. Hallituksen esitys uudeksi työaikalaiksi vahvistaisi sekä yksilöllisiin että tuotannollisiin tarpeisiin perustuvia joustoja. Työntekijän vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen omiin
työaikoihinsa parantaa erityisesti edellytyksiä sovittaa työtä ja muuta elämää yhteen. Toisaalta työaikojen muuttuminen epäsäännöllisemmäksi ja mahdollisuudet yö- ja vuorotyön teettämiseen uusilla aloilla lisännevät työajoista ja erityisesti yötyöstä johtuvia terveyshaittoja. Euroopan työolotutkimuksen mukaan työajat ovat Suomessa jo nyt kansainvälisesti arvoituna joustavia. Uusi työaikalaki huomioi työaikasuojelun siten, että työaikalainsäädäntö on edelleen pakottavaa oikeutta. Työaikasuojelun liittyvät keskeiset palautumista ja työaikojen pituutta määrittävät säännökset perustuvat uudessa työaikalaissa EU:n työaikadirektiiviin kuten aikaisemminkin. Uusi työaikalaki luo puitteet työajoille, mutta työmarkkinaosapuolet ja paikallinen sopiminen tulee lähivuosina tulkitsemaan säädöksiä ja työaikasuojelun tarpeita itsenäisesti.
Vuoro- ja yötyö
Yötyötä teki Suomessa usein tai jatkuvasti vuonna 2015 17% miehistä ja 12% naisista, hieman
enemmän kuin Euroopassa yleensä. Säännöllistä vuorotyötä teki Suomessa naisista 27% ja miehistä
19% vuonna 2015. Vuorotyön lisäksi yli 10 tunnin työpäivät ovat yleisempiä ja työvuorojen alkamisja loppumisaikojen vaihtelu on yleisempää Suomessa kuin muualla Euroopassa (Härmä ym. 2019a).
Uuden työaikalain myötä yötyön teettäminen erityisesti jaksotyössä kuitenkin helpottuisi.
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Työaikalain perimmäinen tarkoitus on työaikasuojelu ja työaikoihin liittyvät keskeiset terveyshaitat
liittyvät yötyötä sisältävää vuorotyöhön. Vuorotyöstä sekä jaksotyönä tehtävästä vuorotyöstä johtuva univaje, pitkät työvuorot, työskentely yöllä ja yleisesti ottaen riittämätön palautuminen vuorotyössä lisäävät tapaturmariskiä sekä pidemmällä aikavälillä todennäköisyyttä sairastua aikuistyypin diabetekseen, sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin ja erityyppisiin syöpiin, erityisesti naisilla rintasyöpään. Vuorotyö lisää myös tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista johtuvia työkyvyttömyyseläkkeitä ja mielenterveyden ongelmia (Härmä ym. 2019a). Vaikka yötyötä sisältävän vuorotyön terveysriskit ovat yksilötasolla verrattain matalia, vuorotyön yleisyys ja siihen liittyvien sairauksien ja terveyshaittojen moninaisuus nostavat yötyön yhden keskeisimmistä työterveysriskeistämme. Eri työaikapiirteistä juuri lyhyiden vuorovälien ja yötyön rooli vuorotyön terveysriskeissä on
merkittävä (Härmä ym. 2019b).
Joustotyö ja asiantuntijatyö
Keskeisin uutuus uudessa työaikalaissa on ns. joustotyöaika, joka voidaan ottaa käyttöön työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella. Joustotyön soveltamisalaa on täsmennetty siten, että
joustotyöaika koskisi henkilöitä, joiden työajasta vähintään puolet on sellaista, jonka sijoittelusta ja
työntekopaikasta he voivat itse päättää. Joustotyö lisännee työnantajan mahdollisuuksia kohdistaa
työpanosta paremmin työn kysynnän mukaan ja toisaalta työntekijät voinevat puolestaan vaikuttaa
työ- että vapaa-ajan sijoittumiseen nykyistä enemmän. Yleisesti ottaen yksilöllisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen tukee tutkimusten mukaan työn ja muun elämän yhteensovittamista ja
työhön osallistumista. Uuden työaikalain mukaan säännöllisen työajan järjestelyistä voidaan kuitenkin sopia tietyissä tilanteissa aiempaan selvästi pidemmissä tasoittumisjaksoissa. Hyvin pitkät
tasoittumisjaksot sallivat nykyistä pitempiä vuorokautisia ja viikkotyöaikoja, jotka saattavat kuormittavat esimerkiksi ikääntyviä ja osatyökykyisiä. 12 tuntia tai sitä pidempi yhtäjaksoinen työskentely lisää tuoreiden tutkimustulostemme perusteella tapaturmia myös jaksotyössä (Härmä ym.
2019b).

2.2.5 Uusia työllistymisen muotoja
Laura Seppänen, Työterveyslaitos
Digitalisaatio irrottaa työn tekemistä ajasta ja paikasta. Yhtäältä työn teknologisoituminen tekee
työtä ja työn kohdetta läpinäkyvämmäksi ja lisää näin tietoa ja ymmärrystä. Toisaalta teknologinen
välittyneisyys monimutkaistaa hallittavia kokonaisuuksia. Teknologian ohella muutoksen juuret
ovat erikoistumisessa ja lisääntyvässä työnjaossa: työtehtäviä jaetaan entistä pienempiin osiin, jolloin tuotantoa voi joustavasti muuttaa ajassa ja paikassa. Eurofound (2018a) määrittää kolme meneillään olevaa muutosvektoria: 1 työn automatisointi joka vaikuttaa ennen kaikkea työtehtäviin
muuttaen ammatteja, aloja ja taitovaatimuksia; 2 prosessien digitalisaatio joka muuttaa ensisijaisesti työoloja; ja 3 työn koordinointi alustojen kautta, joka muuttaa suoraan tuotannon sosiaalista
organisointia.
Eurofound (2018b) listaa uusia, osin päällekkäisiä työllistymisen muotoja. Osa näistä muodoista
liittyy palkkatyöhön kuten yritysten HR-yhteenliittymät yhteisten työntekijöiden joustavaa käyttöä
varten tai epäsäännöllinen tai ns. kutsutyö (on-call work) sisältäen nollatuntisopimukset. Myös informaatiotekniikkapohjainen mobiili työ voi olla palkkapohjaista: se eroaa etätyöstä siinä, että työtä
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voi tehdä missä vain, myös matkustaessa. Portfoliotyössä freelancerit, itsensätyöllistäjät tai mikroyrittäjät markkinoivat itseään ja tekevät työtä laajalle asiakaskunnalle: tämä työllistymisen muoto
lisääntyy erityisesti luovilla aloilla kuten viestinnässä, mediassa tai kielenkääntämisessä. Itsensätyöllistäjät voivat muodostaa keskenään erilaisia yhteistyömuotoja kuten palveluita tarjoavia sateenvarjo-organisaatioita, osuuskuntia tai yhteisiä toimitiloja. Uudet yhteiset toimitilat ovat kasvava
työn tekemisen tapa, jota voidaan käyttää niin palkkatyössä kuin sen ulkopuolellakin. Itsensätyöllistäjät muodostavat yli puolet kaikista yrittäjistä, ja heidän määränsä kasvoi trendinomaisesti vuoteen 2016 asti (Sutela & Pärnänen 2018).
Eräs selitys työllistymisen uusille muodoille lienee epäsuhta perinteisen työn tarjonnan ja kysynnän
välillä. Yhteistä uusille työllistymisen muodoille on kasvava joustavuus ja tehtäväsuhteiden lyhentyvä kesto, ja jos työn tarjonta ylittää kysynnän, tämä johtaa tietyissä tehtävissä työn tekijöiden
korvattavuuteen (Seppänen ym. 2018; van Doorn 2017).
Kevytyrittäjyys
Kevytyrittäjyydellä tarkoitetaan itsensä työllistämistä laskutuspalvelun kautta ilman yritystoiminnassa vaadittavaa y-tunnusta. Se on vaihtoehto niille, joilla ei ole mahdollisuutta tai kiinnostusta
täysipainoiseen yrittämiseen tai palkkatyöhön. Kevytyrittäjyys on säännöllisen palkkatyön rinnalla
yleistyvä työn tekemisen tapa alustatyön, jakamistalouden, monityösuhteisuuden ja hybridiammattien ohella. Uusi työ ry (www.uusityo.fi) on kevään 2018 aikana perustettu yhdistys, johon kuuluu
huomattava osa laskutusalan yrityksiä ja joka edistää itsensätyöllistämistä ja kevytyrittäjyyttä. Uusi
työ -yhdistyksen mukaan kevytyrittäjien määrä on kasvamassa ja arvio vuoden 2018 kevytyrittäjien
määrästä yhdistyksen jäsenyritysten tietojen perusteella on 110 000 henkilöä. Saman lähteen mukaan kevytyrittäjiä on ollut 50 000 henkilöä vuonna 2015 (www.uusityo.fi).
Alustatyö
Eurofoundin (2018c) määritelmän mukaan alustatyö on työllistymisen muoto, jossa organisaatiot
tai yksilöt voivat verkkoalustan kautta päästä yhteyteen toisten organisaatioiden tai yksilöiden
kanssa ongelmien ratkomiseksi tai palvelujen järjestämiseksi maksua vastaan. Tämän määritelmän
mukaan tietoa (kuten kanta.fi), tavaraa (kuten tori.fi) tai pääoman käyttöä (esim. Airbnb.com) välittävä toiminta, tai nettipohjainen vapaaehtoistoiminta, eivät kuulu alustatyöhön. Alustatyö perustuu
siihen, että työn kysyjät ja tarjoajat saadaan kohtaamaan useimmiten algoritmisesti ohjatulla verkkoalustalla. Siinä on kolme osapuolta: alustayritys, asiakas ja työn tekijä. Alustatyö on keino ulkoistaa jo olemassa olevia erillisiä työtehtäviä, mutta jakamistalouden mukaisesti alustatyön avulla saadaan taloudellisen toiminnan piiriin uusia tarpeita ja tehtäviä esimerkiksi yksilöiltä tai kotitalouksilta
(Sundararajan 2016).
Työtä välittäviä alustayrityksiä on paljon ja uusia syntyy jatkuvasti. Alustoilla välitettävä työ voi olla
paikkaan sidottua palvelua kuten kuljetusta tai siivousta (On-location tai Mobile Labor Markets,
MLM), tai virtuaalista, jolloin työn tulos voidaan välittää sähköisesti (Online Labor Markets, OLM).
Paikkaan sidottu alustatyö on yleisempää kuin virtuaalinen. Eurofound (2018c) jakaa moninaisen
alustatyön pääasialliseen 10 luokkaan, missä paikallisuuden tai virtuaalisuuden ohella alustat eroavat työn tekijöiltä vaaditun taitotason (rutiini-, keskitaso- tai asiantuntijatyö) ja tehtävien laajuuden
mukaan. Työolojen ja organisoinnin kannalta on oleellista, mikä taho tekee valinnan tehtävästä:
asiakas, työn tekijä vai alusta. Asiakkaiden ja työn tekijöiden yhteensovittaminen perustuu yleensä
tarjouksiin, mutta voi olla myös kilpailuperusteinen. Euroopassa yleisimmät alustatyön tyypit ovat
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paikallinen alustan määräämä rutiinityö (31% alustatyön tekijöistä), virtuaalinen asiakkaan määräämä asiantuntijatyö (30% alustatyön tekijöistä). Edellisestä esimerkkeinä ovat Suomessa toimivat
Uber ja ruokalähettiyritykset Foodora ja Wolt ja jälkimmäisestä globaali, yhdysvaltalaisomisteinen
Upwork. Bloggareina tai tubettajina toimiminen tai e-urheilun striimaus muistuttavat tietyin osin
alustatyötä, mutta niistä saatava tulo voi perustua mainostamiseen tai sponsorointiin.
Alustatyön laajassa kirjossa yhteistä on, että työn tekijät ovat useimmiten itsensätyöllistäjiä, jotka
vastaavat pääosin itse sairaus, -tapaturma- ja eläkevakuutuksista ja veroistaan. Työn etsimiseen
käytetystä ajasta ei saa korvausta eikä heille kuulu palkallisia lomia. Työn tekijät usein kilpailevat
keskenään tehtävistä, ja alustojen algoritmiset arviointi- eli reittausjärjestelmät ovat keskeisiä tässä
kilpailussa. Toisaalta menestyvät työn tekijät voivat käyttää esim. Upwork-alustalla kerryttämäänsä
mainetta CV:n tapaan myös alustan ulkopuolella (Seppänen & Poutanen, 2019). Joulukuussa 2017
toteutetun kyselyn mukaan suomalaiset Upwork-alustalla työskentelevät freelancerit olivat keskimäärin tyytyväisiä alustatyön tarjoamaan vapauteen ja joustavuuteen työn tekemisessä. Heistä
69% työskenteleekin mieluummin itsensätyöllistäjänä kuin palkkatyössä (Pajarinen ym. 2018).
Upworkin kaltaisella alustalla työn tekijät voivat oppia markkinointia ja yrittäjyyttä.
Paikallinen alustan määräämässä rutiinityössä, kuten Uber- tai ruokalähettipalveluissa, on Eurofoundin (2018c) mukaan alustatyön tyypeistä heikoimmat työolot ja mahdollisuudet oppimiseen ja
urakehitykseen. Fyysisten, vastaavissa palkkatöissäkin olevien työsuojeluriskien ohella terveyteen ja
hyvinvointiin vaikuttavat työn epävarmuus, eristyneisyys toisista työn tekijöistä ja kommunikointivaikeudet algoritmisesti johdetun alustayrityksen kanssa (Ropponen ym. 2019). Näennäiseen vapauteen voi sisältyä huoli ja ristiriita riittävästä tulonsaannista. Kaiken kaikkiaan alustatyön merkitys
Suomessa on palkkatyötä täydentävä: se voi tarjota lisäansioita, osaamista tai kevyen väylän työllistymiseen esimerkiksi maahanmuuttajille, opiskelijoille tai osatyökykyisille.
Alustavälitteisen työn uutuudesta, moninaisuudesta ja käsitteistön vakiintumattomuudesta johtuen
alustatyön tekijöiden määrästä ei ole tarkkaa tietoa. Pesolen ym (2018) mukaan 2% Euroopan 1674-vuotiaista työskentelee alustoilla päätyönään, ja 8% tekee tehtäviä alustojen kautta vähintään
kerran kuussa. Suomessa 0,3% suomalaisista työikäisistä sai vähintään ¼ ansioistaan alustojen
kautta vuonna 2017 (Tilastokeskus 17.4.2018). Tosin tästä suuri osa voi olla muusta kuin työn myymisestä saatavaa tuloa. Toisaalta alustatyö voi lisääntyä nopeasti, jos työllistymismahdollisuudet
palkkatyössä heikkenevät. Esimerkiksi vuodenvaihteessa 2017-2018 toteutetun kyselyn mukaan
37% akavalaisista oli kiinnostunut myymään asiantuntijatyötään alustojen kautta (Kovalainen 2018).
Alustatyön yleistyminen voi myös vaikuttaa palkkatyön tekemisen tapoihin.

2.3 Harmaa talous ja tilaajavastuu
Eero Lantto, Työterveyslaitos
Harmaalla taloudella tarkoitetaan lakisääteisten verojen, eläkkeiden, vakuutusmaksujen tai tullien
suorittamatta jättämistä. Yksi ilmenemismuoto on pimeä työvoima, jonka määrä eri viranomaisten
mukaan on ollut kasvussa viimeisen parin vuoden aikana. Myös työnteko-oikeudettomien henkilöiden määrä on kasvanut. Pimeän työvoiman laajuudesta ja sen haittojen vaikutuksista ei ole luo-
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tettavaa kokonaisarviota, mutta sitä esiintyy erityisesti työvoimavaltaisilla toimialoilla kuten rakennus-, ravintola- ja siivoustoimialoilla sekä työvoiman vuokrauksessa. Muutkin harmaan talouden
ilmenemismuodot, kuten pimeä palkanmaksu, kuittikaupppa, pimeät yrittäjätulot ja lyhyen elinkaaren yritysten käyttö verojen välttämiseksi, esiintyvät erityisesti työvoimavaltaisilla aloilla. (Harmaa
talous ja talousrikollisuus 19.12.2018.)
Harmaasta talouden laajuudesta on tehty jonkin verran tutkimusta, mutta tutkimusaiheen kompleksisuuden vuoksi tutkimustulokset ovat vaihtelevia ja arviot harmaan talouden koosta eri lähteissä sijoittuvat välille noin 6-17% BKT:sta. Euroopan komission mukaan Suomi on yksi niistä EUmaista, joissa pimeää työvoimaa esiintyy lähinnä itsensätyöllistäjien keskuudessa (Euroopan komissio 2017a). Suomessa yleisin pimeän työvoiman ilmenemismuoto on piilotyövoima (hidden employment) rakennus-, kiinteistö-, majoitus- ja ravitsemusaloilla. Muita tunnistettuja piilotyövoiman
aloja ovat viihdeteollisuus ja kuljetusala. Harmaan talouden oletetaan myös olevan yhteydessä taloussuhdanteisiin: tiukkoina aikoina houkutus harmaaseen talouteen lisääntyy. Lisäksi työntekijöillä
on pelko sosiaalitukien menetyksestä, jos työttömänä työnhakijana ottaa vastaan satunnaisia työtehtäviä, mikä lisää kiinnostusta maksaa palkkaa pimeästi. (Euroopan komissio 2017b.)
Työ ja elinkeinoministeriön vuoden 2015 selvityksessä kysyttiin yrityksiltä tilaajavastuulain toimivuudesta. 24% vastanneista arvioi, että laki toimii melko hyvin, mutta 39 % vastaajista ei osannut
sanoa, kuinka hyvin laki toimii. Suurinta tyytyväisyys tilaajavastuulain toimivuuteen yrityksen toiminnan kannalta oli sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa, rakennusalalla, kuljetusalalla ja kiinteistöalalla.
Maataloudessa ja taidealoilla huomattavan iso määrä vastaajista kertoi, ettei tilaajavastuulakia sovelleta heidän yritystensä sopimuksiin. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015.)
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TIETOA TYÖSUOJELUVALVONNASTA
Harmaa talous ja tilaajavastuu

Työsuojeluvalvonnan rooli harmaan talouden torjunnassa korostuu tilaajavastuuvalvonnassa sekä rakennustyömailla tunnistekorttien ja veronumeron valvonnassa. Tilaajavastuutarkastuksia tehdään vuosittain noin 1 800. Tunnistekorttien ja veronumeron
näkyvillä oloa valvotaan vuosittain noin 3000 tarkastuksella. Puutteita on havaittu hieman alle viidesosassa tarkastuksista. Rakennusalalla tilaajavastuulain noudattaminen on
parantunut, mutta esimerkiksi kuntien osalta lain noudattaminen huolestuttaa.
Lisäksi työsuojelun näkökulmasta työsuhteen vähimmäisehtojen valvonta on osa harmaan talouden torjuntaa. Työteon vähimmäisehtojen valvonnassa keskeisessä roolissa
on sen varmistaminen, että työntekijöillä on kirjallinen työsopimus, johon on kirjattu
työnteon keskeiset ehdot. Tätä on tarkasteltu vuosittain noin 13 000 tarkastuksella. Velvoitteita aiheeseen liittyen on annettu 10 %:ssa tarkastuksista.
Vuonna 2018 kiinnitettiin erityistä huomiota valvonnan yhdenmukaisuuteen ja tasalaatuisuuteen.

2.4 Yhteenvetoa ja päätelmiä
Työelämän päätrendit eivät tässä tarkastelussa näytä muuttuneen suuresti. Tämänhetkinen hyvä
taloustilanne vaikuttaa näihin tilastoihin samansuuntaisesti kuin taloustilanteen on aiemminkin oletettu olevan yhteydessä tilastotietoihin. Edelleen valtaosa työstä tehdään kokoaikaisessa työsuhteessa. Havaintoja voidaan kuitenkin tehdä siitä, että työsuhteiden laatu moninaistuu ja osa työntekijöistä saa toimeentulossa erilaisista työnteon muodoista ja työsuhteista rinnakkain ja peräkkäin.
Työkyvyn kannalta tämä työsuhteiden laadun monipuolistuminen tarkoittaa sitä, että työntekijän
työn kuormitus- ja voimavaratekijät hajaantuvat ja sirpaloituvat. Tällöin myös työnantajan perinteinen rooli huolehtia työntekijästä kattaa yksittäisen työntekijän vain osittain ja pirstaleisesti. Kun
yhden työnantajan alaisuudessa ei olla enää sataprosenttisesti, työntekijän työkyvyn ylläpitäminen
ja seuranta eivät ole enää yhden työnantajan hallittavissa. Yksittäisen työntekijän näkökulmasta on
kyse kokonaiskuormituksen hallinnasta, joka tässä tilanteessa jää enemmän yksilön vastuulle. Työnantajan näkökulmasta pidetään edelleen huolta työntekijästä kuten ennenkin siltä osin kuin työturvallisuuslaki edellyttää, mutta tällä hetkellä ei ole mekanismia, rakennetta tai lainsäädäntöä, joka
varmistaisi yksittäisten työntekijöiden työkyvystä huolehtimisesta niissä tilanteissa, kun työsuhteet
ovat moninaiset. Kyse on myös siitä, miten ylipäätään hallitaan työterveyteen, työturvallisuuteen ja
työkykyyn liittyviä asioita, kun tehtävä työkokonaisuus laajenee omasta työpaikasta usean työpaikan ja työntekijän verkostoon tai yhteiseen työpaikkaan.
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3 TYÖKYVYTTÖMYYDEN SYITÄ JA SEURAUKSIA
Edellinen luku loi näkymän työvoimasta ja työnteon tavoista. Tässä luvussa kuvataan työvoiman
osittaista tai kokonaan poistumista työmarkkinoilta. Luvussa esitetään tilastoja sairauspoissaoloista,
eläköitymisestä, tapaturmista ja ammattitaudeista. Tiedot perustuvat Kelan, Eläketurvakeskuksen ja
Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastotietoihin ja Työperäisten sairauksien rekisteriin (TPSR) sekä
muihin tekstiluvussa erikseen mainittuihin lähteisiin.

3.1 Sairauspoissaolot
Tieto sairauspoissaoloista perustuu erilaisiin lähteisiin, joiden vertaaminen rinnakkain ei ole yksiselitteistä. Kansaneläkelaitoksen tilastot perustuvat sairauspäivärahakorvauksiin, jolloin lyhyet poissaolot eivät näy tilastoissa. Kunta10-tutkimuksessa seurataan yli 90 000 kokoaikaisen kuntatyöntekijän sairauspoissaoloja 11 kunnasta. Työpaikoilla on tieto omista sairauspoissaoloista, mutta ne
eivät ole velvollisia ilmoittamaan poissaolojaan mihinkään rekisteriin. Työpaikkojen sairauspoissaolojen ilmoitusmenettelyissä on tapahtunut viime aikoina muutosta, kun useat työpaikat ovat ottaneet käyttöön menettelyn, jossa työntekijät voivat olla poissa sairauden takia esimiehen luvalla.
Menettelyllä on nähty positiivisia seurauksia sairaspäivien määrään. Tarkkoja lukuja ns. omailmoitusmenettelyn käytön laajuudesta ja vaikutuksista sairaspäiviin ei kuitenkaan ole olemassa. Seuraavassa esitettävät taulukot perustuvat työvoimatutkimukseen ja työolobarometriin, jonka tiedot kerätään yksityishenkilöiltä.
Vuonna 2017 Suomessa pidettiin kaikki toimialat yhteenlaskettuna noin 2,2 miljoonaa sairaspäivää.
Kuten aikaisemminkin, myös vuonna 2017 eniten sairaspäiviä henkeä kohden oli terveys- ja sosiaalipalveluissa. Kuva 9 näyttää päätoimialojen sairauspoissaolot henkeä kohden vuosina 2013 ja
2017. Sairaspäivien määrä henkeä kohden on laskenut melkein jokaisella päätoimialalla, mutta kasvanut maataloudessa, tukku- ja vähittäiskaupassa sekä taiteen ja viihteen aloilla. (Työvoimatutkimus 20.12.2018.)
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Kuva 9. Sairauspoissaolot henkeä kohden päätoimialoilla vuosina 2013 ja 2017 (Työvoimatutkimus
20.12.2018)
Kunta10-tutkimuksen mukaan vuonna 2017 kuntatyöntekijällä oli sairauspoissaoloja 16,7 päivää.
kokonaismäärä on pysynyt viime vuosina suunnilleen samana, mutta lyhyet, 1-3 päivän, poissaolot
ovat lisääntyneet ja pidemmät vastaavasti ovat vähentyneet (Kunta10-tutkimus). Työolobarometrinkin mukaan valtaosa sairaspoissaoloista on lyhyitä, korkeintaan viisi päivää. Noin kolmasosa
työssäkäyvistä ei ole ollut yhtään päivää pois sairauden takia. Naisista 70% on ollut poissa töistä
sairauden takia ja miehistä 60%. Julkisen sektorin työntekijöillä on sairaspäiviä useammin kuin yksityisellä sektorilla, mutta sairauspoissaolojaksot ovat julkisella sektorilla lyhyempiä kuin yksityisellä.
(Kuva 10).
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Kuva 10. Sairaspäivät sosioekonomisen aseman ja sektorin mukaan 2017 (Työolobarometri 2018)
Kansaneläkelaitoksen korvaamissa sairauspäivärahoissa on tapahtunut muutosta osasairauspäivärahamäärien kasvuna ja sairauspäivärahamäärien vähenemisenä. Vuodesta 2013 vuoteen 2017 kokonaiskorvaukset ovat muuttuneet seuraavasti: osasairauspäivärahakorvaukset kasvaneet n. 17 miljoonasta n. 37 miljoonaan ja sairauspäivärahakorvaukset laskeneet 833 miljoonasta 764 miljoonaan. Korvausten saajien määränä tämä tarkoittaa osasairauspäivärahan osalta muutosta 10 800
henkilöstä (vuonna 2013) 19 000 henkilöön (vuonna 2017) ja sairauspäivärahan osalta 308 000 henkilöstä (vuonna 2013) 287 000 henkilöön. Työpaikoilla on siis entistä enemmän henkilöitä töissä
osasairauspäivärahan turvin. (Työvoimatutkimus 18.12.2018)
Suurimpiin sairauspäivärahakorvauksiin johtaneet sairausryhmät ovat edelleen mielenterveyden ja
käyttäytymisen häiriöt ja tuki- ja liikuntaelinten sairaudet kattaen yli puolet korvauksista. Näissä
ryhmissä on myös merkittävimmät muutokset alkaneissa päivärahakausissa: korvaukset mielenterveyden häiriöissä ovat lisääntymässä ja tuki- ja liikuntaelinsairauksissa vähentymässä. (Kelan tilastollinen vuosikirja 2017.)

3.2 Eläköityminen
Vuonna 2017 eläkkeelle siirtyi kaikkiaan noin 78 000 henkilöä, joista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä oli vajaa 21 000. Eläkkeelle siirtyneiden määrä vaihtelee vuosittain muutamilla tuhansilla,
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mutta työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on ollut viime vuosina laskusuunnassa. (Eläketurvakeskus 2018a). Vuoden 2017 keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä vaihteli aluehallintoviraston vastuualueittain 58,7 ja 60,7 ikävuoden välillä (Taulukko 3).
Taulukko 3. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä vastuualueittain (Sotkanet, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
2013

2014

2015

2016

2017

Ahvenanmaa

60,2

60,1

60,4

61,5

60,7

ESAVI

59,7

59,9

59,9

59,9

60,2

ISAVI

59,0

59,1

59,4

59,4

59,7

LSAVI

59,4

59,7

59,7

59,7

59,7

LSSAVI

58,9

59,1

59,6

59,4

59,5

PSAVI

57,7

58,3

58,3

58,7

58,7

Eläkeiän ylittäneiden työllisyysaste on kasvanut merkittävästi vuodesta 2000, jolloin Suomessa oli
noin 17 200 eläkeiän ylittänyttä työllistä, kun taas vuonna 2018 Suomessa oli noin 75 500 työssäkäyvää 65-74-vuotiasta (Eurostat 2018). Lukumäärän perusteella ei voida sanoa, miten paljon työtä
yli 65-vuotiaat ovat tehneet. Viime vuosina eläkkeellesiirtymisiän nousu on ollut ripeää mutta hiljattain on tapahtunut nousun taittuminen, jolle on monta syytä. Etenkin varhaiseläkkeen ja työttömyyseläkkeen karsiminen nostivat eläkkeellesiirtymisikää, mutta tämä vaikutus on jo loppunut.
(Eläketurvakeskus 2018b.)

3.3 Työkyvyttömyyseläkkeet
Vuoden 2017 lopussa Suomessa oli 203 000 työkyvyttömyyseläkkeensaajaa eri eläketyypit yhteenlaskettuna. Työkyvyttömyyseläkkeen saajista miehiä oli 103 000 ja naisia 99 000. (Eläketurvakeskus,
tilastotietokanta 18.12.2018.)
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrä on laskenut viime vuosina, mutta yhä useampi jää ennen
työkyvyttömyyseläkettä osaeläkkeelle. 30 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä jäi osaeläkkeelle ja he yleensä jatkavat työelämässä eläkkeen rinnalla (Eläketurvakeskus 2018a). Vanhuuseläkeiän nosto puolestaan lisännee työkyvyttömyyseläkkeiden määrää yli 63-vuotiailla. Terveyden
lisäksi eläkkeellesiirtymisiän kehitykseen vaikuttavat talouden ja työllisyyden tilanteet. Viimeisimpien, vuoden 2018, tilastojen perusteella näyttää siltä, että työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä
on kääntynyt kasvuun, ja noin kolmasosa niistä alkoi osaeläkkeenä (Eläketurvakeskus 2019).
Sairauspääryhmittäin tarkasteltuna suurin osa työkyvyttömyyseläkkeistä perustuu mielenterveyden
häiriöihin ja toiseksi suurimman ryhmän muodostavat tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Muita merkittäviä syitä työkyvyttömyydelle ovat hermoston sairaudet, verenkiertoelinten sairaudet sekä vammat, myrkytykset ja muut ulkoiset tekijät. Myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä laski 17%
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vuodesta 2013 vuoteen 2017 ja hylättyjen hakemusten määrä kasvoi melkein neljä prosenttia (Eläketurvakeskus, tilastotietokanta 18.12.2018).
Vuonna 2017 työikäisestä väestöstä (15–64-vuotiaat) eniten työkyvyttömyyseläkkeen saajia suhteessa työikäiseen väestöön oli Itä-Suomen vastuualueella, noin kuusi henkilöä tuhatta työikäistä
kohden. Vähiten työkyvyttömyyseläkkeen saajia suhteessa vastuualueen työikäiseen väestöön on
Etelä-Suomen vastuualueella, noin kolme henkeä tuhatta työiässä olevaa kohden. (Eläketurvakeskus, tilastotietokanta 18.12.2018)

3.4 Työtapaturmat
Tuula Räsänen ja Eero Lantto, Työterveyslaitos
Alustavien tietojen mukaan Suomessa sattui vuonna 2017 yhteensä 103 441 työpaikkatapaturmaa
ja 24 550 työmatkatapaturmaa palkansaajille. Vuonna 2017 palkansaajien tekemien työtuntien
määrä nousi kaksi prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Työpaikkatapaturmien määrä nousi suhteessa enemmän kuin tunnit lisääntyivät, jonka johdosta tapaturmataajuus nousi noin kolme prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. (TVK 2018a) Vakavien tapaturmien määrä on vähenemässä.
Vuonna 2005 Suomessa kuoli työpaikkatapaturmissa yhteensä 51 työntekijää, kun taas vuonna
2017 määrä oli laskenut seitsemääntoista. Yli 30 päivän sairasloman vaativien tapaturmien määrä
on laskenut vuodesta 2005 vuoteen 2017 yli kahdella tuhannella. Vuonna 2017 koko Suomen tapaturmataajuus miljoonaa työtuntia kohden oli 29,4 (Kuva 11) (Työtapaturmaikkuna, Tapaturmavakuutuskeskus, 18.2.2019).

Kuva 11. Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus (Työtapaturmaikkuna, Tapaturmavakuutuskeskus, 18.2.2019)
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Liikkumiseen liittyvät tapaturmat olivat selvästi yleisin vahingoittumisen muoto. Yleisin vahingoittumisen muoto, iskeytyminen kiinteää pintaa vasten, oli 26% tapaturmista, jonka jälkeen yleisimmät
vahingoittumisen muodot olivat leikkaavasta terästä ym. ja äkillisestä fyysisestä kuormittumisesta
aiheutuneet vahingot, kummatkin 15 prosentin luokkaa kaikista työtapaturmista. Selvästi suurin
osa tapaturmista määrällisesti, 18%, sattui tuotantolaitoksissa, tehtaissa ja työpajoissa. Työtapaturmien absoluuttinen määrä on ollut kasvussa vuodesta 2015 lähtien, joka selittyy taloudellisen aktiivisuuden kasvulla. (Työtapaturmaikkuna, Tapaturmavakuutuskeskus, 17.12.2018.)

Kuva 12. Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuudet valituilla päätoimialoilla (Työtapaturmaikkuna, Tapaturmavakuutuskeskus, 18.2.2019)
Vuonna 2017 suurin tapaturmataajuus (Kuva 12) oli rakentamisessa ja muutkin perinteisesti tapaturmatiheät toimialat olivat listan kärjessä. Tarkemmin päätoimialakohtaiset vähintään neljän sairaslomapäivän tapaturmataajuudet on esitetty kuvassa 13. Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan
toiseksi korkein tapaturmataajuus selittyy sillä, että kyseiseen luokkaan kuuluu muun muassa vuokratyönä tehdyt tunnit, jolloin työtapaturmat rekisteröityvät vakuutuksenottajalle eli työvoimaa välittävälle yritykselle.
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Kuva 13. Vuoden 2017 tapaturmataajuudet päätoimialoittain, työkyvyttömyys vähintään 4 päivää
(Työtyötapaturmaikkuna, Tapaturmavakuutuskeskus, 17.12.2018)
*Kaivostoiminnan tiedot vuodelta 2014
Vuonna 2017 työpaikkatapaturmien toimialakohtaiset määrät työsuojelun eri vastuualueilla olivat
pääosin samat kuin vuonna 2013. Tutut päätoimialat eli teollisuus ja rakentaminen sekä kuntasektori useine eri toimialoineen kattoivat suurimmat osuudet työpaikkatapaturmista kaikilla vastuualueilla. (Tapaturmapakki 20.12.2018)
Kuva 14 näyttää miten työpaikkatapaturmat jakautuivat vakavuuksittain päätoimialoilla vuonna
2016. Kotitaloudet työnantajina näyttää vaaralliselta toimialalta, sillä iso osa toimialan tapaturmista
oli vakavuudeltaan 31-90 päivää. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että toimialalla sattui vuonna
2016 vain 223 tapaturmaa, joten vakavat tapaturmat korostuvat (Tapaturmapakki 20.12.2018).
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Kuva 14. Työpaikkatapaturmat vakavuuksittain päätoimialoilla vuonna 2016 (Tapaturmapakki
20.12.2018)

© Työterveyslaitos 2019

33

TIETOA TYÖSUOJELUVALVONNASTA
Tapaturmien tutkinta

Työtapaturmia tutkitaan vuosittain noin 1000. Vakavien työtapaturmien ilmoittamisessa työsuojeluviranomaiselle on edelleen puutteita. Vuosina 2016-2018 tapaturmia
ilmoitettiin eniten teollisuuden (31 % tapauksista) ja rakentamisen (28 %) toimialoilta.
Näiden jälkeen yleisimmin ilmoitettiin terveys- ja sosiaalipalveluissa (5 %), julkisessa
hallinnossa (3,5 %) sekä tukku- ja vähittäiskaupassa (3,5 %) sattuneita tapaturmia.
Valvontaa kohdennetaan myös ennaltaehkäisevästi tapaturmavaarallisten toimialojen
tyypillisiin tapaturmariskeihin. Vuonna 2018 työsuojelun vastuualueet saivat käyttöönsä yrityskohtaiset tapaturmatiedot, mikä mahdollistaa jatkossa valvonnan tehokkaamman kohdentamisen.

3.5 Ammattitaudit
Kirsi Koskela, Työterveyslaitos
Työterveyslaitoksen Työperäisten sairauksien rekisteri kattaa kaikki vahvistetut ammattitaudit ja
ammattitautiepäilyt. Tämän luvun aineisto perustuu pääosin Riskialat, -ammatit ja -altisteet Työperäisten sairauksien rekisterin perusteella -hankkeeseen (Koskela ym. 2019), jossa analysoitiin Työperäisten sairauksien rekisterin aineisto vuosilta 2005-2014. Hankkeen analyyseissä keskityttiin erityisesti työikäisen väestön (15–64-vuotiaiden) ammattitautisairastavuuteen, jotta tulokset kuvastaisivat aiempaa paremmin työelämän ajankohtaisia riskialtisteita, -ammatteja ja -aloja.
Työikäisten vahvistettujen ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen lukumäärä on ollut selvästi laskusuuntainen vuosina 2005-2014 (Kuva 15). Työikäisten vahvistettujen ammattitautitapausten
määrä on vähentynyt 58 % ja työikäisten ammattitautiepäilyjen määrä on vähentynyt 30 %. Työikäisillä todettiin tilastovuonna 2014 yhteensä 3 605 ammattitautia ja ammattitautiepäilyä (15,2
tapausta/10 000 työllistä), joista 1 178 tapausta (4,9 tapausta/10 000 työllistä) oli vahvistettuja ammattitauteja ja 2 427 tapausta ammattitautiepäilyjä (10,1 tapausta/10 000 työllistä).
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Kuva 15. Työikäisten vahvistettujen ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen lukumäärä Työperäisten sairauksien rekisterin 10 vuoden aineistossa (TPSR, Työterveyslaitos)
Noin 45 % työikäisten vahvistetuista ammattitaudeista aiheutuu edelleen menneinä vuosina tapahtuneesta altistumisesta asbestille tai melulle. Näihin altisteisiin liittyvien ammattitautien merkittävä
väheneminen heijastuu selkeästi myös ammattitautien kokonaislukumäärään. Laskevaa trendiä voivat selittää myös monet työelämän muutokset (mm. automatisaatio ja työtehtävien muuttuminen),
työterveyshuoltoresurssien parantuminen sekä erityisesti suurten yritysten panostaminen työolojen kehittämiseen. Myös yksityisyrittäjyyden lisääntymisellä ja pätkätöiden tekemisellä voi olla vaikutuksia ammattitautitilastoihin. Lisäksi on huomionarvoista, että joihinkin ammattitauteihin (esimerkiksi ammattiastma ja -nuha) liittyy todennäköisesti merkittävää alidiagnostiikkaa.
Ammattitaudit sukupuolen, altisteiden ja toimialan mukaan
10 vuoden työikäisten aineistossa vahvistetuista ammattitaudeista kirjattiin suurin osa miehille
(miehet 72 %, naiset 28 %). Keskimääräinen ikä ammattitaudin vahvistamishetkellä oli 48 vuotta
(miehet 50 vuotta ja naiset 42 vuotta). Työikäisten yleisimmät vahvistetut ammattitaudit olivat meluvamma, ärsytyskosketusihottuma, asbestiplakkitauti, allerginen kosketusihottuma ja lateraalinen
epikondyliitti (tenniskyynärpää). Miesten ja naisten ammattitautikirjot poikkesivat selvästi toisistaan. Yleisimpiä vahvistettuja ammattitauteja olivat miehillä meluvamma ja asbestiplakkitauti. Naisilla ärsytyskosketusihottuma ja allerginen kosketusihottuma olivat puolestaan yleisimmät. Lähes
kaikkien työikäisten vahvistettujen ammattitautidiagnoosien lukumäärän osalta oli todettavissa laskeva trendi periodien v. 2005-2009 ja v. 2010-2014 välillä (Kuva 16).
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Kuva 16. Työikäisten yleisimpien vahvistettujen ammattitautidiagnoosien lukumäärä periodeittain
(Koskela ym. 2019)
Työikäisten vahvistettujen ammattitautitapausten perusteella riskialtisteita ovat melu, käsitärinä,
asbesti, märkä työ, eläinten epiteeli, karvat ja eritteet (erityisesti lehmä), pesuaineet, jauhot, viljat ja
rehut, likainen työ, hartsit ja muovit, leikkuunesteet, kumikemikaalit, homesienet, Puumala-virus
(aiheuttaa myyräkuumeen), syyhypunkki, varastopunkki sekä toistotyö.
Työikäisten riskitoimialoja ovat mm. maatalous, rakentaminen, metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) sekä terveyspalvelut. Työikäisten riskiammatteja ovat puolestaan mm. konepaja- ja
valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat, rakennustyöntekijät, maanviljelijät ja eläintenkasvattajat sekä eri aloilla työskentelevät prosessityöntekijät. Työikäisten ammattitautiepäilyjä kirjattiin
lukumääräisesti eniten terveyspalveluihin, maatalouteen, julkiseen hallintoon ja maanpuolustukseen ym. sekä koulutukseen.
Ammattitaudit sairauksittain
Ammattiastmatapausten vuosittaisessa lukumäärässä on ollut laskeva trendi, mutta ärsytyksen aiheuttamien astmojen lukumäärä on ollut noususuuntainen. Ammattiastman osalta riskitoimialoja
ovat mm. maatalous, koulutus, terveyspalvelut ja elintarvikkeiden valmistus. Ravitsemistoiminnan
ammattiastmojen lukumäärä on ollut nousussa. 10 vuoden työikäisten aineistossa kosteusvaurioastmojen osuus kaikista vahvistetuista ammattiastmoista oli 28 %. Ammattiastmaan liittyviä keskeisiä altisteryhmiä olivat myös eläinperäiset altisteet (mm. lehmä, varastopunkit) sekä kasviperäiset altisteet (mm. jauhot ja rehut). Kemiallisista altisteista ammattiastmaa ovat aiheuttaneet mm.
isosyanaatit, akrylaatit, kampaamokemikaalit, hitsaushuurut ja ruostumattoman teräksen hiontapölyt. Myös työikäisten vahvistettujen ammattinuhadiagnoosien lukumäärä on ollut selvässä laskussa. Ammattinuhan merkittävimmät aiheuttajat ovat kasvi- ja eläinperäiset altisteet. Riskitoimialoja ovat mm. maatalous, elintarvikkeiden valmistus ja ravitsemustoiminta.
Yleisimmät ammatti-ihotaudit ovat ärsytyskosketusihottuma ja allerginen kosketusihottuma, joiden vuosittaiset lukumäärät ovat olleet laskusuuntaiset. Yleisimpiä ärsytysihottuman aiheuttajia
ovat märkä työ, pesuaineet, likainen työ, kemialliset tekijät ja leikkuunesteet. Riskitoimialoja ovat
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mm. terveyspalvelut, maatalous, muut henkilökohtaiset palvelut (sisältää mm. kampaamo- ja kauneudenhoitopalvelut) ja ravitsemistoiminta. Allergisen kosketusihottuman osalta riskialtisteiksi
nousevat erityisesti kumikemikaalit, epoksikemikaalit, metallit, isotiatsolinoni-säilöntäaineet, akrylaatit, kampaajan kemikaalit ja formaldehydi. Riskitoimialoja ovat mm. terveyspalvelut, muut henkilökohtaiset palvelut, rakentaminen, maatalous ja metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet). Myös ammattitaudiksi vahvistettujen proteiinikosketusihottumien ja kosketusurtikarioiden
määrä on ollut laskussa. Riskialtisteita ovat mm. eläinten epiteeli, eritteet ym., jauhot, viljat ja viljarehut ja luonnonkumi. Riskitoimialoja ovat mm. maatalous, elintarvikkeiden valmistus ja ravitsemistoiminta.
Ammattitautina vahvistettujen tärinätautien sekä tärinätautiepäilyjen lukumäärä on ollut noususuuntainen. Riskitoimialoja ovat mm. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukkuja vähittäiskauppa sekä korjaus ja metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet). Riskiammateiksi nousevat
mm. konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat ja rakennustyöntekijät ym.
Ammattitautilainsäädännön mukaan korvattavia rasitussairauksia ovat sormien, ranteen ja kyynärvarren jännetulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus sekä rannekanavaoireyhtymä. Ammattitautina
vahvistettujen ja ammattitautina epäiltyjen rasitussairauksien määrä (pl. rannekanavaoireyhtymä)
on selvästi laskenut. Ilmiön taustalla olevat syyt ovat osittain epäselviä. Sormien, ranteen ja kyynärvarren jännetulehduksen sekä olkaluun sivunastan tulehduksen osalta riskitoimialoja ovat mm.
maatalous ja elintarvikkeiden valmistus. Rannekanavaoireyhtymän osalta riskitoimialoja ovat mm.
elintarvikkeiden valmistus, sähkölaitteiden valmistus ja erikoistunut rakennustoiminta.
Työikäisten ammattitaudiksi vahvistettujen meluvammojen lukumäärä on merkittävästi laskenut.
Meluvammojen väheneminen on ollut suurinta raskaassa teollisuudessa. Riskitoimialoja ovat mm.
paperiteollisuus, metallituotteiden valmistus, rakentaminen, koneiden ja laitteiden valmistus, sahatavaran ja puu- ym. tuotteiden valmistus sekä julkinen hallinto ja maanpuolustus.
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TIETOA TYÖSUOJELUVALVONNASTA
Ammattitaudit

Ammattitautitapauksia ilmoitetaan työsuojeluviranomaiselle vuosittain noin 1 500.
Suoraan ammattitauti-ilmoitusten perusteella valvontaa kohdistetaan yrityksiin melko
vähän, vuosittain vain joitain kymmeniä, sillä ammattitautiin johtanut altistus on useimmiten tapahtunut jo paljon ammattitaudin toteamista aiemmin. Ammattitautien torjuntaan liittyen valvontaa kuitenkin tehdään paljon. Kaikkein vaarallisimpiin altisteisiin
liittyy erillistä lainsäädäntöä: asbestityö vaatii työsuojeluviranomaisen myöntämän luvan, syöpävaarallisia aineita käsittelevät henkilöt tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin ja erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa tehtävissä työskentelevien tulee käydä säännöllisissä terveystarkastuksissa.
Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi valvontaa kohdennetaan mm. kemiallisiin tekijöihin, fyysiseen- ja psyykkiseen kuormitukseen sekä fysikaalisiin tekijöihin. Lisäksi havaittuihin ongelmiin puututaan viestinnällä ja kohdennetulla valvonnalla. Esimerkiksi vuosina 2016-2017 toteutettiin korjausrakentamiseen, erityisesti pinnoite- ja purkutöitä tekevin yrityksiin kohdennettu valvontahanke. Hanke käynnistettiin, sillä korjausrakentaminen on työturvallisuuden kannalta haastavaa työtä ja siinä korostuvat muun muassa
kemiallisista altisteista, kuten epoksi-, akryyli- ja uretaanipinnoitteista johtuvat terveysongelmat. Myös asbestilainsäädännön uudistuminen vaikutti hankkeen toteuttamiseen.

3.6 Yhteenvetoa ja päätelmiä
Tämän luvun tilastot osoittavat, että työpaikkojen työkyvyn ja turvallisuuden edistämisen hallintakeinot sekä eläketurvaan tehdyt muutokset ovat johtaneet työurien jatkuvuuden kannalta suotuisaan kehitykseen. Esimerkiksi osaeläkkeen ja osasairaspäivärahan turvin yhä useampi pystyy käyttämään olemassa olevaa työkykyään työelämässä, mikä on positiivinen kehityssuunta vaihtoehtona
kokonaan pois työelämästä olemiselle. Toisaalta, mielenterveyden häiriöt ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet johtavat sairauspoissaoloihin ja ennenaikaisiin eläköitymisiin kuten ennenkin ja tapaturmatilastoissa saman tyyppiset tapaturmat esiintyvät tutuilla toimialoilla. Tapaturmien ja läheltä piti tilanteiden analysoinnilla voidaan tuottaa tietoa tapaturmien torjuntaan ja mahdollistaa oppiminen
paitsi organisaation sisällä myös eri organisaatioiden välillä. Toimivat ja vaikuttavat vaarojen tunnistamisen ja riskien arvioinnin ja hallinnan käytännöt ovat keskeistä ennakoivaa turvallisuustoimintaa, joilla voidaan vaikuttaa tässä luvussa esitettyihin tilastoihin tulevaisuudessa.
Sairauspoissaoloihin vaikuttaa vallitseva käsitys työkyvystä: Työntekijä on yhä harvemmin joko täysin työkykyinen tai täysin työkyvytön, vaan työterveysyhteistyössä on mahdollista arvioida osatyökykyisyys ja mahdollisuudet tehdä työpaikalla sovittua muokattua työtä. Tällä hetkellä työkyvyn

© Työterveyslaitos 2019

38

käsite lienee jonkinlaisessa murroksessa työelämän yleiseen murrokseen liittyen. Työn muuttuessa
työntekijältä edellytetyt vaatimukset muuttuvat, jolloin myös työkyvyn ja työkyvyttömyyden määritelmät muuttuvat. Esimerkiksi nykyisessä tietointensiivisessä työssä erilaiset asiat työntekijän terveydessä johtavat työkyvyttömyyteen kuin aiemmin. Samoin ammattitautitilastoihin voi tulla muutoksia, kun uusia ammattitauteja aiheuttavia altisteita ilmenee ja vanhoja altisteita nousee esiin
uusissa yhteyksissä. Työpaikoilla hyviksi todetut ennakoivan turvallisuuden hallintajärjestelmät ja
uhkaavaan työkyvyttömyyteen reagoivat menettelytavat ovat vaikuttavia, kun niitä jatkuvasti ja
säännöllisesti peilataan senhetkiseen työkyvyn käsitteeseen ja työssä vaadittavaan työntekijän
edellytyksiin.
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4 TYÖN TERVEYSVAAROJA JA KUORMITUSTEKIJÖITÄ
Tässä luvussa kuvataan tekijöitä, jotka työssä voivat johtaa edellisen luvun sairaspoissaoloihin, ammattitauteihin tai ennenaikaisiin eläköitymisiin. Kyse on siis työkykyyn vaikuttavista tekijöistä, jotka
työpaikalla ja työssä tulisi tunnistaa ja hallita siten, että ne eivät aiheuta vaaraa työntekijän terveydelle ja työkyvylle. Terveysvaaroja ja kuormitustekijöitä tarkastellaan sekä tilastoina että tuoreiden
tutkimusten valossa.

4.1 Työn fyysinen kuormittavuus
Esa-Pekka Takala, Työterveyslaitos
Tietoa fyysisestä kuormituksesta ja kuormitustekijöistä Suomessa voidaan arvioida seuraavien tietolähteiden avulla:
Tietolähde

Tuorein tieto

Työ ja terveys Suomessa (TTL)

2012

Tilastokeskuksen työolotutkimus

2013 (seuraava 2019)

Työolobarometri (TEM)

2016

Työtapaturmat (TVK)

2016

Tilastokeskuksen työvoimatilasto

2017

Tuoreimmat tiedot ovat siis vuosilta 2016–2017, joten seuraavat arviot liittyvät näissä todettaviin
mahdollisiin muutoksiin aiempiin vuosiin verrattuna.
Fyysisen kuormituksen taustatekijöitä
Fyysisen kuormittavuuden kokemus syntyy ensi sijassa lihasten kuormituksen seurauksena. Haitallista fyysistä kuormitusta aiheuttavat erityisesti perinteinen raskas fyysinen työ, raskaiden taakkojen
käsittely ja kevyempienkin taakkojen käsittely kädet koholla tai selkä kumarassa, puristusvoimaa
vaativa toistotyö, polvilla tai kyykyssä työskentely, sekä pitkäkestoiset staattiset työsuoritukset erityisesti hankalissa asennoissa. Nämä kaikki on monissa tutkimuksissa liitetty erityisesti liikuntaelinten vaivoihin. Siihen, kuinka hyvin ihminen vaurioitumatta sietää ulkoisia voimia, vaikuttavat väsymyksen lisäksi mm. yksilön koko ja rakenteelliset ominaisuudet, terveydentila, ikä, sekä miten hän
käyttää kehoaan kuormittavissa tilanteissa.
Istumatyö ja yleensä liikkumattomuus on viime vuosien tutkimuksissa todettu liittyvän sairastavuuteen. Elimistö sopeutuu vähäiseen kuormitukseen heikkenemällä siten, että istumatyötä raskaammassa työssä työsuojelullisesti vielä normaaliksi luokitellut kuormitushuiput voivat muuttua liian
kuormittaviksi istumatyöläiselle. Työsuojelun kannalta istumatyötä sinänsä ei kuitenkaan voida pitää saman suuruisena ongelmana kuin perinteisiä haitallisen fyysisen kuormituksen riskitekijöitä.
Vaikka edellä kuvatut kuormituksen syyt ovatkin kiistattomia, on näille tekijöille ollut vaikea antaa
tarkkoja työsuojelullisia raja-arvoja. Vaikeus liittyy yksilöllisten tekijöiden suureen vaihteluun, jonka
takia kuormituksen kestävyys on hyvin yksilöllistä. Siten samassakin työssä kuormituksen haitallisuus vaihtelee yksilöstä toiseen.
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Koettu fyysinen kuormittavuus
Työolobarometri on selvittänyt koettua työn fyysistä raskautta vuosittain (Kuva 17). Vastausten jakaumissa ei ole ollut suurta muutosta 2000-luvulla, joskin ääripäiden osuus on ehkä hieman vähentynyt. Vuonna 2016 reilu kolmannes vastaajista koki työnsä fyysisesti raskaaksi. Miesten ja naisten kokemuksissa ei ollut selvää eroa. Työntekijäasemassa olevat pitävät useimmin työtään fyysisesti raskaana kuin toimihenkilöt. Työn kokonaiskuormituksen lisäksi työolobarometrissa on kysytty
vuosittain kokemuksista vastaajan työkyvystä sekä työn fyysisten että henkisten vaatimusten kannalta. Muutokset koetussa fyysisessä työkyvyssä ovat 2010-luvulla olleet hyvin pieniä. Heikoimpana
työkykyään suhteessa ruumiillisiin vaatimuksiin pitävät työntekijäasemassa työskentelevät.

Kuva 17. Kokemukset työn fyysisestä kuormittavuudesta (Työolobarometri 2017)
Tapaturmatilastoista voidaan epäsuorasti tehdä päätelmiä fyysisestä kuormittavuudesta oletuksella, että mitä suurempi fyysinen kuormitus jollakin toimialalla on, sitä enemmän alalla todennäköisesti on fyysiseen kuormitukseen liittyviä tapaturmia. Vuonna 2016 palkansaajille korvattiin yhteensä reilu 7200 työliikekipeytymistä, näistä 2/3 liittyi taakan käsivoimin siirtämiseen ja 1/8 esineiden käsittelemiseen. Vammoista 3/5 oli selän ja 1/7 olkapään tai olkanivelen alueen kipeytymisiä.
Yleisimpiä kipeytymiset olivat terveydenhuollon ja hoivapalveluiden, rakentamisen, teollisuuden,
kaupan ja kuljetuksen ammattiryhmissä. (TVK 2018b). Luvut eivät selvästi poikkea näillä toimialoilla
aiempien vuosien vastaavista.
Fyysinen kuormitus ammateittain
Fyysistä kuormittumista on eri tavoin eri ammateissa. Tilastokeskuksen tietokannoista on saatavilla
tietoa ammattien jakaumista vuosilta 2013–2017. Ammattien työmenetelmissä ja tehtävissä ei kes-

© Työterveyslaitos 2019

41

kimääräisesti ole tapahtunut suuria muutoksia fyysisen kuormituksen kannalta varsinkaan perinteisesti keskiraskaissa tai raskaissa ammateissa. Siten ammattien henkilömäärien muutoksista voidaan
tehdä varovaisia arvioita lähitulevaisuuteen fyysiselle kuormitukselle altistuneiden määristä.
Suurin muutos ammattirakenteissa näyttää tapahtuneen toimistotyön tyyppisen työn tekijöiden
määrässä, joka lisääntyi vuosina 2013–2017 1,26 miljoonasta 1,35 miljoonaan ja todennäköisesti
edelleen lisääntyy. Kun tähän lisätään muissa ammattiryhmissä pääasiassa istumatyötä tekevät
(mm. kuljetustyö, suuri osa palveluammatteja, osin prosessityön ja teollisuuden valmistustyöt), tulee pääasiassa istumatyötä tekevien määrä olemaan vähintään 1,7 miljoonaa muutaman vuoden
kuluttua. Vaikka erilaiset staattiseen työskentelyyn liittyvät oireet ovat yleisiä istumatyössä, toimistotyön haitat tulevat todennäköisesti selvemmin esiin psyykkisen kuormituksen kuin fyysisen kuormittumisen seurauksena. Staattisen kevyen työn fyysiset haitat ovat yleensä pikemminkin epämiellyttäviä oireita kuin selviksi sairauksiksi luokiteltavia tilanteita.
Fyysisesti kuormittavien töiden kohdalla ei ole tilastoissa näkyviä suuria muutoksia työntekijöiden
lukumäärissä vuosina 2013–2017 paitsi maa- ja metsätalouden työntekijöiden määrässä selvää vähenemistä. Ammateissa säilynee edelleen perinteinen sukupuolten jakauma ja naisten keskimääräisesti heikommasta fyysisestä rakenteesta johtuen esimerkiksi raskaiden taakkojen käsittelyn on
suurempi terveysriski naisille kuin miehille. Naisvaltaisista aloista erityisesti kuormittavia ovat potilaiden siirrot hoiva-alalla, jossa työskentelevien määrä on noin 175 000 henkilöä. Väestön ikääntyessä hoivaa tarvitsevien määrä todennäköisesti tulee lisääntymään. On huomattava, että hoidettavien henkilöiden paino tulee myös keskimäärin lisääntymään väestön lihomisen myötä. Miesvaltaisista ammateista edelleen suurimmat fyysisen ylikuormituksen ammattiryhmät ovat rakentaminen
(työntekijöitä noin 105 000), kuljetustyöt (noin 115 000), sekä teollisuuden työt. Muita raskaiden
taakkojen käsittelyä sisältäviä ammattiryhmiä ovat edelleen kaupan myyjät (noin 160 000) ja valmistavan teollisuuden alat, siivoustyö (noin 65 000) sekä eri alojen avustavat työntekijät (noin 85
000). Moniin näistä töistä liittyy taakkojen käsittelyn ohella myös muita fyysisen kuormituksen riskitekijöitä.
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TIETOA TYÖSUOJELUVALVONNASTA
YKSOTE-kuormitus 2017-2018 – valvonta ja viestintähanke

Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena oli varmistaa, että alan työnantajat tunnistavat
haitallisen työkuormituksen ja ennaltaehkäisevät sen syntymisen sekä noudattavat
työnantajavelvoitteitaan mm. työsuhteen ehtojen osalta. Hankkeella pyrittiin myös
edistämään kodeissa tehtävän hoiva- ja hoitotyön työsuojelua sekä kehittämään työsuojelun valvontakäytäntöjä. Valvonta kohdistettiin erityisesti yksityisiin lääkäriasemiin, hoitolaitoksiin ja palveluasumiseen sekä kotipalveluihin ja päivähoitoon.
Hankkeessa tarkastettiin valtakunnallisesti 1800 kohdetta ja siinä annettiin vajaa 300
velvoitetta fyysiseen kuormitukseen liittyen ja hieman yli 350 velvoitetta psykososiaaliseen kuormitukseen liittyen. Lisäksi väkivallan uhan hallinnasta hankkeessa annettiin
noin 550 velvoitetta. Keskeinen havainto hankkeessa oli, että työpaikalla on usein
puitteet hyvään työhön olemassa, mutta varsinainen toteutus jää puolitiehen esimerkiksi esimiesten liiallisen työmäärän takia.

4.2 Psykososiaaliset kuormitus- ja voimavaratekijät
Kirsi Ahola, Työterveyslaitos
Psykososiaalisilla tekijöillä viitataan työssä esiintyviin psyykkisiin ja sosiaalisiin tekijöihin, joilla on
osoitettu olevan yhteyttä työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen. Psyykkisillä tekijöillä tarkoitetaan itse työn ominaisuuksia sekä työn organisointiin liittyviä tekijöitä. Tällaisia ovat työn tavoitteiden selkeys, työmäärän ja työtahdin kohtuullisuus, omat vaikutusmahdollisuudet, oppimisen ja
kehittymisen mahdollisuudet työssä, työn virikkeisyys ja haasteellisuus, työssä esiintyvät keskeytykset ja esteet, työhön liittyvän vastuun kohtuullisuus, arvoristiriidat sekä työstä ja työsuorituksesta
saatava palaute ja arvostus. Sosiaalisilla tekijöillä puolestaan tarkoitetaan työyhteisössä tapahtuvan
vuorovaikutuksen ominaisuuksia, kuten työskentelyä yksin, yhteistyön toimivuutta, tiedonkulkua,
toiminnan johtamista, päätöksenteon oikeudenmukaisuutta, jatkuvia muutoksia ja niistä aiheutuvaa epävarmuutta, kohtelun tasa-arvoisuutta ja asiallisuutta, väkivallan uhkaa sekä kielteisiä vuorovaikutustilanteita ja niiden käsittelyä. (Ahola ym. 2015.)
Yllä kuvatut työn piirteet voidaan jaotella karkeasti kuormittaviin ja voimavaroja tuottaviin tekijöihin
(Schaufeli & Bakker 2004). Kuormittavat tekijät vaativat panostusta, kuluttavat energiaa ja voivat
liiallisina olla haitallisia terveydelle. Voimavarat puolestaan motivoivat työntekijää, edistävät työn
sujumista ja voivat lieventää kuormituksen aiheuttamaa haittaa.
Ellei toisin mainita, tässä kuvataan työn psykososiaalisten tekijöiden tilaa vuoden 2017 Työolobarometrin perusteella (Lyly-Yrjänäinen 2018).
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Enemmistö palkansaajista (60 %) koki, että työ on ainakin jossain määrin henkisesti raskasta (Kuva
18). Tämä on kohderyhmä, jonka työoloja olisi muokattava terveysvaarojen ehkäisemiseksi pitkällä
aikavälillä.

Kuva 18. Kokemukset, että työ on henkisesti raskasta vuonna 2017 (%, Työolobarometri 2018)
Työskentely hyvin nopeassa tahdissa tai tiukkojen aikataulujen mukaisesti on yleistä. Kolmannes
teki niin päivittäin ja toinen kolmannes viikoittain. Runsas puolet palkansaajista arvioi, että töitä on
omalla työpaikalla liikaa työntekijämäärään nähden. Työtahtiinsa melko paljon tai paljon ilmoitti
voivansa vaikuttaa 62 %. Mahdollisuus vaikuttaa työtehtäviin (noin 30 %) tai työnjakoon ja työnteon
paikkaan (noin 25 %) oli vähäisempää. Ylemmillä toimihenkilöillä on enemmän vaikutusmahdollisuuksia kuin alemmilla toimihenkilöillä ja työntekijöillä.
Ammatillinen osaaminen oli suurimmalla osalla täydessä käytössä. Työ mahdollistaa ja edellyttääkin uuden oppimista ja työpaikoilla kannetaan huolta osaamisen ja ammattitaidon kehittämisestä.
Työnantajan kustantamaan koulutukseen osallistuminen on hieman laskenut. Johonkin työnantajan
maksamaan koulutukseen oli nyt osallistunut 54 prosenttia palkansaajista. Ylemmät toimihenkilöt
osallistuivat työnantajan maksamaan koulutukseen työntekijöitä useammin. Koulutukseen käytettyjen työpäivien määrä on kaikilla sektoreilla laskusuuntainen.
Muutokset ovat yleisiä työpaikoilla. Yleisintä on tehtävien jakaminen uudelleen (58 %). Työpaikoilla
oli myös otettu käyttöön uusia työmenetelmiä (48 %) ja uusia tietojärjestelmiä (44 %). Itse muutosten kohteena oli ollut noin kolmannes työntekijöistä. Viidennes vastaajista arvioi vuonna 2017, että

© Työterveyslaitos 2019

44

on mahdollista, että seuraavan vuoden aikana heidät siirretään toisiin tehtäviin. Tutkimusten perusteella tiedetään, että muutosten terveysvaikutukset ovat kielteisiä silloin, kun muutokset heikentävät työntekijän asemaa, tapahtuvat vastentahtoisesti eikä niihin pysty itse vaikuttamaan (Väänänen ym. 2011).
Kokemus tiedonkulun avoimuudesta on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Vuonna 2017 kolme
neljästä koki, että tietoja välitetään työpaikalla avoimesti. Ylempien toimihenkilöiden näkemykset
ovat selvästi muita myönteisempiä. Silti, kun palkansaajista kysytään, onko työpaikalla piilossa olevia asioita, joista pitäisi avoimesti keskustella, 14 prosenttia sanoo tämän kuvaavan työpaikkaansa
erittäin hyvin ja joka kolmannes melko hyvin. Neljä viidestä koki, että kollegat ja yhteistyökumppanit arvostavat omaa työpanosta. Tunne siitä, että omaa työtä arvostetaan, oli voimakkain 35−44vuotiailla.
Noin neljä viidestä koki kohtelun tasapuolisena työpaikallaan. Taaskin ylempien toimihenkilöiden
näkemykset ovat selvästi muiden näkemyksiä myönteisempiä. Jonkinlaista kiusaamista ainakin joskus oli työpaikallaan havainnut 59 prosenttia palkansaajista. Jatkuva kiusaaminen oli harvinaista.
Runsas viidennes palkansaajista oli havainnut ja yhdeksän prosenttia itse kokenut väkivaltaa tai sen
uhkaa. Kiusaamisen tai väkivallan kokemukset ovat yleisimpiä monissa naisvaltaisissa ammateissa,
kuten hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöillä, sairaanhoitajilla, sosiaali- ja kulttuurialan
asiantuntijoilla, opettajilla sekä palvelu- ja myyntityöntekijöillä (Sutela & Lehto 2014). Miesvaltaisista ammateista kokemukset ovat tuttuja mm. suojelu- ja vartiointityöntekijöille.
Eurooppalaisittain verrattuna Suomi sijoittuu kärkipäähän, kun on arvioitu psykososiaalisten riskien
hallintaa työpaikoilla. ESENER-tutkimuksen mukaan johdon sitoutuminen työsuojeluun oli voimakkaimmin psykososiaalisten riskien hallintaa edistävä tekijä. Myös työntekijöiden virallinen edustus
työsuojelutoiminnassa sekä osallistuminen toimenpiteiden suunnittelun ja toteuttamiseen edistivät
psykososiaalisten riskien hallintaa. Silloin kun työn epävarmuus on suurta, psykososiaalisten riskien
hallinta on vähäistä. Pienissä yrityksissä työsuojelun hallinta oli heikompaa kuin suurissa. Silloinkin
kun kansallinen taso on hyvä, psykososiaalisten riskien hallinnassa oli haasteita maa-, metsä-, ja
kalataloudessa, kaivosteollisuudessa, rakennusalalla, sähköalalla, kaupassa, liikenteessä sekä majoitus- ja ravitsemusalalla. (EU-OSHA 2018)
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TIETOA TYÖSUOJELUVALVONNASTA
Psykososiaalisen kuormituksen valvonta

Psykososiaalista kuormitusta on valvottu sekä omana asiakokonaisuutena että osana
vaarojen arviointia ja työpaikkaselvitystä. Omana kokonaisuutenaan psykososiaalista
kuormitusta on valvottu vuosittain hieman yli 3 000 tarkastuksella. Tarkastuksista hieman alle kolmasosassa havaittiin puutteita psykososiaalisen kuormituksen hallintaan
liittyvissä menettelyissä. Lisäksi psykososiaaliseen kuormitukseen liittyen on valvottu
toimialakohtaisesti tyypilllisiä kuormitustekijöitä, kuten väkivallan uhkaa, häirintää ja
epäasiallista kohtelua, työaikoja sekä yksintyöskentelyä.
Valvonnan tueksi on kehitetty uudenlaista psykososiaalisen kuormituksen mittaria,
jonka kehittämisestä on vastannut Etelä-Suomen vastuualue ja jota on pilotoitu kaikilla
vastuualueilla vuonna 2018.

4.3 Kognitiivinen kuormitus
Virpi Kalakoski ja Teemu Paajanen, Työterveyslaitos
Työelämän kognitiiviset, eli aivojen tiedonkäsittelyn vaatimukset ovat jatkuvasti kasvaneet ja
useissa ammateissa aivotyön vaatimukset ovat selvästi fyysisiä vaatimuksia korostuneempia. Työtehtävät vaativat enemmän ja enemmän tiedonkäsittelykykyjä, kuten tarkkaavuutta, muistamista,
asiakokonaisuuksien hahmottamista, ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa. Työtehtävät sisältävät
siis tietotyötä, jossa käytetään, muokataan tai tuotetaan tietoa. Eri alojen tietotyötä luonnehtii myös
se, että työvälineet ovat pääasiassa tietoteknisiä laitteita ja sovelluksia ja jatkuva oppimisen tarve
koskee niin työvälineiden kuin uusien tietojen ja taitojen haltuunottoa. (Työ ja terveys Suomessa
2012.)
Aiempien tutkimusten perusteella noin joka viides suomalainen työntekijä kokee itsellään muistin
tai keskittymisen vaikeuksia (Työ ja terveys Suomessa 2012). Monet terveydelliset tekijät voivat aiheuttaa tiedonkäsittelyn vaikeuksia, mutta toisaalta myös henkiset kuormitustilat, työuupumus ja
työssä koettu kognitiivinen kuormitus on osoitettu olevan vahvasti yhteydessä koettuihin tiedonkäsittelyn oireisiin (Paajanen & Hublin 2018).
Jo nyt kognitiiviseen kuormitukseen liittyviä seikkoja on ohjeistuksissa listattu osana työpaikan psykososiaalisen kuormituksen tekijöitä (Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla 2017). Kognitiivisen
kuormituksen kannalta olennaiset seikat liittyvät työn järjestelyihin kuten puutteisiin työskentelyolosuhteissa, työn sisältöön kuten työn sirpaleisuuteen, jatkuvaan valppaana oloon, liialliseen tietomäärään ja jatkuviin keskeytyksiin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen kuten huonoon
tiedonkulkuun. Kognitiivisella ergonomialla tarkoitetaan työhön liittyvien tiedonkäsittelyn vaatimusten ja työskentelyolosuhteiden muokkaamista niin, että ne vastaavat ja tukevat ihmisen normaaleja ajattelukykyjä.
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Millaisia tiedonkäsittelyn vaatimuksia ja kuormituksia työelämässä nykyään on?
Työterveyslaitoksen kehittämän Aivotyöindeksikyselyn viiteaineiston (yli 4500 henkilön vastaukset
yli 40 eri organisaatiosta) perusteella noin 90 % vastaajilla on työssään päivittäin tai useita kertoja
päivässä kognitiivista vaatimuksista erityisesti lukemista ja kirjoittamista; yksityiskohtaisten tietojen
muistamista; useiden tietojärjestelmien käyttämistä; järjestelmällisyyttä, tarkkuutta ja huolellisuutta
vaativia tehtäviä sekä tarve pitää mielessä useita keskeneräisiä asioita (Kalakoski ym. 2018; Työelämätieto). Tällaiset inhimillisen tiedonkäsittelyn rajoitukset tulee ottaa huomioon arvioitaessa työtehtävien vaativuutta ja työskentelyolosuhteita. Lisäksi työn suunnittelussa ja työkuorman hallinnassa tulee huomioida aivotyön intensiivisyys ja mahdollisuus palautua tehtävien välillä sekä muut
työn sisältöön ja työn järjestelyihin liittyvät kuormitustekijät.
Tyypilliset työelämässä esiin tulevat kognitiiviset kuormitustekijät liittyvät puutteisiin työskentelyolosuhteissa, kuten työtä häiritsevä häly ja häiriöt, sekä jatkuvat keskeytykset. Lisäksi työn sisältöön
ja vuorovaikutukseen liittyvät tekijät, kuten työn sirpaleisuus sekä liiallinen tietomäärä ja huono
tiedonkulku ovat hyvin tyypillisiä kuormittajia. Myös puutteet työvälineissä, kuten tietojärjestelmissä, laitteissa ja tiloissa ovat työpaikoilla tunnistettavia yleisiä kuormitustekijöitä. Aivotyöindeksikyselyn tulokset tuovat esiin kognitiivisen kuormituksen osa-alueet, joissa vastaajat kokevat eniten kuormittumista. Yli 80% vastaajista kokee kuormittavana, heistä noin 50 % vähintään melko
paljon kuormittavina ja 20 % erittäin paljon kuormittavina tekijöinä työn keskeytymisen, puhehälyn
tai melun, jatkuvan huomion siirtämisen tehtävästä toiseen sekä ristiriitaiset, epäselvät tai puutteelliset ohjeet. (Kalakoski ym. 2018; Työelämätieto)
Haitallisen kognitiivisen kuormituksen vähentäminen työssä
Työsuojelumääräysten mukaan ”työnantajan tulee perehdyttää työntekijät turvallisiin työtapoihin
haitallisen kuormittumisen välttämiseksi”. Tutkimuskirjallisuuden (Kalakoski 2014) perusteella työnantajan tulisi jatkossa huomioida psykososiaalisista kuormitustekijöistä aikaisempaa paremmin
myös kognitiiviset tekijät, koska niiden merkitys on kasvamassa työelämässä ja ne voivat vaarantaa
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden. Tutkimukset muun muassa osoittavat, että keskeytykset, tietotulva ja tiedonkulun puutteet ovat yhteydessä stressioireisiin, muisti-, havainto- ja toimintavirheiden määrä on suorassa yhteydessä organisaation työtapaturmien määrään ja työhön liittyvien kognitiivisten virheiden pohtiminen vapaa-ajalla vaikeuttaa työstä palautumista. (Ahola ym.
2015; Elfering, Grebner & Ebener 2015; Vuori ym. 2014; Wallace & Chen 2005; Kuper & Marmot
2003).
Tutkimuskirjallisuus tarjoaa vielä varsin hajanaisen kuvan niistä keinoista, joilla haitallista kognitiivista kuormittumista voidaan välttää. Hyvinä ratkaisuina on kirjallisuudessa ja kehittämisessä noussut esiin muun muassa häiriöiden vähentäminen, kuten hiljaisten työtuntien sopiminen ja hiljaisiin
työoloihin vetäytyminen; keskeytysten hallitseminen kuten hälytysten vaimentaminen tai keskittymisrauhasta kertovien merkkien käyttäminen sekä tietotulvan ja tietoon liittyvien epäselvyyksien
vähentäminen, kuten sopivien viestintäkanavien käyttö eri tarpeisiin ja yhteiset tiedostopohjat ja
sovitut jaetun tiedon jäsentämisen tavat. Olennaista hyvän kognitiivisen ergonomian ratkaisuissa
on toimintatavoista ja käytännöistä keskusteleminen ja sopiminen yhdessä työyhteisön ja yhteistyökumppaneiden kanssa, jotta käytännöt tulee räätälöityä työn todellisia tilanteita ja tarpeita vastaamaan.
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Työn lisääntyneet kognitiiviset vaatimukset eivät kuitenkaan merkitse vain lisääntynyttä kuormitusta. Aivotyössä on paljon myös voimavaratekijöitä, jotka koetaan innostavina. Aivotyöindeksikyselyssä 60-70% vastaajista kokee innostavana, 40-50% vähintään melko paljon innostavana ja 1020 % erittäin innostavana seuraavat työn kognitiiviset vaatimukset: luova ajattelu, ideointi ja innovointi, työskentely ryhmässä tai tiimissä, uusien ratkaisuiden löytäminen, osaamisen päivittäminen
ja uusien työtapojen oppiminen (Kalakoski ym. 2018; Työelämätieto). Myös ihmisen kognitiiviseen
toimintakykyyn liittyy lukuisia vahvuuksia, joita hyödyntämällä työtä voidaan tehdä sujuvasti ja ilman tarpeetonta kuormittumista.

4.4 Kemialliset altisteet
Milja Koponen, Työterveyslaitos
Työelämän, elinkeinorakenteen ja teknologian muutosten voidaan olettaa aiheuttavan muutoksia
myös kemiallisille tekijöille altistumiseen. Uusia altisteita löytyy tai otetaan käyttöön ja vanhoja altisteita löydetään uusista paikoista. Esimerkkeinä tästä bio- ja kiertotalous, joissa teolliseen ja energian tuotannon käyttöön otetaan kokonaan uusia materiaaleja ja teknologioita, mutta myös altistutaan vanhoille altisteille uusissa ympäristöissä (Pääkkönen & Koponen 2018). Rakennusmateriaalien kierrätys on hyvä esimerkki kiertotalouden mukanaan tuomasta uudenlaisesta altistumisesta.
Materiaalia lisäävä tulostus (3D) taas on esimerkki altisteisesta työstä, joka siirtyy turvallisiksi tuotantoympäristöiksi suunnitelluista tiloista kouluihin, kahviloihin, kirjastoihin, ym. palvelualoille (Viitanen ym. 2016). Materiaalia lisäävissä tulostustekniikoissa usein sekä laitteet, että tulostusmateriaalit tilataan EU:n ulkopuolisista verkkokaupoista, ilman CE-merkintöjä, käyttöohjeita ja käyttöturvallisuustiedotteita. Tukes on ollut aktiivinen viestijä muistuttaen kuluttajia verkkokaupan riskeistä.
On todennäköistä, että jatkossa viestintää ja valvontaa tarvitaan myös työpaikoille. Keskittyminen
perinteisille tuotantotoimialoille ei välttämättä riitä, vaan vaikka fyysisesti kuormittavien, altisteisten
töiden osuus yleisesti ottaen pienenee, kehitys ei ole yksiselitteinen. Toimialojen sisäisen profiilin
muuttuminen on johtanut siihen, että toimialakohtaisiin vahinko- ja riskitarkasteluihin on suhtauduttava tulevaisuudessa entistä varauksellisemmin (Tynkkynen 2015).
Kymmenen riskityötä
Kymmenen merkittävintä riskityötä tai ammattia tuoreessa katsauksessa (Louhelainen ym. 2017) olivat:
•

lujitemuovityö ja veneiden laminointi

•
•

rakennusten purkutyö
metallimalmien kaivos- ja louhostoiminnan pölyiset työt

•

lattioiden päällystystyö

•

betonituotteiden valmistustyö,

•

automaalarin työ

•

formaldehydiliimojen käyttö puuteollisuudessa

•

hitsaustyö ja polttoleikkaus metallituotteiden, muiden koneiden ja laitteiden sekä kulkuneuvojen
valmistuksessa

•

alumiinin hitsaus ja polttoleikkaus

•

leipomotyö
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Riskitöiden aiheuttamaa tautitaakkaa laskettaessa arvioitiin, että keuhkosyöpätapauksia esiintyi
eniten hitsauksessa (tavallinen ja haponkestävä/rst) ja polttoleikkauksessa, sekä rakennusten purkutyössä. Työntekijään kohdistuva sairastumisriski keuhkosyöpään sen sijaan on suurin metallimalmien kaivos- ja louhostyössä, jossa riskiä lisää etenkin altistuminen dieselpakokaasuille. Rakennusten purkutyö aiheuttaa eniten astmoja, keuhkoahtaumatauteja ja silikoosia. Seuraavaksi eniten
hengitystiesairauksia arvioidaan esiintyvän hitsauksessa ja polttoleikkauksessa. Ammattitauteja
(ihotaudit ja hengitystieallergiat) esiintyy eniten leipomotyössä, kampaajilla, haponkestävän teräksen hitsaajilla sekä hitsauksessa ja polttoleikkauksessa. Elinikäinen henkilökohtainen ammattitautiriski on suurin automaalarin työssä, jossa elinikäinen keskimääräinen riski sairastua ammattitautiin
on jopa 51% (Louhelainen ym. 2017). Merkittävässä osassa ovat siis erilaiset prosessiperäiset päästöt ja pölyt.
REACH-asetuksen vaikutus
Työsuojelulainsäädäntö velvoittaa työnantajaa suojelemaan työntekijöitä kemiallisten altisteiden
aiheuttamilta vaaroilta ja huomioi kemikaalituotteiden ohella myös prosesseissa syntyvät kemialliset altisteet. REACH-asetus (EY N:o 1907/2006) ja työsuojelulainsäädäntö ovat näin ollen toisiaan
täydentäviä. REACH-asetuksen tavoitteena on lisätä sekä parantaa tiedonkulkua työnantajien ja
kemikaalitoimittajien välillä (Koponen, Loikala & Säämänen 2018).
Taannoisessa kyselytutkimuksessa selvitettiin riskinarviointeja neljällä erityyppisellä toimialalla
(Kuva 19). Riskinarviointeja oli seurantatutkimuksen toimialoilla tehty aiempaa enemmän, mutta
etenkin pientyöpaikkoja sisältävillä toimialoilla määrät olivat edelleen alhaisia. Seurantatutkimuksen merkittävä johtopäätelmä oli, että tiedotusta ja tukea kemikaaliriskinarviointien toteuttamiseen
tarvitaan edelleen kemianteollisuuden ulkopuolella toimiville yrityksille. Lisäksi haastatteluiden
pohjalta näytti siltä, että varsinkaan jatkokäyttäjät eivät tunnista omia velvoitteitaan REACH-asetuksen suhteen, vaan kokevat asetuksen koskevan ainoastaan kemikaalien valmistajia, maahantuojia ja toimittajia. (Kallio ym. 2017.)
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Kuva 19. Vastaukset kysymykseen: Onko työpaikallanne tehty kirjallisesti dokumentoitu riskinarviointi? (Kallio ym. 2017)
Kyselytutkimuksen tulokset käytännössä toistuivat AVI:en suunnatussa valvontahankkeessa syksyllä
2018, jossa havaittiin, että kemikaaliriskinarviointien ja sen myötä -riskihallinnan taso oli heikko.
Keinoja tilanteen parantamiseksi erityisesti pienyritysten kohdalla tulisi etsiä. Tietoa, työkaluja, toimintamalleja, koulutusta, jne. on saatavilla, mutta ne eivät useinkaan saavuta tätä kohderyhmää.
REACH-asetukseen liittyvä lupamenettely tulee poistamaan markkinoilta syöpävaarallisia, perimämyrkyllisiä ja lisääntymiselle haitallisia ns. CMR-aineita, joille yritysten ja työpaikkojen on siis löydettävä korvaavat vaihtoehdot. Lupamenettely ei kuitenkaan huomioi ammattitauteja merkittävästi
aiheuttavia herkistäviä aineita, jolloin työturvallisuuslainsäädäntö on merkittävin sääntelykeino (Koponen ym. 2018). Korvaaminen voi myös olla monimutkainen tehtävä. Korvaaminen saattaa onnistua helposti vain kemikaalia vaihtamalla. Toisaalta tuotantoon tai tuotteisiin voidaan joutua tekemään suurempia muutoksia, jolloin korvaamisen prosessi on verrattavissa tuote- tai prosessikehitykseen. Korvaamistilanteissa tulee tunnistaa mahdolliset uudet riskit, vaikka vanhat olisikin saatu
hallintaan (Säämänen ym. 2016).
REACH-asetuksen rajoitusmenettelyt voivat jossain määrin parantaa kemikaaliturvallisuutta tarjoamalla sellaisia menettelyjä riskinhallintaan, jotka eivät ole työturvallisuuslainsäädännön mukaan
mahdollisia. Tästä esimerkkinä herkistävät di-isosyanaatit, joiden käytölle rajoitusmenettelyssä on
suunniteltu asetettavaksi koulutusvelvoitteita. Työsuojelulainsäädännön perusteella tällainen yhtä
aineryhmää koskeva velvoite ei olisi mahdollinen (Koponen, Loikala & Säämänen 2018).
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TIETOA TYÖSUOJELUVALVONNASTA
Kemiallisten tekijöiden valvontakampanja

Lokakuussa 2018 toteutettiin valtakunnallinen valvontakampanja liittyen EU:n Terveellisen työn Kemiallisten tekijöiden teemavuosiin 2018-2019. Kampanjaviikon aikana noin
50 tarkastajaa toteutti lähes 400 tarkastusta teollisuudessa ja autokorjaamoissa. Useimmin puutteita todettiin kemiallisten riskien arvioinnissa ja kemikaaliluetteloissa. Yleisilmanvaihto, kohdepoistot sekä henkilönsuojainten säilyttäminen ja käyttäminen sen sijaan olivat kunnossa noin 90-prosenttisesti.
Kaiken kaikkiaan valvonnassa käsiteltiin kemiallisten vaarojen hallintaa vuonna 2018
noin 2 500 tarkastuksella. Yli puolessa tapauksista kemiallisten vaarojen hallinnassa
havaittiin puutteita.

4.5 Fysikaaliset altisteet
Tapani Ollila, Työterveyslaitos
Ammattitauti-ilmoitusten valossa merkittävimmät fysikaaliset haittatekijät ovat melu ja tärinä. Melusta johtuva kuulonalenema on edelleen yksi yleisimmin todetuista työperäisistä terveyshaitoista.
Työympäristöjen tilasta ei kuitenkaan ole vuoden 2012 jälkeen koottu kattavaa aineistoa, mistä
selviäisi toimialat, joilla melusta koetaan erityistä haittaa. Melun osalta haittojen kokeminen on yhteydessä stressin kokemiseen ja melusta puhutaan yhä enemmän toimialoilla, joilla perinteisesti ei
ole ollut merkittävää kuulovaurioriskiä. Melu heikentää työympäristön laatua ja viihtyisyyttä sekä
vaikuttaa negatiivisesti yksilön uneen, keskittymiseen ja viestintäkykyyn.
Melu
Aikaisempi työsuojeluvalvonnan toimintaympäristöanalyysi perustui ammattitautitilastojen osalta
vuoden 2012 tilanteeseen, ja ennustettu trendi näytti meluvammojen vähenevän vuoteen 2020
mennessä puoleen, mutta vuoden 2015 tilanteen mukaan suotuisaa kehitystä ei näytä enää tapahtuvan. TVK:n tilastoissa (Työtapaturmaikkuna, Tapaturmavakuutuskeskus) vuonna 2012 oli meluvammoja ja meluvammaepäilyjä 1071 kappaletta ja vuonna 2015 niitä oli 1067 kappaletta. Vuoden
2015 luku on jopa vähän suurempi kuin vuonna 2014, jolloin ammattitauti-ilmoituksia tuli 1011
kappaletta. Merkillepantavaa on kuitenkin se, että ammattitaudiksi vahvistettujen meluvammojen
osuus kaikista tutkituista tapauksista on pienentynyt joka vuosi vuoden 2007 huippuvuoden 72%
hyväksyntäprosentista vuoden 2015 lukemaan 44%. Tästä voi päätellä, että koska meluvamman
toteaminen on varsin yksiselitteistä, altistumisen työperäisyyden toteaminen on vaikeutunut. Pitkien vakituisten työsuhteiden väheneminen ja vuokratyön sekä alihankintaketjujen lisääntyvä
käyttö on saattanut johtaa tilanteeseen, jossa henkilöiden työhistorioiden mukaisiin melualtistumistietoihin jää suuria aukkoja. Kuvassa 20 on esitetty melusta johtuvat ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt rekisteröintivuosina 2005-2015.
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Kuva 20. Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt melusta 2005–2015. (Tapaturmaikkuna, Tapaturmavakuutuskeskus, 31.10.2018)

Työllisten määrässä on vuosien 2012 ja 2015 välissä tapahtunut merkittäviä muutoksia lähinnä teollisuuden toimialoilla, joissa meluvammojen ilmaantuvuus on ollut perinteisesti suurta. Ilmaantuvuuksissa suurta heilahtelua on esiintynyt koko 2000-luvun, mikä näyttäisi olevan yhteydessä tehtaiden sulkemisiin ja niistä aiheutuneisiin työllisten määrän muutoksiin. Erityisesti paperiteollisuuden tuotantolinjojen suuret alasajot osuvat yksiin meluvammojen vuosien 2006–2010 ilmaantumistilastoissa esiintyviin huippuihin (Kuva 21).

Kuva 21. Melusta aiheutuvien ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen ilmaantuvuus kpl/10000
työllistä rekisteröintivuosittain 2005–2015. (Tapaturmaikkuna, Tapaturmavakuutuskeskus
31.10.2018 ja Tilastokeskus, Työvoimatutkimus 31.10.2018)
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Meluvammojen väheneminen on pysähtynyt vuoden 2012 tasolle. Kuulonsuojainten käyttöön perustuvien meluntorjuntaohjelmien toteuttaminen ei enää näytä vähentävän meluvammoja. Teollisuudessa ja rakentamisessa syntyy noin 60% meluvammoista. Ilmaantuvuudet ovat teollisuudessa
luokkaa 15 tapausta/10000 työllistä ja rakentamisessa 10 tapausta/10000 työllistä.
Tärinä
Ihmiseen kohdistuva liiallinen tärinä voi aiheuttaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja erilaisia hermosto-oireita. Ammattitautitilastoissa tärinän aiheuttama tauti on pääsääntöisesti valkosormisuus,
joka on tärinävammana pitkän altistumisen lopputulos. Jos altistuminen todettaisiin ajoissa, vammojen syntyyn voitaisiin myös vaikuttaa ajoissa. Toistotyön rasitussairaudet ja varsinaista vammautumista edeltävät koetut oireet ja rasitustekijät voivat olla selkeä merkki liiallisesta tärinäaltistumisesta. Ammattitautitilastoissa näkyviin fysikaalisiin tulehdusreaktioihin tärinällä voi olla merkittävä
vaikutus. Vahvistettuja tärinätauteja tulee vuosittain keskimäärin 25 kappaletta ja määrät ovat jo
vuosia pysytelleet samalla tasolla tai hieman jopa nousseet. Tärinäaltistumista aiheuttavien työvälineiden ilmoitettujen päästöarvojen käyttö on huomattu aliarvoivan altistumista. Koneiden kunto
ja testausstandardiolosuhteet eivät useinkaan vastaa normaalia käyttötilannetta. Kuvassa 22 on esitetty tärinästä johtuvat ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt rekisteröintivuosina 2005-2015. Teollisuus ja rakentaminen ovat merkittävimmät toimialat, joista tulee tärinävammoja. Ilmaantuvuus on
kasvanut viime vuosina erityisesti rakentamisessa.

Kuva 22. Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt tärinästä 2005–2015. (Tapaturmaikkuna, Tapaturmavakuutuskeskus 31.10.2018)
Melun ja tärinän lisäksi lämpöolot ovat työpaikoilla puhututtanut ilmiö. Erityisesti kesän kuumuuden lisääntyessä lämpöolot koskettavat eri toimialoilla sisällä ja ulkona työskenteleviä. Sekä kuumuus että kylmyys lisäävät työn kuormittavuutta fyysisesti kuormittavissa töissä. Kuumuus lisää
valppautta, mutta se heikentää keskittymiskykyä. Yleensä se huonontaa työn laatua henkistä suorituskykyä vaativissa tehtävissä. Hikoilu vähentää myös yleistä viihtyvyyttä. Kylmyys puolestaan heikentää valppautta ja vaikeuttaa yksitoikkoisten tarkastustehtävien suorittamista. (Launis & Lehtelä
2011.)
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4.6 Sisäilmasto
Sanna Lappalainen, Työterveyslaitos
Hyvä sisäilmasto tukee hyvinvointia, työkykyä, työn sujumista ja tuottavuutta. Muun muassa rakennuksen huono tekninen kunto tai ylläpito voivat aiheuttaa sisäilmastohaittoja. Yleisimpiä sisäilmasto-ongelmien aiheuttajia ovat ilmanvaihtoon liittyvät ongelmat. Hyvän sisäilmaston saavuttamiseksi voidaan toimia työpaikoilla monin tavoin ennakoivasti ja sisäilmasto-ongelmien ratkaisemiseen on kuvattu hyviä toimintatapoja (ks. esim. Sisäympäristö, TTL).
FinTerveys2017-tutkimuksen mukaan sisäilmastoon liitettyä oireilua koetaan enemmän työpaikoilla kuin kodeissa (Koponen ym. 2018). Työterveyslaitos selvittää parhaillaan työntekijöiden kokemuksia sisäilmastosta hoito- ja opetusalalla ja toimistotöissä Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyn seuranta-aineiston pohjalta. Hankkeen väliraportoinnin mukaan (Salmela ym. 2019) työympäristöön liitettyjen oireiden yleisyys on lisääntynyt vuosina 2011–12 ja 2015–2017 verrattuna aikaisempaan samalla menetelmällä kerättyyn aineistoon 1996–99. Vaikka työympäristöön liitetyt oireet ovat yleistyneet 2010-luvulla, niin sisäilmasta jatkuvaa olosuhdehaittaa kokevien määrä ei ole
suurentunut samassa suhteessa. Selvityksen mukaan kunta-alan työpaikoilla työympäristöön liittyviä oireita koettiin vuosina 2015–17 yleisemmin kuin valtion ja yksityisen alan työpaikoilla ja selvästi
enemmän kuin aikaisemmassa aineistossa 1996–99. Yksityisen ja valtion työpaikoilla työympäristöön liittyvien oireiden yleisyys ei eronnut toisistaan merkittävästi vuosina 2015–17. Tunkkainen tai
huono ilma ja riittämätön ilmanvaihto olivat yleisimmin raportoituja sisäilmaan liittyviä olosuhdehaittoja.
Rakennuksissa voi esiintyä monia tekijöitä (esim. puutteellinen ilmanvaihto, ilman epäpuhtaudet),
jotka voivat aiheuttaa oireilua. Huono sisäilmasto aiheuttaa pääosin ohimenevää oireilua: oireet
yleensä vähenevät merkittävästi, kun sisäilmastohaitat korjataan. On kuitenkin tärkeä tunnistaa,
että oireilu ei selity pelkästään rakennukseen liittyvillä tekijöillä, vaan siihen vaikuttavat myös yksilölliset tekijät, työn kuormittavuus ja työyhteisön toimivuus. Koettu uhka terveyden menettämisestä
lisää oireilua, joka voi johtaa oireiluherkkyyteen ja pahimmillaan rajoittaa työkykyä ja elämänpiiriä.
Tällöin on kyse ympäristöherkkyydestä, joka tulisi tunnistaa, ehkäistä, hoitaa ja kuntouttaa noudattamalla muiden vastaavien toiminnallisten oireiden ja häiriöiden hoitoperiaatteita. Rakennuksen
merkittävät kosteusvauriot voivat aiheuttaa hengitystieoireita ja olla monien muiden tekijöiden
ohella yhteydessä astman kehittymiseen. Asbesti (asbestipitoisia rakenteita avattaessa) ja radon
(radonalueilla) voivat lisätä syöpäriskiä.
Kansallinen ”Sisäilma ja Terveys” Sisäilmaohjelma (2018–2028) koostuu neljästä osa-alueesta, joiden tavoitteena on 1) lisätä ymmärrystä sisäympäristöjen terveys- ja hyvinvointivaikutuksista, 2)
kehittää sisäympäristöön liittyvien ongelmien hallinta, 3) parantaa sisäympäristöstä oireilevien ja
sairaiden hoitoa sekä työ- ja toimintakykyä sekä 4) vahvistaa toimijoiden osaamista sisäympäristöasioissa. Tavoitteiden saavuttamisessa tarvitaan laajaa yhteistyötä eri toimijoiden ja myös viranomaisten kanssa. (Lampi & Pekkanen 2018.)
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4.7 Yhteenvetoa ja päätelmiä
Työelämän muutoksesta huolimatta on nähtävissä, että työelämässä on myös paljon pysyvää. Voidaan puhua perinteisten työpaikkojen perinteisistä riskeistä, jotka tosin vaikuttavat olevan vähenemässä. Kyseiset riskit ovat kuitenkin edelleen olemassa, mutta niihin on useimmiten olemassa hallintakeinoja, kunhan niitä vain työpaikoilla hyödynnetään. Edellä kuvatuissa työn terveysvaaroissa
ja kuormitustekijöissä on löydetty toimivia ratkaisuja altistumisen ja kuormituksen vähentämiseksi,
mikä näkyy esimerkiksi ammattitautitilastoissa. Samalla on kuitenkin havaittu, että perinteiset riskit
voivat ilmaantua uusissa yhteyksissä tai että perinteisiin töihin ilmaantuu uusia altisteita ja kuormitustekijöitä.
Psykososiaalinen kuormitus ja kognitiivinen ergonomia ilmenevät työpaikoilla toimialoista ja ammattinimikkeistä riippumatta. Ihmisen fyysiset rajat ja fyysisen työympäristön vaikutukset osataan
työelämässä tunnistaa jo suhteellisen hyvin, mutta henkisten vaatimusten ja kuormitustekijöiden
hahmottaminen on haastavampaa. Työntekijöiden on ehdittävä tekemään työnsä normaalin työajan puitteissa ja taukoja noudattaen. Kuormituksen haitallisia vaikutuksia puskuroivat mahdollisuus itse säädellä työtahtia ja työaikoja sekä työtovereilta ja esimieheltä saatava apu ja työn arvostus. Työelämän murroksessa työntekijöille on taattava riittävästi mahdollisuuksia oppia uutta ja
saada koulutusta pysyäkseen mukana muutoksessa. Työn voimavara- ja kuormitustekijöiden tasapaino mahdollistaa sopivan työkuorman. Johdon sitoutuminen työturvallisuuteen on keskeinen tekijä riskien hallitsemiseksi, koska se vaikuttaa olosuhteiden seurantaan ja toimintakäytäntöjen noudattamiseen.
Aivotyön ja tietotyön lisääntyessä kognitiivisen kuormituksen tunnistaminen ja hallitseminen nousevat yhdeksi uudeksi keskeiseksi henkisen kuormituksen osa-alueeksi. Tulevaisuudessa tarvitaan
menetelmiä, joiden avulla organisaatiot voivat itse huomioida kognitiivisen kuormituksen tekijöitä
osana riskien arviointikäytäntöjä. Työsuojelun näkökulmasta kognitiivisten kuormitustekijöiden
huomiointi on tärkeää paitsi työntekijän yleisen henkisen kuormittumisen myös työtapaturmien ja
onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Täten on huomattava, että työnteon koostuessa erilaisista työkykyyn vaikuttavista elementeistä, myös seuraukset työkykyyn voivat johtua monien eri syiden yhteisvaikutuksesta.
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5 TURVALLISUUDEN HALLINTA JA TYÖTERVEYSHUOLTO
Turvallisuusjohtamisen kokonaisuudesta, yksittäisistä turvallisuuden hallintamenettelyistä tai työsuojelun yhteistoiminnan toteutumisesta työpaikoilla ei ole saatavissa kattavaa tilasto- ja seurantatietoa. Tähän lukuun on koottu tietoa Työolobarometrin ja Strateginen hyvinvointi -tutkimusraportin (Aura ym. 2016) työturvallisuutta ja työsuojelua koskevista osioista. Lisäksi on hyödynnetty
Työsuojelupaneelia, joka on kysely Työsuojeluhenkilörekisteristä poimituille työsuojelupäälliköille
ja -valtuutetuille. Vuoden 2017 Työsuojelupaneelissa kartoitettin työsuojelun yhteistoimintaa (vastaajat n=514, joista 69 % toimi työsuojeluvaltuutettuna, 31 % työsuojelupäällikkönä). Turvallisuuskäytännöistä on koottu tietoa erikseen mainituista tutkimuksista. Kootuissa tiedoissa painottuu isojen työpaikkojen näkökulma, joten analyysissä esitetyt havainnot eivät tuo esiin erityisesti pieniä
työpaikkoja koskevia ilmiötä. Työterveyshuolto-osion keskeinen tietolähde on Kelan tilastot. Tilastotietoa on täydennetty viimeaikaisilla tutkimustiedoilla.

5.1 Turvallisuuden hallinta ja työsuojelun yhteistoiminta
Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo, Työterveyslaitos
Työturvallisuuslaki sekä Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
muodostavat työsuojelun lakisääteisen perustan. Käytännössä turvallisuuden hallinta edellyttää
työpaikoilta systemaattisia hallintamenettelyjä, työturvallisuusvastuiden määrittelemistä ja tuntemista sekä työsuojelun yhteistoimintaa. Turvallisuusjohtamisen sisällöt ja käytännöt sekä työsuojelun yhteistoiminnan tavat vaihtelevat erityisesti työpaikan koon mukaan. Pienillä työpaikoilla ei välttämättä tunneta tai ole edes tarpeen käyttää turvallisuusjohtamisen käsitettä. Myöskään työsuojelun yhteistoiminta ei yleensä pienillä, alle 10 hengen työpaikoilla, organisoida edustuksellisesti. Resurssit osaamisen ja ajankäytön suhteen ovat usein rajalliset verrattuna isompiin työpaikkoihin.
Työpaikan koko ei kuitenkaan yksinään ole selittävä tekijä turvallisuuden hallinnan onnistumisessa
ja työsuojelun toteuttamisessa: Myös pienillä työpaikoilla turvallisuusasiat voivat olla hyvin hallinnassa ja integroituneena arjen tekemiseen ja toisaalta isommilla työpaikoilla turvallisuuden hallinta
voi olla puutteellista.
Työolobarometrissä on seurattu palkansaajien näkemyksiä siitä, miten systemaattisesti työpaikalla
on pyritty vaikuttamaan työympäristön turvallisuuteen. Kahdenkymmenen vuoden (1998–2017)
tarkastelu osoittaa, että asiassa on edistytty huomattavasti. Kehittymistä asiassa kuvaa hyvin seuraavat luvut: Kun vuonna 1998 alle 10 hengen työpaikoilla 10 % arvioi, että työympäristöön oli
pyritty vaikuttamaan paljon ja 27 % oli sitä mieltä, että ei juuri lainkaan, oli vuoden 2017 vastaavat
lukemat 32 % ja 4 %. Myös isoilla, yli 200 hengen työpaikoilla vastaavat luvut ovat kehittyneet:
Vuonna 1998 27 % ja vuonna 2017 jo 58 % arvioi, että työympäristöön oli pyritty vaikuttamaan
paljon. Työpaikan koon mukaan työympäristön turvallisuuteen vaikuttaminen on siis isoilla työpaikoilla yleisempää kuin pienemmillä. Vuoden 2017 aineiston sektorikohtaisessa tarkastelussa nousee esiin teollisuuden työpaikat, siellä 60 % raportoi, että asiaan on pyritty vaikuttamaan paljon.
Kunnissa asiaa tarkasteltiin kriittisemmin ja siellä vajaa kolmannes (31 %) oli sitä mieltä, että turvallisuuteen oli pyritty vaikuttamaan paljon. (Työolobarometri 2018.)
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Turvallisuus rakennetaan työpaikalla yhdessä ja se edellyttää johdon, työsuojelun yhteistoiminnan
ja henkilöstön yhteistyötä. Keskeinen tekijä turvallisuuden hallinnassa on johdon sitoutuminen ja
esimiestyö (Tappura 2017; Mattson 2015). Johdon sitoutuminen tarkoittaa, että turvallisuus on osa
strategista johtamista, turvallisuuden hallinnalle ja kehittämiselle mahdollistetaan resurssit, työsuojelun tavoitteet määritellään ja niitä seurataan. Johtamisen ja päätöksenteon tueksi tarvitaan tietoa
työn turvallisuuteen ja työkykyyn vaikuttavista tekijöistä työn arjesta. Siksi on tärkeää, että työntekijät tuovat esiin havaintoja työstä, esimerkiksi työssä ilmeneviä epäkohtia sekä ehdottavat parannuksia työhön. Työn turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä linjauksia, ohjeita ja toimintatapoja tulee
käsitellä työpaikalla yhteistoiminnassa. Työsuojelun yhteistoiminnalla on tässä keskeinen rooli.
Työsuojelupaneelissa (2017) kysyttiin yhteistoimintaan liittyen arvioita johdon toiminnasta. Johdon
arvioitiin toteuttavan varsin hyvin työnantajan huolehtimisvelvoitetta ja olevan sitoutuneita työsuojeluun. Työsuojeluvaltuutetut arvioivat osaa väittämistä/vai kaikkia väittämiä kriittisemmin kuin
työsuojelupäälliköt. Esimiesten toiminnassa ja osaamisessa nähtiin kehittämistarpeita. Esimerkiksi
työsuojeluvaltuutetuista 43 % ja 21 % työsuojelupäälliköistä arvioi, että esimiehet eivät käsittele
työsuojeluun liittyviä asioita säännöllisesti alaistensa kanssa.
Henkilöstöllä arvioitiin olevan hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työsuojeluasioihin. Työsuojeluvaltuutettujen ja -päälliköiden arviot poikkesivat toisistaan jonkin verran. Esimerkiksi työsuojeluvaltuutetuista 15 % ja työsuojelupäälliköistä 5 % arvioi, ettei työsuojelua ole sisällytetty uuden työntekijän perehdyttämiseen. Tulosten mukaan työsuojeluasioita ratkaistaan ja hoidetaan hyvin yhdessä työpaikalla sekä työsuojelun yhteistoiminta on organisoitu tarkoituksenmukaisesti. Työterveyshuolto nähdään keskeisenä kumppanina työsuojelutyössä. Työsuojelutoiminnan työpaikalla
arvioitiin olevan usein ongelmiin reagoivaa. Työsuojeluvaltuutetuista 47 % ja -päälliköistä 29 %
katsoo toiminnan olevan lähinnä poikkeamiin ja ongelmiin reagoivaa. Avovastauksissa (n=331) työsuojelun yhteistoiminnassa toimivina asioina mainittiin esimerkiksi kunnossa olevat rakenteet, yhteistyö eri tahojen välillä, keskustelu ja yhteydenpito, toimikunnan toiminta, asioihin puuttuminen
sekä yhteishenki ja avoimuus. Toimimattomia asioita koettiin olevan esimerkiksi tiedonkulku, johdon toiminta/sitoutuminen, suunnitelmallisuuden puuttuminen ja toiminnan reagoivuus, epäselvä/toimimaton rakenne/työnjako sekä resursointi ja ajan puute. (Työsuojelupaneeli 2017.)
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TIETOA TYÖSUOJELUVALVONNASTA
Työsuojelun yhteistoiminnan valvonta

Työsuojelun yhteistoiminta on merkittävä tekijä turvallisuuden hallinnassa työpaikalla.
Valvonnan näkökulmasta yhteistoiminnan käytännöt ovat työpaikoilla melko hyvin
kunnossa. Työsuojelupäällikkö puuttui noin 2 %:sta valvontakohteista, työsuojeluvaltuutettu hieman useammin, noin 4 %:sta. Lisäksi hieman yli 4 %:ssa tarkastuksia havaittiin puutteita työsuojeluvaltuutetun oikeudessa saada koulutusta.
Työsuojeluhenkilöstön ilmoittaminen työsuojelurekisteriin sen sijaan oli hieman tuntemattomampi asia. Siinä puutteita havaittiin noin 10 %:ssa tarkastuksia. Yhteistoimintaan ja työntekijöiden osallistumiseen kiinnitetään erityistä huomiota myös osana tarkastusprosessia.

Turvallisuuden hallintamenettelyt
Turvallisuuden hallintamenettelyillä tarkoitetaan esimerkiksi työturvallisuuslain määrittämää työnantajan yleistä huolehtimisvelvoitetta (esim. työympäristön, työyhteisön tilan ja työtapojen tarkkailu, työn vaarojen selvittäminen ja arviointi sekä työntekijälle annettavaa opetus ja ohjaus). Nämä
käytännöt nousivat esille myös tutkimuksessa, jossa selvitettiin vuosina 2010–2014 työturvallisuusrikoksesta tuomittuja yhteisösakkotuomioita (Alvesalo-Kuusi ym. 2017). Kyseisten tapausten tuomioasiakirjoitusta tehdyssä analyysissä selvisi, että tuomituissa yrityksissä oli rikottu useimmin juuri
näitä kolmea edellä mainittuja velvoitetta. Laiminlyönteihin liitettiin eniten koneiden tai laitteiden
puutteellisuusia, puutteita yrityksen yleisessä työturvallisuusosaamisessa ja työyhteisön kommunikaatiossa. Aineiston mukaan ainakin joka viidennessä tuomitussa yrityksessä oli ennen tuomittua
rikosta tapahtunut työtapaturma tai läheltä piti -tilanne. Analyysin pohjalta Alvesalo-Kuusi ym.
(2017) suosittelivat turvallisuuden menettelytapojen osalta riskinarvioinnin kehittämistä, tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinnan lisäämistä sekä työturvallisuutta edistävän viestinnän kehittämistä.
Strateginen hyvinvointi -tutkimuksessa (Aura ym. 2016) kartoitettiin työsuojelutoiminnan perustoimintojen yleisyyttä ja toimintojen tekemisen aktiivisuutta (vastaajat n=393). Tulosten mukaan työhön perehdyttämistä tehtiin 92 % ja työolojen kehittämistä 81 % yrityksissä. Luvut olivat alhaisempia pienissä kuin keskisuurissa ja suurissa yrityksissä. Henkisen työsuojeluin suunnitelma oli 57 %
yrityksissä ja läheltä piti -tilanteiden seurantajärjestelmä löytyi 73 prosentilla organisaatiosta. Tapaturmien määrän seurantaa tehdään riittävästi 81 % ja tapaturmien syiden analysointia tehdään
riittävästi 70 % yrityksistä. Tapaturmamäärien seurannan ja syiden analysoinnin aktiivisuudessa oli
eroja toimialojen välillä: teollisuudessa aktiivisuus suurinta ja kunnissa heikointa. (Aura ym. 2016.)
Vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia voidaan pitää turvallisuustyön punaisena lankana. Nenosen, Anttilan ja Kivistö-Rahnaston (2018) tutkimuksessa selvitettiin neljän ison yrityksen riskien
arviointiin ja hallintaan liittyviä käytäntöjä ja kehittämistarpeita. Yritysaineistoa oli täydennetty työsuojelupäälliköille suunnatulla kyselyllä (n=36) sekä työsuojelutarkastajien ja vakuutusyhtiöiden
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edustajien (n=10) haastatteluilla. Tulokset kuvaavat riskinarvioinnin ja -hallinnan osuvuutta ja vaikuttavuutta osana turvallisuusjohtamisen kokonaisuutta. Tutkimuksen mukaan konkreettisia, näkyviä ja tuttuja asioita kuten tapaturmavaaroja pidettiin helpommin tunnistettavina vaaroina. Vaikeammin tunnistettavina pidettiin esimerkiksi poikkeustilanteisiin liittyviä ja psykososiaalisia riskejä ja
vaaroja.
Tutkimuksen yritysaineistoon rajatussa työtapaturmien ja riskinarvioinnissa tunnistettujen vaarojen
vertailussa todettiin, että tapaturmiin liittyvät asiat olivat tunnistettu varsin hyvin. Esimerkiksi 45 %
tapaturmiin johtaneista vaaroista oli tunnistettu samalla tiimillä ja 52 % tapaturmista oli tunnistettu
lähes vastaava vaara samalla tiimillä tai muualla organisaatiossa. Tunnistetuille vaaroille oli määritelty toimenpiteitä, mutta toimenpiteillä ei oltu onnistuttu estämään tapaturmia. Tähän olivat ajateltu vaikuttaneen esimerkiksi, ettei suojainten valinnassa oltu onnistuttu ensimmäisellä kerralla tai
toimenpide on edellyttänyt muutoksia ihmisten toiminnassa, johon on koettu olevan vaikea vaikuttaa.
Tutkimuksessa nostettiin esiin, että riskinarvioinnin säännöllisen päivittämisen ohella suuntaus on
kohti jatkuvampaa, muutokset paremmin huomioivaa arviointia. Tämä tarkoittaa käytännössä yhteyksiä muihin turvallisuuskäytäntöihin kuten riskinarvioinnin päivittämistä turvallisuushavaintojen
kautta tai riskinarvioinnin hyödyntämistä esimerkiksi työnopastuksessa tai perehdyttämisessä. Jatkossa haluttaisiin siirtyä nykyisestä turvallisuushenkilövetoisesta riskinarvioinnista enemmän henkilöstön oma-aloitteisen toiminnan suuntaan. Erityisesti esimiesten aktiivisuus, osaaminen ja tietoisuuden kehittäminen nostettiin esiin keskeisenä kehittämiskohteena. (Nenonen, Anttila & KivistöRahnasto 2018.)

TIETOA TYÖSUOJELUVALVONNASTA
Turvallisuuden hallinnan valvonta

Työsuojeluntarkastuksilla turvallisuuden hallintamenettelyitä valvotaan erityisesti työn
vaarojen selvittämisen ja arvioinnin kautta. Vuosittain työn vaarojen selvittämistä ja arviointia on valvottu noin 12 000 tarkastuksella. Sen lisäksi, että valvonnalla varmistetaan, että arviointi on tehty, tarkistetaan että arvioinnissa on otettu huomioon työpaikan olosuhteet ja se on ajan tasalla. Kuluvalla nelivuotiskaudella on erityisesti kiinnitetty
huomiota siihen, että vaarojen arviointi kattaa myös psykososiaaliset tekijät ja työaikojen vaikutuksen. Kaikkiaan korjattavaa on havaittu noin 40 %:ssa tarkastuksia.
Lähes yhtä usein tarkastuksilla on varmistettu työsuojelun toimintaohjelman olemassaolo. Tässä korjattavaa on havaittu noin viidenosassa tarkastuksista. Työhön perehdyttämisessä puolestaan puutteita on ilmennyt alle 5 %:ssa tarkastuksista.

© Työterveyslaitos 2019

59

5.2 Työterveyshuolto
Jorma Mäkitalo, Työterveyslaitos
Mittavin suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa muokkaava kehitys- ja lainsäädäntöhanke, soteuudistus, ei suoranaisesti kosketa työnantajan järjestämän työterveyshuollon lainsäädännöllistä
pohjaa. Toimintaympäristön muutoksena se kuitenkin on työterveyshuollollekin mittava. Yhteistyö
työkyvyn tukemisessa ja työhön liittyvien sairauksien toteamisessa ja ehkäisemisessä vaatii yhteistyömallien rakentamista tulevien maakuntien ja työterveyshuoltojen välillä. Työnantajien halukkuus
järjestää sairaanhoitoa työterveyshuollon yhteydessä saattaa jossain määrin vähentyä, mikäli työntekijät saavat hyviä palveluita maakunnan järjestämistä sote-palveluista. Työntekijöille tulee soteuudistuksen yhteydessä mahdollisuus toteuttaa valinnanvapauttaan perustason palveluiden suhteen, mikä saattaa vaikuttaa työnantajan tarjoamien palveluiden käyttöhalukkuuteen. Työterveyshuollon palveluntuottajista suuri osa tulee olemaan myöskin sote-palveluiden tuottajia. Etenkin
lääkäriresurssien jakaantuminen voi vaikuttaa myös työterveyshuollon palvelutasoon.
Osana sote-uudistusta koskevaa lakipakettia on laki terveystietojen toissijaisesta käytöstä
(HE159/2017), joka tuo muutoksia myös työterveyshuollon raportointivelvollisuuksiin. Tavoitteena
on luoda ensimmäistä kertaa ajantasainen ja luotettava tietokanta työterveyshuollon toiminnasta
vuoteen 2021 mennessä. Tähän tietokantaan suunnitellaan sisällyttävän myös erillinen rekisteri työterveyshuollon sairaanhoitokäyntien työhön liittyvyydestä ja työkyvyn tuen tarpeesta. Tämä rekisteri täydentäisi ja laajentaisi tietoperustaa työperäisten ja työn pahentamien sairauksien määrästä
ja työterveyshuollon toimenpiteistä niihin tarttumiseksi.
Eduskunta hyväksyi joulukuun 2018 alussa lakiesityksen työterveyshuollon korvausjärjestelmän
muuttamisesta (HE77/2018vp). Sairausvakuutuslakia muuttava lakiesitys tulee voimaan vuoden
2020 alusta. Uudistus suuntaa korvausjärjestelmän tukea nykyistä enemmän ennaltaehkäisevän toiminnan korvaamiseen ja rajaa nykyisestä työterveyshuollon sairaanhoidon korvaamista. Uudistuksella tavoitellaan työterveyshuollon toiminnan nykyistä suurempaa painottumista ennaltaehkäisevään toimintaan. Korvausuudistus on yhteydessä sote-uudistukseen.
Työterveyshuollon palvelujärjestelmä
Työterveyshuollon palvelujärjestelmää muokkaavat useat eri muutokset. Suurin trendi koko 2010luvun on ollut työterveyshuoltojen yksikkökoon kasvu ja yksikköjen määrän väheneminen. Yksityinen lääkärikeskustyöterveyshuolto on ketjuuntunut ja siirtynyt pääomasijoittajien omistukseen.
Terveyskeskusten ja kuntayhtymien työterveyshuolloista on muodostettu osakeyhtiöitä ja kunnallisia liikelaitoksia.
Lääkärikeskustyöterveyshuolto on koko 2010-luvun kasvattanut osuuttaan huollossa olevista työntekijöistä, myös vuonna 2016. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua näkyy Kelan työterveyshuoltotilastossa +9%, osuuden ollessa 1,2 miljoonaa työntekijää eli 67% kaikista työterveyshuollon piirissä
olevista työntekijöistä. Terveyskeskusten työterveyshuollossa oli vuonna 2016 huollossa 357 000
työntekijää, mikä on noin 16% vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työnantajan omalta tai yhteiseltä työterveysasemalta sai palvelut 276 000 työntekijää, mikä on lähes sama luku kuin vuotta
aiemmin.
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Vuoden 2019 alusta on markkinoilla toimiva (ts. ulkopuolisille asiakkaille sairaanhoidollista työterveyshuoltoa tarjoava) kunnallinen työterveyshuolto yhtiöitettävä, mistä on seurannut paitsi yhtiöittämissuunnitelmia, myöskin vetäytymisiä markkinoilla toimimisesta yhtiöittämispakon välttämiseksi. Haja-asutusalueilla tämä voi näkyä sairaanhoitoa sisältävän työterveyshuollon tarjonnan
vähenemisenä alueella toimiville pääosin pienyrityksille, mihin kaupallisilla toimijoillakaan ei välttämättä ole tarjota omaa vaihtoehtoaan. Lisäksi on suunnitteilla liittymisiä muihin kunnallisiin toimijoihin ja työterveyshuollon ulkoistamisia (Kujala, Riikonen ja Harjunpää 2017).
Työterveyshuollon kattavuus ja sisältö
Työterveyshuollon kattavuudesta ja sisällöstä ei toistaiseksi ole täysin luotettavaa ja ajantasaista
tietolähdettä olemassa. Kattavin tietolähde tällä hetkellä on Kelan työterveyshuoltotilasto, joka sisältää korvaamisen kannalta oleelliset tiedot niiden työnantajien järjestämästä työterveyshuollosta,
jotka ovat hakeneet korvauksia Kelalta. On todennäköistä, että osa etenkin pienistä työnantajista
jättää korvaukset hakematta, joten heille toteutettu työterveyshuolto puuttuu tästä tilastosta. Lisäksi Kelan työterveyshuoltotilastosta puuttuu tieto sellaisesta työterveyshuollon toteuttamasta
toiminnasta, esimerkiksi työkykyjohtamiseen tai työnohjaukseen liittyvistä palveluista, josta ei lainkaan haeta korvauksia. Tällaisen toiminnan laajuudesta ei ole varmaa tietoa.
Viimeisin Kelan työterveyshuoltotilasto koskee vuonna 2016 järjestettyä työterveyshuoltoa (Kela
2018). Sen mukaan 53 304 työnantajaa haki korvauksia järjestämästään työterveyshuollosta työntekijöilleen. Määrä on 1,8% suurempi kuin vuonna 2015. Määrä vastaa 55%:ia vuonna 2016 vähintään 1,5 henkeä työllistäneistä yrityksistä3 (Tilastokeskus). Tuoreessa vuoden 2017 tilannetta koskevassa Tilastokeskuksen tutkimuksessa 76% kaikista työnantajayrittäjistä (ml. maatalouden toimiala) oli järjestänyt työntekijöilleen työterveyshuollon. Laajennettuna koko työnantajayritysten
joukkoon (v. 2017 88 000 kpl) tämä tarkoittaisi 66 880 yritystä. Pienissä, alle viisi henkeä työllistävissä yrityksissä tämä luku oli 68% ja 6-10 henkilöä työllistävissä yrityksissä 91% (Sutela & Pärnänen
2018). Suurin kattavuusaukko työterveyshuollon järjestämisessä on siis pienissä, viisi henkeä tai alle
työllistävissä yrityksissä, joista noin kolmanneksella ei ole työterveyshuolto järjestettynä.
Työntekijöitä oli Kelalle korvaushakemuksen jättäneiden työnantajien piirissä 1 832 545, mikä on
87% vuoden 2016 palkansaajista (Suomen virallinen tilasto). Palkansaajista siis 238 230 henkilöä oli
vailla työterveyshuoltoa. Työterveyshuollon piirissä olevien palkansaajien määrä kasvoi 1,1% vuoteen 2015 verrattuna. Työterveyshuollon piirissä olevista 94%:lla kuului työterveyshuoltoon myös
sairaanhoito ja muut terveydenhuollon palvelut. Tuoreen FinTerveys2017-tutkimuksen mukaan
työssä käyvistä korkeakoulutetuista kahdella kolmasosalla ensisijainen hoitopaikka oli työterveyshuolto, kun työssä käyvistä perusasteen koulutuksen suorittaneista työterveyshuolto oli ensisijainen hoitopaikka vain alle puolella (Koponen ym. 2018).
Työterveyshuollon kustannukset olivat vuonna 2016 keskimäärin 439€ työntekijää kohden. Pienissä, alle kymmenen hengen yrityksissä keskimääräinen kustannus oli pienempi, 350€ työntekijää
kohden, ja keskisuurissa, 100-4999 työntekijän yrityksissä korkeimmat, noin 470€ työntekijää kohti.

3

Tilastokeskuksen Yritystilastot verkkopalvelussa http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__yri__yrti__oik/?tablelist=true
”Henkilöstö” käsittää sekä yrittäjät että palkansaajat. Työnantajayritysten määrää voi arvioida niiden yritysten määrän perusteella, joissa oli ”henkilöstöä” > 1,5 henkeä. Vuonna 2016 näitä yrityksiä oli 96 120 kpl. (email 28.12.2018 Virve Kokkonen, Tilastokeskus, Yritystilastot)
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Nousua edellisvuodesta oli 2,9%. Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2016 syntyivät sairaanhoidosta (55%), terveystarkastuksista (27%), yksilöllisestä ja ryhmämuotoisesta neuvonnasta ja ohjauksesta (12%) ja työpaikkaselvityksistä (6%) (Kela 2018). Kelan työterveyshuoltotilastossa työpaikkaselvityksiin kirjataan myöskin toiminnan suunnitteluun sekä työyhteisöjen toiminnan edistämiseen käytetyt tunnit.
Työterveyshuollon työntekijäkohtaisia keskimääräisiä kustannuksia voi pitää ikäluokalle 18-64-vuotiaat korkeina, jos niitä vertaa keskimääräisiin avoterveydenhuollon kustannuksiin julkisessa terveydenhuollossa. Siellä lähes vastaavan suuruisia kustannuksia henkilöä kohden tavataan ikäluokissa
0-2-vuotiaat (544€/asukas) ja 65-74-vuotiaat (580€/asukas) (Kapiainen & Eskelinen 2014).
Sairaanhoitokäyntejä tehtiin työterveyshuoltoon 4,7 miljoonaa eli 2,5 työntekijää kohden vuonna
2016. Määrä on 100 000 eli 2% vähemmän kuin edellisenä vuonna ja 6,9% vähemmän kuin vuonna
2010. Sairaanhoitokäynneistä lääkärissäkäyntejä oli 70%, terveydenhoitajalla 21% ja muilla asiantuntijoilla 9%. Laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia tehtiin sairaanhoitokäyntien yhteydessä yhteensä 4,8 miljoonaa. Kuvantamistutkimusten määrä kasvoi edellisvuodesta.
Terveystarkastuksia erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavan työn (ERSV) perusteella tehtiin
176 405 kpl vuonna 2016. Kaikista työterveyshuollon terveystarkastuksista tämä on 14%. Määrä on
suunnilleen sama kuin edellisvuosina, ja noin 10% pienempi kuin 2010-luvun alussa. Valtaosan
näistä, 68%, toteutti terveydenhoitaja. Laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia ERSV-tarkastuksissa
tehtiin 394 261 kappaletta. Muita terveystarkastuksia työterveyshuollossa tehtiin hieman yli miljoona kappaletta ja niiden yhteydessä otettiin yhteensä noin 1,8 miljoonaa pääosin laboratoriotutkimusta. Muiden terveystarkastusten määrä työterveyshuollossa on kasvanut noin neljänneksellä
vuodesta 2010.
Sairaanhoito- ja terveystarkastuskäyntien lisäksi vuonna 2016 työterveyshuollossa toteutettiin
977 117 yksilöllistä neuvonta- ja ohjauskäyntiä. Tämä on noin 10% enemmän kuin edellisenä
vuonna. Suurimman osan, noin 70%, yksilöllisistä neuvonta- ja ohjauskäynneistä toteuttivat terveydenhoitajat ja fysioterapeutit. Yhteensä työnantajien tekemien korvaushakemusten perusteella
vuonna 2016 työterveyshuollossa toteutettiin 6 853 522 yksilöllistä käyntiä (sairaanhoito, terveystarkastukset, yksilöllinen neuvonta ja ohjaus) mikä tekee keskimäärin 3,7 käyntiä huollossa olevaa
työntekijää kohden.
Ryhmämuotoista neuvontaa ja ohjausta toteutettiin vuonna 2016 191 140 tuntia. Tämä on noin 5%
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ryhmämuotoisen toiminnan määrä on hitaasti vähentynyt
2010-luvulla. Ryhmämuotoisen toiminnan toteuttavat pääosiltaan terveydenhoitajat (48%), lääkärit
(30%) ja fysioterapeutit (14%).
Työpaikkaselvitystoimintaan (ml. toiminnan suunnitteluun sekä työn, työympäristön ja työyhteisön
toiminnan kehittämiseen käytetty aika) käytettiin vuonna 2016 aikaa 572 871 tuntia, mikä on noin
10% enemmän kuin edellisenä vuonna. Määrä on kasvanut 58%:lla 2010-luvulla. Määrä on edelleen
kuitenkin pieni korvausta hakeneiden työpaikkojen ja huollossa olevien työntekijöiden määrään
nähden sekä verrattuna työterveyshuollon yksilöön kohdistuvan toiminnan laajuuteen. Työpaikkaselvitystoiminnasta vastaavat terveydenhoitajat (56%), fysioterapeutit (22%) ja muut asiantuntijat
(4%). Terveydenhoitajien tekemä osuus työpaikkaselvityksistä on kasvanut 2010 -luvulla 7%. Lää-
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käreiden osuus työpaikkaselvitystoimintaan kirjatuista tunneista on pysynyt pienenä ja lähes samana, noin 17% luokkaa, minkä voi katsoa olevan ongelmallista työolojen terveydellisen merkityksen arvioinnin näkökulmasta.
Useat työterveyshuollon palveluntuottajat ovat kehittäneet ja ottaneet käyttöön digitaalisia palveluja. Tämä muutos ei vielä näy Kelan vuotta 2016 koskevassa tilastossa korvauskäytännön ja ohjeistuksen vuoksi. Työterveyslaitoksen vielä julkaisemattoman tutkimuksen mukaan tavallisimpia
digitaalisia palveluja työterveyshuollossa olivat vuonna 2018 sähköiset esikyselyt terveystarkastusta
varten (yli kolmannes käyttää viikoittain) ja työpaikkaselvitystä varten (joka kymmenes käyttää viikoittain), sähköinen terveystarkastus (noin viidennes käyttää viikoittain) ja terveysneuvonta chatpalvelun kautta (hieman yli joka kymmenes käyttää viikoittain). Tätä harvemmin käytettyjä digitaalisia tai etäpalveluja ovat sairaanhoito chat-palvelun tai videoyhteyden avulla, työterveysneuvottelu
puhelimitse tai videoyhteyden kautta, toimintasuunnitelmaneuvottelu puhelimitse ja sähköinen palautekysely työpaikkaselvityksestä. (Nissinen 2018.) Työterveyshuollon laatuverkoston jäsenille tehdyssä kyselyssä osittain tai kokonaan etäpalveluna toteutettiin 10% terveystarkastuksista (Leino ym.
2018).
Työterveyslaitoksen tutkimuksessa selvitettiin myös tarvetta työpaikkaselvityksen tekemiseen
etänä digitaalisia apuvälineitä käyttäen, sekä kokeiltiin eri teknologioita käytännön työpaikkaselvityksen tekemisessä (Nissinen, julkaisematon). Nykyisen lainsäädännön tulkinnan mukaan vaihtoehtoa työpaikalle fyysisesti tehtävälle käynnille työpaikkaselvityksen tekemisessä ei ole. Alustavien
tulosten mukaan työterveyshuollot arvioivat, että enintään kolmanneksessa työpaikoista on haastetta käydä paikan päällä tekemässä työpaikkaselvitys. Tällaisia töitä ovat mm. liikkuva työ, erityisolosuhteissa (esim. korkealla, ahtaasti, altisteissa) tehtävä työ sekä asiakkaiden luona tehtävä työ.
Kolmannekselta työterveyshuolloista oli tiedusteltu mahdollisuutta tehdä työpaikkaselvitys etänä.
Etätyöpaikkaselvityskokeiluissa nousi esiin sekä haasteita että mahdollisuuksia eri teknologioiden
(mm. on-line ja tallennettu videokuvaus, valokuvat, sähköinen työpaikkaselvitysjärjestelmä) käytössä. Työterveyslaitos valmistelee suositusta aiheesta. Erillinen STM:n työterveyshuollon neuvottelukunnan nimittämä työryhmä valmistelee katsausta työpaikkaselvitystä koskevan lainsäädäntöpohjan muutostarpeista.

TIETOA TYÖSUOJELUVALVONNASTA
Työpaikkaselvitykset

Työterveyshuollon työpaikkaselvitys on keskeisessä roolissa työterveyshuollon ennaltaehkäisevän roolin toteutumisessa. Työpaikkaselvityksen toteumista valvotaan vuosittain noin 14 000 tarkastuksella. Siihen liittyen varmistetaan ajantasaisuuden ja kattavuuden lisäksi, että työpaikkaselvitys on työntekijöiden nähtävillä. Vaarojen arvioinnissa kuluvalla nelivuotiskaudella on varmistettu erityisesti psykososiaalisten riskien
huomioon ottaminen osana työpaikkaselvitystä. Kaikkiaan puutteita työpaikkaselvityksissä havaittiin hieman yli 40 %:ssa tarkastuksista.
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5.3 Yhteenvetoa ja päätelmiä
Työelämän muutoksessa syntyy uusia kuormitus- ja vaaratekijöitä perinteisten rinnalle. Myös turvallisuusajattelu kehittyy ja on laajenemassa riskilähtöisestä lähestymistavasta (Safety-I) kohti laajempaa ja kokonaisvaltaisempaa näkemystä turvallisuuden luomisesta ja kehittämisestä osana
muuttuvaa työtä (Safety-II) (Hollnagel 2014). Turvallisuuskulttuuri kehittyy toimivien käytäntöjen
kautta. Työpaikoilla tarvitaan uusia tapoja siihen, miten turvallisuuskulttuuria luodaan vuorovaikutuksellisesti ja luottamusta rakentaen niin, että sekä organisaatiot, ryhmät ja yksilöt kokevat ne
merkitykselliseksi (Rochlin 1999; Törner 2011; Teperi & Puro 2017). Esimerkiksi epäkohtien esiin
tuominen ja niiden yhteinen käsittely edellyttävät reilua ja oikeudenmukaista turvallisuusilmapiiriä
ja -kulttuuria (Dekker 2007; Teperi ym. 2018). Tämä edellyttää työpaikoilla toimivia ja vaikuttavia
työsuojelun yhteistoiminnan käytäntöjä sekä turvallisuusjohtamisen osaamista linjaorganisaatiossa.
Töiden ketjuuntuessa ja yhteistyöverkostojen kasvaessa turvallisuuden hallinnan tarkastelun taso
laajenee yhä enemmän yhteisille työpaikoille, mikä vaatii käytäntöjen varmistamista ja kehittämistä
yli organisaatiorajojen (Alvesalo-Kuusi ym. 2017; Janhonen, Lähteenmäki & Alvesalo-Kuusi 2018).
Turvallisuuden hallinnan osalta valvotaan, että työpaikalla on olemassa lainsäädännön mukaiset
hallintamenettelyt. Tätä kautta työpaikkoja saadaan sekä turvallisuuden kehityspolun alkuun että
sillä eteenpäin. Polulla jo pidemmälle olevilla työpaikoilla on tarve kehittää hallintamenettelyjä yhä
toimivimmiksi ja vaikuttavimmiksi. Työsuojeluvalvonnan näkökulmasta tämä tarkoittaa, miten valvotaan hallintamenettelyjen toteutumista käytännössä ja millaisin valvonnan keinoin on mahdollista tukea työpaikkoja käytäntöjen kehittämisessä.
Turvallisuuden hallinnan vaikuttavuuden kehittämisessä tulisi keskittyä riskinarviointiin ja hallintaan, vaaratilanteiden ja tapaturmien tutkintaan sekä perehdyttämiseen. Esimerkiksi riskinarvioinnin ja hallinnan osalta keskeistä on riskinarviointiosaamisen kehittäminen sekä riskienhallinnan prosessin loppupään vaiheet kuten toimenpiteiden suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta (Nenonen,
Anttila ja Kivistö-Rahnasto 2018). Vaaratilanteiden ja tapaturmien tutkinnassa tarvitaan osaamisen
ja työkalujen kehittämistä juurisyiden lähteille pääsemiseksi sekä vaikuttavien toimenpiteiden
suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Tämä edellyttää esimerkiksi näkökulman laajentamisesta inhimillisestä virheestä inhimilliseen tekijään, joka huomioi myös työn piirteet ryhmätason, organisaation sekä verkostomaisen toiminnan (Teperi 2012).
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6 TYÖN JA TYÖYMPÄRISTÖN TULEVAISUUDEN KYSYMYKSIÄ
Tähän lukuun on koottu yhteenveto työsuojeluvalvonnan toimintaympäristöstä. Yhteenvetoon on
tiivistetty päätelmiä asiantuntijoiden katsauksista, työsuojeluvalvonnan sekä sidosryhmien kyselyistä ja pidetyistä työpajoista.

6.1 Sidosryhmien näkemyksiä
Tähän lukuun on koottu sidosryhmien näkemyksiä keskeisistä valvottavista asioista sekä kuvattu
kolme työsuojeluvalvontaan vaikuttavaa työelämän muutostrendiä ja -ilmiötä, jotka nousivat esiin
sidosryhmälle suunnatusta kyselystä. Nämä kolme muutostrendiä myös nivoutuvat toisiinsa ja näkyvät lähitulevaisuuden työelämässä eri tavoin.
Työn kuormitustekijät
Teknologinen kehitys, digitalisaatio ja työn palveluvaltaistuminen vaikuttavat työprosesseihin, työvälineisiin ja töiden sisältöihin muuttaen myös työn kuormitustekijöitä. Jatkuvat muutokset työelämässä vaativat uuden opettelua ja osaamisen kehittämistä. Työhön liittyvän sidonnaisuuden lisääntyminen digitaalisten laitteiden kautta ja tietointensiivisen työn lisääntyminen edellyttää kognitiivisen kuormituksen parempaa tunnistamista ja hallintakeinoja työpaikoilla.
Psykososiaalisten kuormitustekijöiden kirjo laajenee ja merkitys lisääntyy. Palveluvaltaistuvan työn
myötä asiakastyön psykososiaaliset kuormitustekijät ovat moninaisia, esimerkiksi asiakkaiden vaatimukset, epäasiallinen käytös ja väkivallan uhka. Psykososiaalinen kuormituksen osalta valvonnan
tulisi kohdistua siihen, että kuormitustekijät on kartoitettu riittävän kattavasti, ne ovat huomioitu
työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä ja toimintasuunnitelmassa sekä kartoitusten pohjalta on
ryhdytty tarpeellisiin toimenpiteisiin.
Vaikka työn muutos synnyttää uusia kuormitustekijöitä tai muuttaa niiden painotusta työelämässä,
valvonnan kohteena pysyy jatkossakin perinteisten toimialojen ja töiden perinteiset työsuojelukysymykset. Esimerkiksi fyysisen kuormituksen merkitys on suuri ja sen tulisi jatkossakin olla keskeinen työsuojeluvalvonnan kohde. Monissa ammateissa esiintyy edelleen fyysistä kuormitusta. Näyttöpäätetyö lisääntyy edelleen ja siksi tulee huomioida myös staattiset työasennot ja esimerkiksi
etätyön ergonomia. Pysyvinä altisteina huomioitiin fysikaaliset tekijät, kuten melu ja tärinä. Myös
kemikaalien käyttö, hallinta, suojautuminen ja niihin liittyvä opastus ovat jatkossakin keskeisiä työn
ja työympäristöön turvallisuuteen liittyviä asioita. Kemiallisten tekijöiden osalta tulisi huomioida
myös uudet aineet ja työssä/prosessissa syntyvät altisteet. Altisteiden, työn vaara- ja kuormitustekijöiden osalta riskien arvioinnin kattavuus ja sen perusteella tehtyjen, kohdennettujen toimenpiteiden valvonta nähtiin tärkeänä.
Ammattitaudit ja tapaturmat nähtiin edelleen laajana ilmiönä, jotka vaativat jatkossakin valvonnan
kohdistamista ja resursseja. Asioina esiin nostettiin mm. vakavien tapaturmien ennaltaehkäisy, raportointikäytännöt, tapaturmien tutkimisen sekä sattuneista työtapaturmista ja turvallisuushavainnoista oppimisen, liikkumiseen liittyvät työtapaturmat sekä työmatkatapaturmat.
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Työn tekemisen tapojen muuttuminen
Työn tekemisen tapojen keskeisenä muutostekijänä on työpaikkojen pirstaloituminen ja verkostoituminen: Isot toimijat keskittyvät entistä enemmän ydinosaamiseen ja hankkivat muun työn kumppaniverkostojen ja alihankinnan kautta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että yhteiset työpaikat ovat entistä enemmän vallitseva toimintamalli. Myös työpaikkojen monikulttuurisuus lisääntyy ulkomaisen
työvoiman lisääntyessä. Yhteiset työpaikat tuovat haasteita, koska osaaminen työsuojeluasioissa,
työsuojeluyhteistoiminta ja turvallisuuden hallinta ovat entistä enemmän hajallaan, ja vastuusuhteet voivat olla epäselviä.
Työn tekemisen tapojen muutos näkyy myös siinä, että työtä ei tehdä enää yhdestä ja samasta
paikasta, vaan etätyö, liikkuva ja hajautettu työ tarkoittaa, että työtä tehdään esimerkiksi asiakkaan
luona, yhteisissä työtiloissa, ulkomailla tai etänä kotona tai mökillä.
Sidosryhmät toivat esiin huomioita palautumiseen sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen.
Työaikaan liittyviä huomioita olivat esimerkiksi työajanseuranta, vuorotyöjärjestelyt, asiantuntijatyön työajan hallinta ja harmaa ylityö. Valvonnan tulisi jatkossakin huomioida, että työajat on huomioitu riskien arvioinnissa.
Työn tekemisen tapojen moninaistuminen vaatii toimivia työsuojelun yhteistoiminnan ja turvallisuuden hallinnan käytäntöjä. Turvallisuuden hallinnassa valvonnan kohteena tulisi jatkossakin olla
turvallisuuden hallintajärjestelmät olemassaolo ja niiden toimivuus käytännössä. Ylimmän johdon,
linjaorganisaation ja työntekijöiden osaaminen, sitoutuminen ja tietämys turvallisuusvastuiden ja
velvoitteiden osalta on tärkeää. Tärkeää on myös työsuojelun yhteistoimintaosapuolten ja linjaorganisaation välinen yhteistyö. Sidosryhmät toivat esiin työterveysyhteistyön merkityksen. Työterveysyhteistyön kautta on saavutettavissa paljon hyötyä, jos ennaltaehkäisevä rooli ja aito yhteistyö
työpaikan kanssa toimivat hyvin. Tarkastuksilla tulee varmistaa, että työterveyshuolto on lakisääteisesti järjestetty ja se toteutuu käytännössä. Sisältöinä nousi esiin esimerkiksi toimintasuunnitelma, työpaikkaselvitykset ja psykososiaalisten tekijöiden huomiointi.
Muutokset työnantaja-työntekijä -suhteessa ja työurissa
Työnteon tapojen monimuotoistuminen haastaa perinteistä työsuhteen käsitettä. Töiden tekeminen palkkatyösuhteen ulkopuolella erilaisissa itsensätyöllistämisen muodoissa on lisääntynyt (esimerkiksi kevytyrittäjyys, alustatalous). Työntekijä voi olla yhtä aikaa monessa roolissa. Tämä yrittäjyyden ja palkkatyön rajan hämärtyminen murtaa perinteistä työnantaja-työntekijä -suhdetta, mikä
heijastuu esimerkiksi työturvallisuuslain työnantajan huolehtimisvelvoitteeseen.
Työurien muutos näkyy työurien pitenemisenä ja osatyökykyisyyden lisääntymisenä. Pidemmät
työurat ovat työssä jaksaminen kysymyksiä, koska eri-ikäisillä on erilaisia vahvuuksia työelämässä.
Sidosryhmät toivat esille myös työelämän polarisaation, kun työntekijöiden osaamisen hyödyntäminen työmarkkinoilla voi muuttua teknologian kehittyessä. Vaikka tällä hetkellä työntekijällä olisi
osaamista, jolle työmarkkinoilla on tarvetta, voi tilanne muuttua merkittävästi ja samalla työntekijän
asema työmarkkinoilla muuttua. Osaamisen kehittäminen ei ole pelkästään työn kuormituksen kysymys vaan koko työuraan vaikuttava tekijä. Suomalaisessa työelämässä on nähtävissä työvoiman
osaamisessa myös maantieteellisesti erilaisia alueita.
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6.2 Yhteenvetoa – mikä muuttuu, mikä pysyy?
Työelämän nykytilanteesta ja lähiajan muutosilmiöistä on tämän toimintaympäristöanalyysin perusteella tunnistettavissa työsuojeluvalvonnan näkökulmasta muutama keskeinen teema.
Palveluvaltaistuminen ja uudet työllistymisen muodot
Palvelusektorin suhteellinen osuus työllistäjänä on kasvanut viime vuosikymmeninä ja kehitys jatkuu lähivuosina teknologisen muutoksen myötä. Palveluvaltaistuminen tarkoittaa kasvavan työvoimaosuuden lisäksi myös muuttuvia toimintatapoja, kun esimerkiksi monet teolliset yritykset muuttuvat tavarantoimittajista yhä enemmän palveluntuottajiksi. Yritykset verkostoituvat ja ketjuuntuvat
tuottamaan palveluita toisilleen, joten palvelutehtävät laajenevat yli perinteisten palvelualojen ja
toimialarajojen.
Perinteinen työnantaja-työntekijä -suhde muuttuu, kun uudenlaiset tavat organisoida ja tehdä
työtä yleistyvät. Yksi digitalisaation mahdollistama tapa on teettää ja tehdä työtä on alustojen
kautta, verkon välityksellä tai fyysisenä työnä. Alustatyön laajuudesta ei ole sen uutuuden ja moninaisuuden vuoksi tarkkaa tietoa. Suomessa alustatyön merkitys on palkkatyötä täydentävä: se voi
tarjota lisäansioita, osaamista tai kevyen väylän työllistymiseen esimerkiksi maahanmuuttajille,
opiskelijoille tai osatyökykyisille. Alustatyötä työelämän muutosilmiönä on hyvä tarkastella sen tämän hetkistä levinneisyyttä laajemmin: Alustatyön yleistymistä voivat jatkossa lisätä esimerkiksi
mobiilin internetin mahdollistama saavutettavuus, yritysten pyrkimykset vähentää pysyvän henkilöstön määrää ja ihmisten uudenlaiset arvovalinnat (Alasoini 2019).
Uudet työllistymisen muodot, monityösuhteisuus ja hybridiammatit näkyvät myös yhteisöllisinä ja
jaettuina työtiloina, joissa yksin- tai mikroyrittäjät, freelancerit, muut itsensätyöllistäjät tai etätyötä
tekevät työskentelevät (Houni 2019).
Turvallisuuden hallinta yhteisillä työpaikoilla
Tulevaisuuden työpaikoilla työskennellään yhä enemmän rinnakkain eri työnantajien palveluksessa
olevien, vuokratyöntekijöiden ja itsensä työllistäjien kanssa, mikä tarkoittaa yhteisten työpaikkojen
ja yhteisten vaarojen työpaikkojen lisääntymistä koskettaen yhä useampia toimialoja.
Työpaikkojen näkökulmasta tämä vaikuttaa siihen, että työturvallisuuslain määrittelemä työnantajan huolehtimisvelvoite ei tavoita kyseisen työyhteisön kaikkia jäseniä yhteisenä yksikkönä, vaikka
yhteinen työ yhdistääkin tekijöitä. Tämä saattaa johtaa siihen, että työsuojeluun liittyvät asiat hallitaan pirstaleisesti, ellei erityisesti kiinnitetä huomiota työsuojeluun liittyvien kysymysten yhteiseen
käsittelyyn ja hallintaan. Uhkana on, että aiemmin työnantajan huolehtimisvelvoitteeseen liittyneet
asiat jäävät yksittäisen työntekijän tehtäväksi, jolloin omaan työkykyyn liittyvää tietoa ja taitoa on
hankala saavuttaa, vaikka tahtoa olisikin. Yksilöiden näkökulmasta tämä voi tarkoittaa muutosta
työkyvyn hallinnan ja työn sujuvuuden kannalta: Tarkoituksena on pitää huolta siitä, että kukin voi
tehdä työnsä hyvissä työn tekemisen puitteissa saaden työssä aikaan sen, mitä on tarkoituskin työsuhteen muodosta riippumatta.
Rinnakkaisten työn suorittajien tehdessä yhdessä työtä, voidaan puhua työpaikkojen verkostosta.
Verkostossa työskenneltäessä mahdollisten sujumattomuuksien ja häiriötekijöiden todennäköisyys
kasvaa ja niiden ratkaiseminen edellyttää usean eri toimijan yhteistyötä. Lähitulevaisuuden kysymys
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onkin, miten työpaikkoja voidaan tukea työn sujumisen ja onnistumisen mahdollistavien ennakoivien käytäntöjen ja toimintatapojen kehittämisessä, kun turvallisuuden hallinnan tarkastelu laajenee omasta työpaikasta työpaikkojen verkostoon.
Työn kuormitustekijät ja työkyky
On nähtävissä ituja myös siitä, että työkyvyn käsite on muuttumassa. Työkykyyn on aiemminkin
liitetty psykososiaalinen ulottuvuus fyysisen terveyden rinnalla, mutta nyt psykososiaalinen puoli
korostuu selvästi ja sen sisältö monimuotoistuu. Psykososiaalinen kuormitus on perinteisesti jaoteltu työn sisältöön, organisointiin ja sosiaalisuuteen liittyviin asioihin. Teknologian kehitys on
johtanut siihen, että työ on entistä tietointensiivisempää ja siten edellyttää työntekijältä ja työyhteisöltä uudenlaisia taitoja ja jatkuvaa osaamisen uudistamista työssä. Osaamisen uudistamista
edellytetään työn tekemisen lisäksi johtamisessa, erityisesti lähijohtajan tehtävissä.
Useat työtehtävät edellyttävät itsensäjohtamista. Teknologia mahdollistaa esimerkiksi työn tekemisen itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta. On kuitenkin muistettava, että työtehtävät ovat pääsääntöisesti sidoksissa useisiin muihin työtehtäviin. Tällöin työhön liittyvät ratkaisut edellyttävät
yhteistyötä kaikkien niiden kanssa, joita kyseinen ratkaisu koskee. Yksittäinen työntekijä ei voi säädellä oman työnsä kuormittavia työvaiheita sopimatta asiasta työyhteisön kanssa. Lähijohtajalla on
keskeinen rooli työntekijän työkyvystä huolehtimisessa.
Tulevaisuudessa työn digitalisaatioon ja robotisaatioon liittyvät muutokset edelleen muokkaavat
aivotyötä vaativien työtehtävien piirteitä. Ihmisen ja koneen välisen yhteistyön lisääntyessä voi syntyä uudenlaisia työn vaatimuksia ja kuormitustekijöitä, joita ei vielä osata tunnistaa; toisaalta voidaan synnyttää uudenlaisia keinoja vähentää psykososiaalista ja kognitiivista kuormitusta. Inhimillisen tiedonkäsittelyn rajat ja vahvuudet ovat säilyneet samanlaisina kymmeniä tuhansia vuosia ja
niistä on varsin tarkka tutkimustietoon perustuva kuva. Näin ollen kognitiivisen kuormituksen huomioiminen tulevaisuuden työtehtävien riskien ennakoinnissa ja haitallisen kuormituksen ehkäisemisessä on täysin mahdollista. Suurimpana esteenä tällä hetkellä lienee se, ettei tietoa ole vielä
pystytty riittävistä huomioimaan työpaikoilla, eikä ole sisäistetty kognitiivisen kuormituksen merkitystä keskeisenä nykyajan ja tulevaisuuden työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden tekijänä.
Työsuojeluvalvonnan perinteiset ja pysyvät kohteetkin muuttuvat
Edellä mainittujen uusien ilmiöiden rinnalla perinteisten töiden perinteiset toimiala- ja ammattikohtaiset riskit ovat edelleen läsnä työpaikoilla. Tilastojen valossa työpaikat ovat esimerkiksi kemiallisten ja fysikaalisten altisteiden ja fyysisten kuormitustekijöiden osalta tehneet terveyden ja työkyvyn kannalta vaikuttavia parannuksia. Altisteiden ja kuormitustekijöiden parissa työskentelee kuitenkin edelleen päivittäin iso joukko työntekijöitä ja siksi on pidettävä huolta, että toimivat turvallisuuden hallintajärjestelmät ja toimenpiteet pysyvät jatkossakin työpaikkojen käytäntöinä.
Muuttuvaa näissä perinteisissä riskeissä on se, että entuudestaan tutut altisteet ja työkyvyn uhat
voivat esiintyä jatkossa uusilla toimialoilla ja uusissa ammateissa. Tunnistetut työkykyä koettelevat
ilmiöt esiintyvät toimialasta riippumatta. Samoin perinteisillä altisteisilla ja kuormittavilla toimialoilla on odotettavissa uudenlaisia altisteita ja kuormitustekijöitä.
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Työsuojeluvalvonnan kohteena on jatkossakin monenlaisia työpaikkoja, joiden tahto ja valmius
huolehtia lakisääteisistä velvoitteista vaihtelee. Siksi on jatkossakin tärkeää pohtia ja kehittää sopivia valvonnan keinoja, joiden avulla työpaikat pitämään huolta työväestön turvallisuudesta, terveydestä ja työkyvystä.
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