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Työsuojeluvalvontaa
viidellä vuosikymmenellä
Yhtenäistämistyötä
askel kerrallaan

Millaista on
tulevaisuuden
työsuojelu?
Virtuaalinen
työsuojelunäyttely
rakenteilla

Työsuojeluvalvonnan kaari
menneestä tulevaan
Työnväen suojelun kerrotaan olevan valtion so
siaalipolitiikan vanhin osa. Suomessa työsuojelu
lainsäädäntö alkoi kehittyä 1800-luvun loppupuo
lella ja ensimmäisenä työsuojelun säädöksenä pi
detään vuodelta 1889 Hänen Keisarillisen Majes
teettinsa Armollista Asetusta ”Teollisuusamma
teissa olevain työntekijäin suojelemisesta”.
Asetuksella säädeltiin naisten ja lasten työaiko
ja, koneiden ja laitteiden suojausta sekä työolo
suhteita, kuten valaistusta ja ilmanvaihtoa. Lisäk
si alle 12-vuotiaiden lasten käyttö työvoimana
kiellettiin. Säädös ei jäänyt ilman valvontaa, koska
sitä valvomaan asetettiin kaksi ammattientarkas
tajaa.
Lainsäädäntöä tuli 1900-luvun alkupuolella li
sää ja työsuojeluvalvonnan pionee
ri, Vera Hjelt, aloitti ensimmäise
nä naispuolisena ammattien
tarkastajana 1903.
Työturvallisuuslaki säädet
tiin ensimmäisen kerran 1930
ja se uudistettiin 1958. Työolo
suhteiden rinnalla työajat
ovat olleet alusta alkaen
sääntelyn ja siten myös
valvonnan kohteena.

Työsuojeluvalvonnan kaari on pitkä ja kattaa
keskeisimmän teollisen historiamme ajan. Teolli
suus ja sen olosuhteet olivat merkittävä tekijä
työntekijöiden suojelemisessa. Vaikka teollisuus
on edelleen valvonnan painopistealueita, on yh
teiskuntamme työpaikkojen ja työn profiilin muu
tos ohjannut valvontaamme tärkeimmille toimi
aloille työn vaarojen kannalta. Lisäksi myös val
vottavien vaarat ovat muuttuneet. Olennaista kui
tenkin on, että valvonta on kehittynyt ajan ja en
nen kaikkea työn muuttumisen myötä.
Edellisen kerran valintoja valvonnan kohdenta
miseksi teimme nykyiseen nelivuotiseen suunnit
telukauteen valmistauduttaessa ja seuraavaksi
arvioimme toimintaympäristöämme ja teemme
valintojamme seuraavalle nelivuotiskaudelle ensi
talven ja kevään aikana.
Toimintaympäristön muuttuessa myös valvon
nan keinovalikoimaa on kehitettävä. Myös erilaiset
valvonnan asiakkaat on jatkossa tunnistettava en
tistä paremmin ja onkin mietittävä, millä tavoin eri
tyyppisten ja alati monimuotoisemmaksi muuttu
vien työpaikkojen tilanteeseen voidaan keinoil
lamme vaikuttaa. Keskeisiä tekijöitä ovat parhaat
yhtenäiset toimintatapamme ja tiedon hyödyntä
minen aina valvonnan suunnittelusta sen toteut
tamiseen. Yhtenäisyyteen ohjaa myös uudessa
Luova-virastossa vuonna 2021 aloittavaksi suun
niteltu valtakunnallinen työsuojeluviranomainen.
Työsuojelun tulevaisuutta mietittiin yhdessä työ
suojelun vastuualueiden henkilöstön kanssa lo
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Johdon katsaus
TEKSTI JOUNI KALLIOLUOMA KUVA REETTA AHO

Kahden maailman välissä

P

ari kuukautta sitten tapahtui jotakin
historiallista; lähestulkoon koko työ
suojeluhallinnon henkilöstö oli koolla
Jyväskylässä. Vastaavaa ei ole tapahtunut
miesmuistiin, jos koskaan tätä ennen.
Niiden piti olla Luovat Päivät, mutta kun
aluehallintouudistusta kesällä lykättiin, otet
tiin uudeksi kantavaksi teemaksi työsuojelun
tulevaisuus. Valittua teemaa, niin kuin tilai
suutta itseäänkin voi pitää onnistuneena.
Henkilöstön uudistushalu ja reilu etunoja tu
levaisuutta kohden oli lähes käsin kosketel
tavaa.
Jyväskylästä saatiinkin aimo annos erilai
sia ituja, joita huolella kasvattelemalla voi
daan työsuojelun toimintatapoja kehittää
vastaamaan paremmin muuttuvan maailman
haasteisiin. Noihin ituihin tullaan palaamaan
juuri alkamassa olevan seuraavan nelivuoti
sen runkokauden suunnittelussa ja valmiste
lussa.
Riskiperusteisen valvonnan osalta työtä on
tehty useassa ryhmässä kaikesta päätelleen
toiveikkaan tulevaisuudenus
kon vallassa. Hyvä näin.
Paljon on saatu aikaan,
vaikka konkretia vielä
monelta osin puuttuu
kin. Tarkastusten koh
dentamista ja sisältöjä
on pyritty yhdenmu
kaistamaan. Tässä
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työssä on toki tullut esille erilaisuutta. Mutta
vielä tärkeämpää on huomata se, että esille
on tullut myös paljon samankaltaisuutta.
Erilaisia käytäntöjä on monesta historialli
sesta ja toimintaympäristöön liittyvästä
syystä olemassa eri vastuualueilla. Ei kuiten
kaan saisi tarrautua niihin pieniin eroihin,
vaan tukeutua siihen yhteiseen osuuteen ja
kasvaa sen kanssa. Yhtenäistäminen ei tar
koita sitä, että ”Muut joustakoon, meillä ei
muutu mikään.”
Suuri harppaus on myös erilaisten tarkas
tusten erilainen painottaminen. Siinä työssä
ollaan vasta alussa eikä absoluuttista lopul
lista totuutta varmaankaan löydetä koskaan.
Kasvaminen merkitsee vääjäämättä kasvu
kipuja. Jokainen on nähnyt, mitä se digiloikka
on käytännön tasolla ollut. Kuitenkin vuosien
päästä huomataan, miten lyhyessä ajassa
muuttui niin paljon. Niin on valvonnan yhte
näistämisessäkin. Olen monesti puhunut
”riittävän yhdenmukaisesta valvonnasta” ja
niin näen asian nytkin. Se ei ole muutosvas
tarintaa, vaan todellisuuden ja muutoskitkan
hyväksymistä ja ymmärtämistä.
Kuljetusalan valvontaa piti pilotoida valta
kunnallisena toimintana. Sen suunnittelemi
seksi tehtiin hyvää työtä, mutta päätöksen
teon hetkellä kävi selväksi, että aika ei vielä
ole kypsä. Matka yhtenäiseen toimintaan on
pitkä ja mutkikaskin varmaan.
Olemme siirtymässä kohti uutta aikaa,
kohti uutta työsuojelua, mutta emme välttä
mättä ihan siinä vauhdissa, jota meistä malt
tamattomimmat odottavat.

Reima Ala-Salmen tarkastuksilla ottamista kuvista näkee, että takavuosina kone- ja laiteturvallisuus oli usein
toisarvoista. Työvälineistä saattoi puuttua suojaus ja sähkölaitteiden jännitteiset osat olivat suojaamattomina
hengenvaarallisia.

Työsuojeluvalvontaa
viidellä vuosikymmenellä
Pyysimme kahta tiettävästi pisimpään virassa ollutta,
nyt jo eläkkeelle jäänyttä tarkastajaa kertomaan kokemuksistaan
työsuojeluvalvonnan käytännöistä ennen ja nyt.

R

eima Ala-Salmi ja Hannu
Kemppainen ehtivät toimia
tarkastustehtävissä viidellä
vuosikymmenellä, Ala-Salmi Ete
lä-Pohjanmaan alueella ja Kemp
painen Kainuussa. Kumpikin aloitti
valvontatehtävät kunnallisen työ
suojelutarkastajan virassa.
Ensimmäiset 15 vuotta työsuo
jeluvalvonnassa oli kaksi organi
saatiota: työsuojelupiirit sekä kun
nallinen työsuojeluvalvonta. Kun
nan tarkastajat valvoivat pieniä, alle
kymmenen työntekijän työpaikko

ja, työsuojelupiirien tarkastajat sitä
suurempia. Kunnan tarkastajat val
voivat kaikkia toimialoja kotiapulai
sista rakennustyömaihin, myös
työsuhdeasioiden osalta.
– Tarkastajien piti olla melkoisia
moniosaajia. Kukin päivysti omalla
alueellaan määrättyinä aikoina. Ky
symyksiä tuli paljon ja laidasta lai
taan. Työehtosopimukset tulivat tu
tuiksi. Osa tarkastajista oli niin sa
nottuja työläistarkastajia, jotka oli
vat erikoistuneet enemmän työ
suhdeasioihin, Ala-Salmi kertoo.

Molemmat konkaritarkastajat
muistelevat alkuaikojen käytäntöjä,
jolloin tarkastusten pöytäkirjat –
joita tarkastuskertomuksiksi ny
kyään kutsutaan – kirjoitettiin Re
mington-merkkisellä kirjoitusko
neella neljän kalkkeeripaperin läpi.
Vuosien varrella tarkastajan työ
välineet ovat kehittyneet, ja työtur
vallisuudessa on otettu isoja harp
pauksia.
Jatkuu seuraavalla aukeamalla ⇒
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Reima Ala-Salmi:

Mielenkiintoinen näköalapaikka

P

äädyin nuorena miehenä työ
suojelutarkastajaksi Alavu
denseudun kansanterveys
työn kuntainliitolle. Siihen saakka
pienten yritysten työturvallisuutta
olivat valvoneet sivutoimiset am
mattientarkastajat. Käytännössä
valvonta oli ollut lähes olematonta.
Valvontakäytännöt oli luotava lä
hes alusta alkaen itse. Koulutus oli
vähäistä, mutta joskus pääsimme
piirin tarkastajan mukaan oppi
maan. Osallistuin myös kahdelle vii
kon mittaiselle valtakunnalliselle
peruskurssille. Kerran vuodessa oli
valtakunnalliset koulutuspäivät ja
piirikohtaiset neuvottelupäivät.
Merkittävin oppimismuoto oli yh
teistyö naapurialueiden tarkasta
jien kanssa. Vaihdoimme kokemuk
sia, ratkoimme esiin tulleita ongel
mia ja loimme yhteisiä linjauksia.
Ennakkoasenne työsuojelutar
kastajia kohtaan oli varsinkin maa
seudulla aika nuiva. Tarkastajilta
vaadittiin aikamoisia taitoja saada
”myytyä” työsuojelu pienyrityksiin.
Turpiin tuli, mutta se myös opetti.
Yleensä tarkastajan käynti lisäsi
yrittäjän velvollisuuksia ja kustan
nuksia, mutta onneksi löytyi niitä
kin, jotka oivalsivat, että sijoitus
työturvallisuuteen voi lisätä työte
hoa ja säästää kustannuksia tule
vaisuudessa.
Työsuojeluvalvonta oli varsinkin
alkuaikoina ohjaavaa ja neuvovaa.
Kerroimme hyvistä ratkaisuista ja
kehuimmekin tarvittaessa. Välillä
piti käyttää myös pakkokeinoja.
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Reima Ala-Salmi

 Tarkastajaksi vuonna 1974.
 Ajo- ja lepoaikavalvonnan
koordinaatioryhmän puheen
johtaja vuosina 2012–2017.
 Valtakunnallisen kuljetusalan
harmaan talouden torjunta
hankkeen vetäjä 2014–2015.
 Eläkkeelle elokuussa 2017.
 Tarkastajan virassa 43 vuotta.
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Itse tarkastus oli pitkälti havait
tujen ”vikojen” osoittamista. Hallin
tajärjestelmiä ei tunnettu. Koneet
olivat usein itse rakennettuja, ja
käyttäjän turvallisuus oli toisarvois
ta. Sähkölaitteet olivat vaarallisia ja
jännitteiset osat usein vapaasti
kosketeltavissa. Mielikuvituksella ei
ollut rajoja.
Tarkastajien piti olla melkoisia
moniosaajia. Kunnallisella puolella
paperityötkin tehtiin itse. Jonkin

verran käytettiin työpaikalla täytet
täviä niin sanottuja pikapöytäkirjo
ja. Tarkastukset kirjattiin työpaikka
kortille, ja kaikista tarkastuksista
täytettiin tilastolomakkeet, jotka
toimitettiin kuukausittain Työsuoje
luhallitukseen.
Ylivoimaisesti eniten ohjeita ja
velvoitteita annettiin työturvalli
suuslain kone- ja sähköturvallisuu
desta sekä rakennusalalla putoa
missuojauksesta.

Valvonta vakiintuu

1970-luvulla työturvallisuutta vie
tiin eteenpäin vauhdilla. STM vah
visti runsaasti muun muassa kone
kohtaisia sitovia päätöksiä, ja Työ
suojeluhallitus antoi neuvoa anta
via turvallisuustiedotteita, kiertokir
jeitä ja ohjeita. Yksityiskohtaiset
ohjeet helpottivat tarkastuksia ja
yhtenäistivät tarkastustoimintaa.
Työsuojeluhallituksen ohjaus oli
selkeää, ja koko tarkastajakunta oli
yhden tahon ohjauksessa.
Valvonta vakiintui, yritykset op
pivat tuntemaan työsuojelun ja hy
väksymään sen osaksi toimintaan
sa. Tietoisuus lisäsi myös asiakas
aloitteista toimintaa. Kysymyksiä ja
tarkastuspyyntöjä alkoi tulla niin
työntekijöiltä kuin työnantajiltakin.
Vuonna 1988 kunnallinen tar
kastus liitettiin työsuojelupiireihin.
Yli 200 tarkastajaa siirtyi kunnalli
selta puolelta työsuojelupiireihin,
joiden tarkastajamäärä tuplaantui.
Yhdistyminen mahdollisti myös eri
koistumisen tiettyyn toimialaan.
Oma vahvuuteni oli autokorjaa
moissa ja kuljetustoiminnassa. Kul
jetusryhmässä kehitimme valvon
nan vaikuttavuutta sekä sidosryh
mäyhteistyötä ammatti- ja työnan
tajajärjestöjen kanssa.
Kuljetusalan ajo- ja lepoaikoja
valvottiin yhdessä poliisin, tullin ja
rajavartiolaitoksen kanssa. Eri pii

Vera lisäsi tarkastettavien asioiden
mallivelvoitteillaan valtakunnallista
yhtenäisyyttä ja asiakkaiden tasa
puolista kohtelua.

”Turpiin tuli, mutta se
myös opetti. Yleensä
tarkastajan käynti lisäsi
yrittäjän velvollisuuksia
ja kustannuksia, mutta
onneksi löytyi niitäkin,
jotka oivalsivat, että
sijoitus työturvallisuuteen
voi lisätä työtehoa ja
säästää kustannuksia
tulevaisuudessa.”

Lisää omaehtoisuutta

rien tarkastajista muodostettiin
ryhmä, jonka tavoitteena oli yhte
näistää valvontaa esimerkiksi pöy
täkirjaohjeilla. Työ jatkui myöhem
min koordinaatioryhmässä. Sidos
ryhmä- ja viranomaisyhteistyön
kautta valvonnan vaikuttavuus li
sääntyi merkittävästi.

Uusia työvälineitä

Siirtyminen piirihallintoon toi muka
naan paremmat työvälineet. Toi
mistolle saatiin oma kopiokone,
joka mahdollisti leikkaa-liimaa -me
nettelyn pöytäkirjojen laadinnassa.
Faksi nopeutti tiedonkulkua.
1990-luvun vaihteessa saimme
käyttöömme muutamia tietokonei
ta, joita käytimme vuoron perään.
Tekstinkäsittelyohjelma Teko oli
kova sana pöytäkirjojen laadinnas
sa ja käyttöön saatiin myös työ
paikkatietojärjestelmä TYPA.
TYPAn tilalle kehitetty VATI oli jo
kohtuullisen hyvä valvontatietojär
jestelmä. Sieltä löytyi valvontakoh
teet, ja tarkastuksen tiedot ympä
ristöarvioineen kirjattiin järjestel
mään. Järjestelmästä saatiin myös
raportointiin tilastoja.
2000-luvulla alettiin kehittää uut
ta valvontatietojärjestelmää Veraa.
Olin itsekin mukana kehittämässä
järjestelmää ja päivittäisessä työs
sä sain todeta ohjelman yllättävän
kin monipuoliseksi ja toimivaksi.

1990-luvun loppupuolella kehitel
tiin työpaikkojen omaehtoisen työ
suojelutoiminnan lisäämistä. Ta
voitteena oli, että työpaikat yhä
enenevässä määrin arvioivat itse
työolojaan ja ryhtyvät tarvittaessa
toimiin niiden parantamiseksi. Työ
paikoilta edellytettiin työsuojelun
toimintaohjelmaa.
Työturvallisuuslain uudistus toi
mukanaan muun muassa vaarojen
selvittämisen ja arvioinnin. Työpai
koilla opittiin arvioimaan riskin suu
ruus ja tekemään tarvittaessa rat
kaisut riskin pienentämiseksi. Tämä
vei mielestäni työturvallisuutta pal
jon eteenpäin.
Takavuosina työtapaturmista
pääosa sattui koneilla. Tänään asia
on toisin ja koneiden työturvalli
suus on hyvällä tasolla. Asiaan on
vaikuttanut merkittävästi EU-lain
säädännön koneiden valmistajille
tuomat velvollisuudet.
Jälkeenpäin ajateltuna työsuoje
lun valvonta oli jatkuvaa muutosta.
Eri runkosopimuskausille tuotiin
aina uusia hankkeita ja ympäris
töarviointeja. Valtakunnallisia hank
keita oli vähän, eikä asioiden kehit
tymistä voinut seurata tilastollises
ti pidemmällä aikavälillä. Nykyään
Vera antaa mahdollisuuden asia
kohtaiselle pitempiaikaiselle kehi
tyksen seurannalle.
Tarkastajaurani viidellä eri vuosi
kymmenellä oli mielenkiintoinen
työelämän näköalapaikka. Paljon jäi
matkalta hyviä muistoja, vaikka jos
kus koettiin vähän tiukempiakin ai
koja. Hyvällä yhteistyöllä ja hyvällä
työkaveriporukalla mennä porsku
teltiin!
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Hannu Kemppainen:

Työturvallisuus kehittyi
työurani aikana valtavasti

K

äytännössä olen ollut työ
suojelutehtävissä koko ny
kymuotoisen työsuojeluhal
linnon ajan: aluksi lvi-alan työpaikan
työsuojeluvaltuutettuna ja vuodes
ta1975 työsuojelutarkastajana.
Nykymuotoinen työsuojeluhal
linto perustettiin vuonna 1973. Vir
koja avautui runsaasti, ja kunnalli
sen työsuojelutarkastajan tehtäviin
järjestettiin erityiskoulutusta. Am
mattikurssilain alaisen työsuojelu
tarkastajan kurssin läpäiseminen
oli vähimmäisvaatimus kunnallisen
työsuojelutarkastajan virkaan.
Kunnallinen työsuojeluvalvonta
siirrettiin valtiolle poliittisten jarru
tusten jälkeen vuonna 1988. Ennen
yhdistämistä tehdyn mielipidetie
dustelun mukaan 70 prosenttia
kunnallisista työsuojelutarkastajis
ta kannatti yhdistämistä.
Mielestäni tuo päätös oli paras
työsuojeluteko sitten työsuojelu
hallinnon perustamisen. Samaa tar
kastajamäärää pystyttiin käyttä
mään paljon tehokkaammin, ja työ
suojelupiirit saivat tuntosarvia eri
puolille toimialuettaan, kun niille tuli
toimipisteitä ja tarkastajia eri kun
tiin.
Työturvallisuudessa tapahtui
valtava kehitys niiden reilun 42
vuoden aikana, jotka olin tarkasta
jana. Mielestäni merkittävimmät ke
hitykseen vaikuttaneet tekijät olivat
uudistettu lainsäädäntö, tekninen
kehitys, yleinen asenteiden muut
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mahdollisuutta ei ollut ja silloin näki
vaikka minkälaista viritystä.
Kun aloitin, työtapaturmissa
kuoli vuosittain keskimäärin 100
työntekijää, joista rakennusalalla
noin 50. Vastaavat luvut ovat viime
vuosina olleet noin 30 ja 10, joista
niistäkin useimmat olisivat olleet
estettävissä.

Asiantuntemusta
arvostetaan

Hannu Kemppainen

 Kunnallisen työsuojelutarkasta
jan virkaan Kajaaniin 1.8.1975.
 Erityisosaamisaluetta rakennus
alan valvonta.
 Eläkkeelle maaliskuussa 2018.
 Tarkastajan virassa 42 vuotta.
tuminen ja valvonnan tehostumi
nen.
Vaarallisimpien ja rasittavimpien
töiden koneellistuminen paransi
merkittävästi fyysistä työturvalli
suutta. Rakennusalalla, joka on ollut
oman tarkastustoimintani merkit
tävin toimiala, henkilönostimien,
nosturien ja telinekaluston kehitty
minen on ratkaisevasti parantanut
työturvallisuutta. Nykyään kertara
kentajatkin saavat konevuokraa
moista vuokrattua asianmukaista
kalustoa. Urani alkuaikoina tätä
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Työsuojelun ja työsuojeluviran
omaisten maineessa ja arvostuk
sessa on tapahtunut alkuaikoihin
nähden valtava positiivinen muu
tos. Työsuojeluhallintoa pidetään
nykyään puolueettomana ja tasa
puolisena toimijana, jonka asian
tuntemusta arvostetaan. Oman ko
kemukseni mukaan työnantajienkin
yhteydenotot tarkastajiin ovat li
sääntyneet huomattavasti vuosien
saatossa.
Olin viimeiset pari vuotta muka
na rakennusalan valtakunnallisessa
puhelinpäivystysringissä. Sen ja ai
empienkin kokemusten perusteel
la pidän tärkeänä, että eri puolilla
maata on yhtenäiset tarkastuskäy
tännöt ja ennen kaikkea säädösten
tulkinnat.
Uuden valtion lupa- ja valvonta
viraston Luovan suunnitelmiin en
enää syvällisesti paneutunut. Mikä
li sellainen perustetaan, on huoleh
dittava, että ympäri maata on alu
eellisia, nykyisten vastuualueiden

Hannu Kemppainen
valmistui ammattikurssilain alaiselta
työsuojelutarkastajan kurssilta keväällä 1975. – Jäätyäni eläkkeelle virassa
ei ilmeisesti ole enää ketään tuon koulutuksen kautta tarkastajaksi tullutta, Kemppainen kertoo.

johtajien kaltaisia työnjohtajia, muu
toin käytännön tarkastustyö menee
liian kankeaksi. Uuden viraston ni
men pitäisi olla sellainen, että kuuli
jalle heti selviää, mistä on kysymys.

Kun aikoinaan työpaikalle men
nessäni kerroin olevani työsuojelu
piiristä, kaikki tiesivät heti, että ky
seessä on työsuojelutarkastus.
Aluehallintovirasto ei enää nimenä

kerro, mistä viranomaisesta on ky
symys. Esimerkiksi Pohjois-Suo
men aluehallintoviraston työsuoje
lun vastuualue on varsinainen nimi
hirviö.
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Leo Suomaa:

Tunnistettava
olennaiset asiat
Yli 30 vuoden virkauran työsuojeluhallinnossa
tehnyt entinen osastopäällikkö Leo Suomaa
pitää hyppäystä konetapaturmien torjunnasta
työurien pidentämiseen käsitteellisesti suurena
loikkana. Työsuojeluviranomaisen perustehtävä
on kuitenkin pysynyt samana.

L

eo Suomaa pohti vuosi sitten
eläkkeelle jäädessään työ
suojelua koskevia peruskysy
myksiä ja työsuojeluvalvonnan roo
lia muuttuvassa työelämässä. Hyp
päys konetapaturmien torjunnasta
työkykyä ylläpitävän toiminnan
kautta työurien pidentämiseen eli
työkyvyn alenemisen estämiseen
on ollut Suomaan mielestä käsit
teellisesti huikea hyppy. Työsuoje
luviranomaisen perustehtävä on
kuitenkin edelleen tarkastaa työ
paikkoja ja suojella työvoimaa.
– 1970- ja 80-lukujen vaihteessa
keskeinen huolenaihe olivat koneet
ja työpaikoilla sattuvat työtapatur
mat. 1980-luvun puolivälissä ta
pahtui jonkinlainen kemiallisen työ
suojelun herääminen. Sitten ruvet
tiin puhumaan sisäilmaongelmista
ja henkisestä työsuojelusta. Mää
räyksiä tehtiin etupäässä koneista,

10

laitteista ja kemikaaleista, mutta
näistä kahdesta muusta ei oikeas
taan. Ongelmiahan ne olivat, ja oi
reilua esiintyi, mutta ei sellaista, mi
hin olisi haluttu tai voitu määräyk
sillä tai valvonnalla puuttua.
Tilastot kertovat, että 30 pro
senttia työntekijöistä lähtee eläk
keelle alentuneen tai menetetyn
työkyvyn takia. Iso kysymys on,
mikä vaikuttaa työkyvyn menettä
miseen. Leo Suomaan mukaan työ
suojeluhallinnon tulevaisuuden
menestys määräytyy siitä, että se
itse osaa tunnistaa, millä asioilla on
olennaista merkitystä.
– Jo ajat sitten todettiin, että pai
neastioiden tyyppihyväksynnät ja
maataloustraktorit eivät ole enää
hallinnon ydinkysymyksiä.
– Erilaiset etä- ja digityöt pake
nevat paikkaa. Miten otetaan hal
tuun se työ, jota tehdään jossain
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korvien välissä mobiililiittymällä, jos
tarkoitus on suojella työvoimaa,
joka luultavasti ei enää ole fyysistä
lihasvoimaa eivätkä vammat ole li
hasvammoja, vaan jotain muuta ra
situsta? Se, miten tähän suhtaudu
taan, määrittelee työsuojelun tule
vaisuuden näköala.
Valvottavana on satakunta sää
döstä, jotka eivät hetkessä muutu.
– Täytyy olla tolkullinen käsitys
siitä, mitä muutetaan. Täytyy pys
tyä perustelemaan, että näin teh
den työllisyysaste nousee pohjois
maiselle tasolle 75–80 prosenttiin.
Jos keskustellaan siitä, miten saa
daan torjuttua 18–20 kuolemaan
johtanutta työtapaturmaa, niin ei
siitä poliittista kysymystä tule. Mut
ta jos pystyy kertomaan, mitä pitää
tehdä, jotta työllisyysaste nousee,
veroja ei tarvitse korottaa ja ter
veyspalvelut voidaan rahoittaa, niin
työsuojeluhallinnolla on tulevai
suutta, Suomaa sanoo.
Hallintoa on uusittu rakenteelli
sesti viiden, kuuden vuoden välein.
Organisaatioita on ollut kunnalli
sesta ammattientarkastuksesta,
Työsuojeluhallituksesta, työympä
ristöosastosta ja työsuojeluosas
tosta aluehallintovirastoon, ja seu
raavaksi edessä häämöttää Luova.
– Seiniin ja organisaatiolaatikoi

Leo Suomaan mukaan työsuojeluhallinnolla on luottamusta sidosryhmiin päin ja näyttöjä siitä, että se osaa toimia tehokkaasti, taloudellisesti ja vaikuttavasti.

hin ei kannata kiintyä. Työsuojelu
hallituksen lakkauttamisen aikaa
leimasivat erilaiset kärhämät ja vai
kuttamisyritykset. Luovan kohdalla
peruslähestymistilanne on toinen:
hallinnolla on luottamusta sidos
ryhmiin päin ja näyttöjä siitä, että se
osaa toimia tehokkaasti, taloudelli
sesti ja vaikuttavasti.

Yhtenäistymiskehitys
jatkuu valvonnassa

Suomaa halusi osastopäällikkönä
kehittää työsuojeluvalvontaa nos
tamalla tarkastusmääriä. Määrän li
säksi huomiota kiinnitettiin myös
laatuun; perustettiin kolmikantai
nen Resurssi II -työryhmä, tehtiin
SLIC-arviointi sekä työsuojelun
vastuualueiden vertaisarvioinnit.
Myös valvontaohjeilla ja koordinaa
tioryhmillä on pyritty selkeyttä
mään valvontaa ja taklaamaan on

gelmia. Lisäksi työsuojeluvalvon
nan tietojärjestelmä Vera on tuonut
tarkastuskertomuksiin yhdenmu
kaisuutta ja lisännyt niiden ymmär
rettävyyttä. Tarkastuksia tehdään
vuosittain noin 25 000.
– On haettu ja saatu aikaan yh
teistä käsitystä siitä, mikä on hyvää
työsuojeluvalvontaa ja kustannus
tehokasta resurssien käyttöä. Hal
linnon näkökulmasta on saatu mää
rää ja laatua valvontaan. Vaikka
määrä on kaksinkertaistettu, laatu
ei ole ainakaan huonontunut, pi
kemminkin päin vastoin.
Valvonnan yhtenäistymiskehitys
tulee Suomaan mukaan jatkumaan
myös Euroopan tasolla.
– Meillä on yhtenäiset työmark
kinat. Työntekijät liikkuvat vapaasti,
yritykset sijoittuvat eri maihin ja
lainsäädäntö on sama. Kun Suo
messa todettiin, että yritykset ovat

eri työsuojelupiirien tai eri avien
alueella, niin ruvettiin kysymään,
miksei valvonta ole yhtenäistä.
– Kohta tulee vastaan kysymys,
miksei valvonta ole yhtenäistä, jos
yrityksellä on toimipiste Suomessa,
Puolassa, Ruotsissa ja Portugalis
sa. Valvonnan tasalaatuisuus pitää
jotenkin varmistaa. Euroopassa on
jo puhuttu työsuojelutarkastajien
koulutuksen jonkinlaisesta yhden
mukaistamisesta tai minimivaati
musten asettamisesta. Mahdolli
sesti tulevaisuudessa saattaa siin
tää jonkinlainen yhteinen euroop
palainen työviranomainen. Tapah
tuuko se tällä vai ensi vuosikymme
nellä vai joskus, sitä en lähde
ennustamaan.
Haastattelu on alun perin julkaistu
28.11.2017 työsuojeluhallinnon
intranetissä.
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Valvonnan
yhtenäistäminen etenee
Työsuojeluvalvonnan suunnittelua ensi vuodelle
tehdään parhaillaan yhtenäisellä otteella kaikilla
työsuojelun vastuualueilla. Tälle vuodelle
työsuojelun vastuualueet tekivät jo ministeriön
kanssa yhteisen tulossopimuksen.

Y

htenäistämistyötä on tehty
askel kerrallaan. Valtakunnal
lisia, kullakin vastuualueella
toteutettuja valvontahankkeita on
ollut jo useita vuosia, mutta nyt teh
dään konkreettisesti valvonnan yh
teissuunnittelua.
– Liikkeelle on lähdetty riskipe
rusteisesti valittujen toimialojen
kautta, kertoo neuvotteleva virka
mies Tarja Nupponen STM:n työja tasa-arvo-osastolta.
Yhtenäistämistyö on luonnolli
sesti välillä haasteellista.
Kaikkea ei voi muuttaa kerralla ja
priorisointeja joutuu tekemään,
mutta paljon on kuitenkin jo tapah
tunut.
– Toimintatapojen muuttaminen
yhdellä rytinällä ei ole toimiva kon
septi. Etenemällä askel kerrallaan
pystymme paremmin havaitse

2009

 Resurssi II
-työryhmän
loppuraportti

12

maan hyödyt ja voimme tarvittaes
sa tehdä korjausliikkeitä.
– Välillä tuntuu, että asiat eivät
etene ja mikään ei muutu. Kun ke
hitetään yhtä asiaa kerrallaan, muu
tos ei ole niin radikaali ja iso, mutta
pidemmän aikavälin tarkastelussa
huomaa, kuinka paljon on edetty,
kuvailee erityisasiantuntija Helena
Kalliolinna STM:stä.
Haasteista huolimatta työtä ei
ole jätetty kesken. Välillä on vedet
ty hiukan henkeä, mutta yhtenäis
tämistä on koko ajan jatkettu.
Vuosina 2008–2009 istunut kol
mikantainen resurssityöryhmä oli
tärkeässä roolissa. Resurssityöryh
män toimenpide-ehdotuksia on
ajettu sisään runkosopimuksissa ja
sitä kautta ne on kytketty syste
maattisesti asteittain viralliseen oh
jausprosessiin.

2010

 Avit aloittavat
 Yleinen valvonta
ohje valmistuu
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2011

 Vera otetaan
käyttöön
 Koordinaatioryhmät

Esimerkiksi valtakunnallisia val
vontaohjeita alettiin tehdä työryh
män ehdotuksen pohjalta.
Myös tarkastajien koulutus on
ollut yhtenäistävä tekijä. Käytän
nöksi tuli ajoittaa rekrytoinnit yhtä
aikaisesti kaikilla alueilla ja sitten
käynnistää koko porukalle tarkas
tajakoulutus.
– Nykyään verkkokoulutus, mo
nipaikkaisuus, etätyö ja yksilölliset
työaikajärjestelyt luovat osaltaan
omat haasteensa yhteiselle kes
kustelulle, Tarja Nupponen pohtii.

Avi vauhditti

Aluehallintovirastoihin siirtyminen
vuonna 2010 vauhditti yhtenäisty
mistä. Toimijoita oli nyt vähemmän
kuin työsuojelupiirien aikaan. Yhte
näistymistä tapahtui myös vas
tuualueiden sisällä, sillä entinen pii
rijako meni uusiksi, ja lähes kaikille
vastuualueille tuli alueita eri työ
suojelupiireistä.
Vera-valvontatietojärjestelmän
käyttöönotto vuonna 2011 yhte
näisti toimintaa huomattavasti.
– Vera on ollut iso panostus.
Muutenkin digitalisaatiota on hyö
dynnetty. On avattu rajapintoja ja

2014

2015

 Erikoistumistehtävät-työryhmä
 Valtakunnallinen toiminta
ympäristöanalyysi

Tarja Nupposen (vas.) ja Helena Kalliolinnan mukaan tavoitteena on saada valvontaan ja sen suunnitteluun yhtenäinen viitekehys ja toteutus.

tehty yhteistyötä muiden viran
omaisten, kuten Verohallinnon
kanssa, Tarja Nupponen kertoo.
Tietyille toimialoille tai asiakoko
naisuuksille perustettiin valtakun
nallisia koordinaatioryhmiä tai ver
kostoja, mutta erityisesti valtakun
nalliset erikoistumistehtävät ovat
olleet iso askel. Uusia valtakunnal
lisia erikoistumistehtäviä käynnistyi
vuoden 2016 alusta. Myös valta
kunnallinen puhelinneuvonta käyn
nistyi vuoden 2016 alkupuolella.
– Erikoistumistehtävillä on ollut
suuri merkitys valvonnan tasalaa
tuisuuteen sekä toiminnan ja re
surssien käytön tehostumiseen,
Tarja Nupponen sanoo.
– Ja varmaankin ne ovat helpot
taneet tietä näille yhteisille valvon
nan suunnitelmille, joita on tehty ja
tehdään. Yleinen ajattelu on kään

2016

 Uusi runkokausi alkaa
 Erikoistumistehtävät
käynnistyvät

2017

tynyt siihen suuntaan, että yhdessä
tehdään, Helena Kalliolinna jatkaa.
Eri toimialoilla yhtenäistämises
sä ollaan eri vaiheissa. Rakennus
alan valvonnassa yhteistyöllä on pi
simmät perinteet ja alalla on ollut
valtakunnallisia valvontasuunnitel
mia jo pitkään.
– Rakennusalalla kulmat on jo
hiottu pyöreiksi, mutta esimerkiksi
julkishallinnon valvonnassa ei ole
edellisen runkokauden kuntahaket
ta lukuun ottamatta ollut valtakun
nallista yhteistyötä. Siellä käydään
nyt yhtenäistämisen vaatimaa kes
kustelua ja se ottaa oman aikansa,
Tarja Nupponen sanoo.

Luova-valmistelu ajurina

Luova-valmistelu on ollut ajurina
viime vuosien kehittämistyössä.
Uuden viraston aloituksen siirtymi

 Riskiperusteisen
valvonnan ryhmät
 Maakuntauudistuksen
valmistelu alkaa

2018

set ovat kuitenkin vaikuttaneet ke
hitysaikatauluihin.
– Eteneminen on tapahtunut sy
käyksittäin ja tuonut tempoilua
meidän aikataulutukseemme, Kal
liolinna ja Nupponen toteavat.
– Siitä huolimatta me etenemme
ja meillä on oma näkymä, jossa toi
minnan yhtenäisyys on vahvasti
seuraavan runkokauden valmiste
lun agendalla, Nupponen sanoo.
Luova-virastoon on tarkoitus tul
la yksi toimivaltainen työsuojelu
viranomainen.
Valvontakentän alueelliset erot
on kuitenkin tunnistettava. Siitä
huolimatta valvonnan pitää näyt
täytyä samanlaisena kaikkialla Suo
messa.
– Kyse on ehkä enemmän paino
tuksista tai resurssijaosta. Esimer
kiksi kaupan alalla ero eri puolilla
maata kasvukeskuksissa sijaitse
vien työpaikkojen välillä ei ehkä ole
niin suuri kuin ero samalla maantie
teellisellä alueella sijaitsevan kas
vukeskuksen ja maaseudun välillä,
Kalliolinna pohtii.
Yhtenäinen toimivalta myös hel
pottaa resurssien siirtelyä tarpeen
mukaisesti.
– Ratkaiseva kysymys on toimi
vallan käyttö, samanlaisesta puut
teesta pitää tulla samanlainen seu
raamus, Tarja Nupponen sanoo.
– Muutostyöhön on lähdetty in
nostuneesti. Suunta on oikea, sitä
tuskin on kyseenalaistettukaan,
Nupponen pohtii.
– Vaikka joissain prosessin osis
sa on vielä kehitettävää, niin perus
ajatus on toimiva, Kalliolinna toteaa.

2019

 Yhteinen tulossopimus
 Valtakunnalliset valvontasuunnitelmat
 Seuraavan runkokauden valmistelu

2021

 Luova?
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Yhtenäistämisen pitkä historia
Nykyiset vastuualuejohtajat Päivi Suorsa ja Kaarina Myyri-Partanen
opiskelivat yhtä aikaa diplomi-insinööreiksi Oulun yliopistossa ja aloittivat
tarkastajina 1980-luvulla. Kun pyysin heitä kertomaan työsuojelun
yhtenäistymiskehityksestä, tarina alkoi ihan ensimmäisistä vuosista.
Siitä on otettu pitkä askel eteenpäin yhtenäisyydessä.

K

un Vera-valvontatietojärjes
telmää alettiin 2000-luvun
lopulla kehittää, se toi vas
tuualueiden väliset erot näkyviksi.
Nähtiin, mitkä asiat painottuvat eri
vastuualueilla ja mitkä ovat valvon
nan tavat.
Veran kehitystyö pakotti hake
maan yhtenäistä käsitystä siitä,
mitä valvontaan ja miten valvotaan
ja kun jokin puute on havaittu, mi
ten se kuvataan tarkastuskerto
muksessa. Ajateltiin, että Vera yh
tenäisti toimintaa, mutta se näytti
myös, että vaikka monet asiat oli
määritelty samalla tavalla, valvon
nassa oli silti eroja, kertoo ESAVIn
työsuojelun vastuualueen johtaja
Kaarina Myyri-Partanen.
Tämä havainto kannusti vas
tuualueita tiivistämään omaa yh
teistyötään. Muutama vuosi Veran
kehittämistyön aloittamisen jälkeen
perustettiin koordinaatioryhmiä
niin eri toimialoille kuin valvontako
konaisuuksille. Koordinaatioryh
mien tehtävänä oli yhtenäistää val

Mitä enemmän käytäntöjä
ja sisältöjä avataan,
sitä enemmän löydetään
uusia kohtia, joita voisi
yhtenäistää.
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Työsuojelun vastuualueiden on toimittava tiiviimmässä yhteistyössä, tuli
Luovaa tai ei, johtajat Päivi Suorsa (kuvassa vasemmalla) ja Kaarina Myyri-Partanen sanovat.

vontaa muun muassa kouluttamal
la sekä osallistumassa valvontaoh
jeiden laatimiseen.

Hynttyyt yhteen
tavalla tai toisella

Edellisen ja nykyisen runkokauden
suunnitelmista näkyy Päivi Suorsan ja Kaarina Myyri-Partasen mu
kaan jo selkeästi yhtenäistymiske
hitystä. Suunta on ollut tiedossa,
vaikka vähän mutkaa on tehty mat
kalla.
– Oikeastaan vasta nykyisen run
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kokauden suunnitelmasta voi sa
noa, että on lähdetty tosissaan lyö
mään hynttyitä yhteen. Vaikka yh
tenäisiä asialistoja ja turvallisuuden
hallinnan asiakokonaisuutta on kri
tisoitu, niin se hyvä puoli siinä oli,
että havaitsimme, että saamme
paljon enemmän aikaiseksi, jos
teemme yhdessä, Kaarina Myy
ri-Partanen kertoo.
Varsinainen murroskohta oli
tulossopimus, joka tehtiin ensim
mäisen kerran yhtenäisesti vuonna
2018. Yhdessä suunnittelua on pi

tänyt opetella, koska yhtenäistä
valvontaa on vaikea toteuttaa, jos
suunnittelukäytännöt eroavat val
tavasti toisistaan.
– Yhteisestä suunnittelusta on
kyllä se hyöty, että mitä enemmän
yhdessä avataan näitä käytäntöjä
ja sisältöjä, sitä enemmän löyde
tään uusia kohtia, joita voisi yhte
näistää, kertoo PSAVIn työsuojelun
vastuualueen johtaja Päivi Suorsa.
Yhtenäistymiskehityksessä ei pi
täisi kuitenkaan hukata alueellisissa
toimintaympäristössä olevia eroja.
Matkustaminen on tästä hyvä esi
merkki, mutta myös valvonnassa
eroavaisuuksia löytyy. Asematun
nelin vähittäiskaupan tarkastuksel
la on kyllä otettava ihan eri asiat
huomioon kuin jossain käsivarren
myymälässä. Alueellisia eroja ei ole
vain vastuualueiden välillä, vaan
myös niiden sisällä. Eri tiimit toimi
vat eri tavalla, ja eri tarkastajillakin
voi olla erilainen ote valvontaan.
– Meillä Pohjois-Suomessa on
kolme eri maakuntaa ja niiden välil
lä on tosi isoja eroja. Samoin työ
elämä näyttää kyllä Helsingissä
ihan erilaiselta kuin Kaakonkulmas
sa, Suorsa ja Myyri-Partanen sano
vat.
Työsuojelun yhtenäistymiskehi
tys näytti selkeältä silloin, kun Luo
van päivämäärä oli tiedossa ja
mentiin selkeästi sitä kohti. Nyt var
muutta yhteisestä virastosta ei ole.
– Sen me olemme huomanneet,
että vastuualueiden on toimittava
tiiviimmässä yhteistyössä, tuli Luo
vaa tai ei. Ja yhteistyötä tehdään
muutoinkin kuin valvonnassa ja sen
suunnittelussa. Esimerkiksi sähköi
sen asianhallinnan suunnittelun yh
teydessä eri vastuualueiden kirjaa
mot ovat tehneet hyvää yhteistyö
tä. Kun suunnittelemme isoja muu
toksia, on se jatkossakin parempi
tehdä yhdessä, Päivi Suorsa sanoo.

Sähköistä asianhallintaa
kokeillaan Itä-Suomessa
Itä-Suomen alue
hallintoviraston
työsuojelun vastuu
alueella on marraskuun
aikana pilotoitu
sähköistä arkistointia,
skannausta ja sähköistä
hyväksyntää.

P

ilotti on osa kesäkuussa
käynnistettyä projektia,
jonka tavoitteena on
siirtyä kokonaan sähköiseen
asianhallintaan ensi kesänä
kaikilla työsuojelun vastuu
alueilla.
– Kyse on isosta muutok
sesta. Käytännössä sähköi
seen asianhallintaan siirtymi
nen tarkoittaa sitä, että asia
kirjat arkistoidaan ja käsitel
lään sähköisesti Uspa-asian
hallintajärjestelmässä. Kirjaa
mosta ei tulosteta eikä
postiteta yhtään paperista
asiakirjaa, kertoo projektia ve
tävä lakimies Tanja Välke.
– Myös asiakirjojen hyväk
syntä tapahtuu Uspassa eikä
niitä enää allekirjoiteta käsin.
Projekti on kaksivaiheinen.
Ensimmäisessä vaiheessa
vuoden 2019 alusta alkaen
otetaan käyttöön ne palikat,
joita Itä-Suomessa nyt pilotoi
daan. Alkuvaiheessa pääsään
töisesti vain kirjaajat käsittele
vät asiakirjoja Uspassa, mutta
keväällä myös muut kuin kir
jaajat aloittavat Uspan käytön.
Sähköisen asiakirjahallinnon
kokonaisuuteen kuuluu myös
sähköinen asiointi, joka on
tiettyjen ilmoitusten osalta jo
otettu työsuojelussa käyttöön

tänä vuonna sekä sähköinen
tiedoksianto, jossa otetaan
askelia eteenpäin, kun tarkas
tuskertomuksien toimittamis
ta sähköisesti valmistellaan.
Työelämän ja ympäristön
muutos edellyttää toimintata
pojen sähköistämistä. Moniti
lat ja erilaiset joustavat työn
teon muodot, kuten etätyö
luovat tilausta sähköisille työ
kaluille, joiden käyttäminen ei
ole sidoksissa fyysiseen si
jaintiin.
Välkkeen mukaan asianhal
linnan sähköistäminen lisää
alussa kirjaamohenkilöstön
työkuormaa, mutta vuoden,
parin siirtymäajan jälkeen toi
mintatavat selkeytyvät ja työ
nopeutuu. Suurin hyöty saa
daan siinä vaiheessa, kun
kaikki sähköisen asiakirjahal
linnon osakokonaisuudet ovat
täysimääräisesti käytössä.
Sähköistä asianhallintaa on
kehitetty yhteistyössä alue
hallintovirastojen hallinto- ja
kehittämisyksikön kanssa,
joka on muun muassa vastan
nut skannaukseen tarvittavas
ta laitteistosta.
– Yhteistyö pilotin aikana on
sujunut hyvin. Hake-yksikkö
on esimerkiksi vastannut
skannaajien perehdytyksestä
Kuopiossa.
– Projekti on hyvällä mallilla.
Aika on nyt otollinen asianhal
linnan sähköistämiselle. Luo
va-virastoa suunniteltaessa
työsuojelunkin asianhallinta
prosessit on saatava kuntoon.
REETTA AHO
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Riskitoimialat

työsuojeluvalvonnan kohteina

Nelivuotiskausittain työsuojeluvalvontaa linjaavan runkosuunnitelman
mukaisesti valvontaa kohdennetaan vuosina 2016 – 2019 erityisesti toimialoille,
joilla esiintyy työturvallisuuteen liittyviä riskitekijöitä. Vaikutuksia pyritään
saamaan aikaan kohdeherkillä metodeilla ja yhtenäisillä viranomaiskäytännöillä.

V

uoden 2016 lopussa perus
tettiin valtakunnallinen työ
ryhmä, jonka tehtävänä oli
määritellä käsitteitä, sisältöjä ja pai
notuksia sekä kartoittaa valvonta
menetelmiä. Lisäksi perustettiin
toimialakohtaisia ryhmiä, jotka pi
lotoivat suunniteltuja menetelmiä.
Riskiperusteisen valvonnan työ
ryhmien työtä on jatkettu tänä syk
synä valvonnan suunnitteluryh
mässä ja seitsemässä toimialakoh
taisessa alatyöryhmässä, jotka
suunnittelevat ensi vuonna toteu
tettavaa työsuojeluvalvontaa pilot
tiryhmistä saatuja kokemuksia hyö
dyntäen. Esittelemme tänä vuonna
toteutettujen teollisuuden ja kau
pan alan pilottien kokemuksia.

Teollisuuden pilotti
oli hyvä avaus

Teollisuuden valvontapilotissa koh
teeksi valittiin metalliteollisuuden
toimialat, koska niissä esiintyy
merkittäviä ammattitauti- ja tapa
turmariskejä.
Työryhmä koostui teollisuuden
valvontaryhmien esimiehistä. Pilot
ti toteutettiin helmi–kesäkuun aika
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na. Tavoitteena oli tehdä 300 tar
kastusta, mutta niitä tehtiin 441.
– Valvontaa tehtiin sitoutuneesti
yhteisellä, runkokaudelle määritel
lyt asiakokonaisuudet sisältävällä
asialistalla, vaikka se aiheuttikin
osalle muutoksia totuttuihin me
nettelytapoihin, kertoo metallin pi
lottiryhmää vetänyt ylitarkastaja
Satu Auno.
Pilotissa saatiin luotua pohjaa
yhteisille linjauksille. Ryhmä totesi,
että vastuualueiden väliset erot
metalliteollisuuden valvonnassa ei
vät olleet kovin suuria, vaan eroja
löytyi enemmänkin tarkastajien val
vontaotteissa.
Jatkossa pilottiryhmä ehdottaa
yhteistä tapaamista tai koulutus
päivää tarkastajille valvontaotteen
yhtenäistämiseksi. Olisi tärkeätä
päästä käymään koko porukalla
läpi, miten ja milloin kukin tulkitsee
tarkastettavan asian olevan kun
nossa.
Pilotissa todettiin, että turvalli
suuden hallinnalla on metalliteolli
suudessa saavutettu hyvä perus
taso. Jatkossa valvontaa olisi koh
dennettava enemmän toimialalle
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ominaisiin asioihin ja ilmiöihin. Val
vonnan menetelmiä on myös syytä
kehittää ja monipuolistaa.
– Pilotti oli hyvä avaus kohti yh
teistä valvontaa, mutta vasta en
simmäinen askel. Valvonnan sisäl
löistä ja menettelytavoista on käy
ty hyvää keskustelua. Työ jatkuu!

Kaupan alan pilotista
eväitä jatkoon

Myös kaupan alan valvonnassa to
teutettiin valtakunnallinen pilotti
hanke ensimmäisen vuosipuolis
kon aikana. Pilottiryhmän tehtävä
nä oli muun muassa määritellä si
sällöt runkosuunnitelmassa kaupan
toimialoille merkittyihin riskikoko
naisuuksiin sekä laatia pilottitar
kastuksilla käytettävä yhtenäinen
asialista. Lisäksi ryhmää kannus
tettiin kehittämään ja uudistamaan
tarkastettavia asioita ja niiden kri
teereitä. Tavoitteena olleet 300 tar
kastusta ylitettiin myös kaupan
alan pilotissa, kokonaistarkastus
määrä oli 449.
– Pilottiin osallistuneet tarkasta
jat toivat aktiivisesti ryhmän käsi
teltäväksi valvonnassa esiin nous

Metalliteollisuuden ja kaupan alan pilottihankkeiden kokemuksia on hyödynnetty ensi vuoden työsuojeluvalvontaa suunniteltaessa.

seita kysymyksiä ja asioita. Myös
hyviä käytäntöjä ja muuta toimi
alaan liittyvää informaatiota pyrit
tiin jakamaan ryhmän kautta kaikil
le toimialaa tarkastaville, kertoo pi
lotin kokemuksista ryhmän pu
heenjohtajana toiminut ylitarkasta
ja Miia Kulmala.
Myös kaupan alan pilotissa käy
tettiin yhteisesti sovittua asialistaa.
Valvontakäytännöistä oli koottu
tarkastajille apuvälineeksi tarkas
tuslomake, johon oli kirjattu myös
valvonnan linjauksiin ja käytäntöi
hin liittyviä asioita.
– Yleisesti ottaen pilotti sujui hy
vin ja myös tarkastajilta saatiin pää
osin positiivista palautetta. Pilotin
aikana nousi esiin, että tarkastajat
pitivät tärkeänä mahdollisuutta yh

teiseen keskusteluun valtakunnal
lisesti saman toimialan tarkastajien
kanssa, ja pilotti nähtiin hyvänä
mahdollisuutena siihen.
Kaupan alan yhtenäisen valvon
nan kehittämistä on jatkettu tänä
syksynä tarkastaja Kaisa Timosen
vetämässä palvelualojen valvon
nan suunnittelun alatyöryhmässä.
Suunnittelutyössä on hyödynnetty
pilotissa ja muissa yhteyksissä
aiemmin tehtyjä linjauksia.
– Yhtenäisten asialistojen laadin
taa jatketaan edelleen hyödyntäen
jo laadittuja asialistoja ja run
kosuunnitelmassa sovittuja asioita.
Myös valvontakohteiden valintaa
suunnitellaan runkokauden tavoit
teiden mukaisesti, Kaisa Timonen
kertoo.

– Lisäksi meidän täytyy esittää
yhtenäiseen valvontaan käytettävä
tarkastusresurssi ja tarkastusmää
rät vastuualueiden käytettävissä
olevat resurssit huomioon ottaen.
Resurssisuunnittelussa haasta
vaksi Kaisa Timosen mukaan on
koettu tarkastuksiin varattavan
ajan suunnittelu eri toimialoilla. Esi
merkiksi erilaiset asialistat, toimi
alojen erilaisuus ja työpaikan työ
suojelun yhteistoiminnan järjestäy
tyminen voivat vaikuttaa tarkastuk
sen kestoon.
– Työryhmän käsityksen mukaan
valvonnan yhtenäistämistä on syy
tä jatkaa. Myös valvonnan vaikutta
vuuden osoittamiseen täytyy kiin
nittää huomiota, Kaisa Timonen sa
noo.

TS-NYT AMMATTIASIAA TYÖSUOJELUSTA
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Valtakunnallisilla hankkeilla

laajempaa näkyvyyttä
Valtakunnallisten hankkeiden muodossa tehtävä työsuojeluvalvonta
varmistaa samansuuntaiset raamit valvonnalle koko maassa.
Samat teemat ovat näkyvillä valtakunnallisesti, jolloin valvontaan
on helpompi kytkeä myös viestintää ja alan toimijoita. Yhdistämällä
eri vaikuttamistapoja tavoitetaan suurempi kohdejoukko, saadaan
laajempaa näkyvyyttä ja sitä kautta parempaa vaikuttavuutta valvonnalle.

Työelämän
muutos synnytti
yhteisen työpaikan,
työsuojeluhallinto
siitä hankkeen

T

yöelämä on ollut voimak
kaassa muutoksessa, ja yri
tysten tapa hoitaa urakoi
taan on muuttunut. Enää yksi ja
sama yritys ei välttämättä vastaa
esimerkiksi ison teollisuuslaitoksen
rakentamisesta tai kunnossapidos
ta, vaan urakka on jaettu usean yri
tyksen ja näiden alihankkijoiden
kesken. Samalla perinteisestä työ
paikasta on tullut yhteinen työpaik
ka.
Yhteiset työpaikat -hanke on
työsuojeluhallinnon meneillään ole
va ja vielä ensi vuoden kestävä val
takunnallinen hanke, jonka tavoit
teena on selkiyttää käsitettä yhtei
sistä työpaikoista ja tunnistaa vas
tuita. Hanke on pitänyt sisällään
tutkimusta, valvontaa ja viestintää.
– Yhteisillä työpaikoilla monen
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Yhteiset työpaikat -hanke esittäytyi syksyllä 2018 EuroSafety -messuilla. Kuvassa hankekoordinaattori Hanna-Kaisa Rajala ja osastolla vieraillut Napo.

samanaikaisen toimijan turvallisuu
den hallinta on normaalia toimintaa
vaativampaa. On tärkeää tunnistaa,
että työpaikka ylipäätään on yhtei
nen, koska siitä seuraa yrityksille
omat roolinsa ja vastuunsa. Kar
keasti jaotellen yhteisestä työpai
kasta on kyse silloin, kun vaaratkin
ovat yhteiset, sanoo hankekoordi

TS-NYT AMMATTIASIAA TYÖSUOJELUSTA

naattori ylitarkastaja Hanna-Kaisa
Rajala Pohjois-Suomen avin työ
suojelun vastuualueelta.
Toimialat, joilla työsuojeluvalvon
taa on hankkeen tiimoilta tehty,
ovat teollisuuden kunnossapito, ja
teollisuusrakentaminen sekä palve
luala. Valvonta on kohdentunut
teollisuuden kunnossapidossa ti

KUVAT RISTO ERONEN JA VIRPI SAARINEN

Vuonna 2018
käynnissä olleet valtakunnalliset hankkeet
 Kemiallisten tekijöiden
valvontahanke 2018
 Yhteiset työpaikat 2016-2019,
Tutkimus-, valvonta- ja
viestintähanke
 YKSOTE-kuormitus 2017–2018,
Sosiaali- ja terveysalan hanke
 Työturvallisuus vuokratyössä
2018, SLIC/EU-hanke
laajaan, urakoitsijaan ja pääkontto
riin. Teollisuusrakentamisessa val
vonnan kohteina ovat olleet pääto
teuttaja, rakennuttaja ja urakoitsija.
Palvelualan valvonta on nidottu
moduuliksi, ja valvonnan yhteydes
sä selvitetään, millaisia vaaroja työ
paikalla on.
– Tarkastushavaintojen perus
teella annetut määrällisesti merkit
tävimmät velvoitteet teollisuuden
kunnossapidossa tilaajalle kohdis
tuvat pääasiallista määräysvaltaa
käyttävän työnantajan velvollisuuk
siin sekä työn vaarojen selvittämi
seen ja arviointiin. Puutteena on ol
lut esimerkiksi keskinäinen eri toi
mijoiden välisen työn arviointi sekä
vaikutukset ympärillä olevaan tuo
tantoon. Urakoitsijoille on annettu
velvoitteita heidän käyttämiensä
koneiden, työvälineiden ja muiden
laitteiden turvallisuudesta, Han
na-Kaisa Rajala kertoo.
>> Yhteiset työpaikat -hankkeen

lyhyt esittelyvideo Twitterissä

>> Lisätietoja: www.tyosuojelu.fi >
Yhteiset työpaikat

Oikeat suojautumiskeinot on tarkistettava aina kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteesta, joka tulee kemikaalin mukana.

Tehovalvonnassa
pienten
työpaikkojen
kemikaali
turvallisuus

P

ienten työpaikkojen kemi
kaaliturvallisuudessa on
huomattavan usein pe
rustavanlaatuisia
puutteita.
Tämä selvisi lokakuussa kemi
kaaliturvallisuuden tehovalvon
taviikolla, jossa tarkastettiin lä
hes 400 työpaikkaa eri puolella
Suomea, yhteensä 108:ssa eri
kunnassa. Kohteet olivat lähinnä
pieniä teollisuuden työpaikkoja,
auto- ja moottoripyöräkorjaa
moja sekä pesuloita.
Valvonnan tulos oli huolestut
tava. Tarkastetuista työpaikoista
valtaosalla (68 %) ei ollut asian
mukaista kemikaaliriskinarviota:
33 prosentilla työpaikoista se
puuttui kokonaan ja 35 prosen

tilla arvioinnissa oli puutteita.
– Näyttää siltä, että kemikaa
liturvallisuus on huomattavasti
heikommalla tolalla kuin esimer
kiksi koneturvallisuus ja tapatur
mien torjunta, kertoo ylitarkas
taja Satu Auno Etelä-Suomen
aluehallintovirastosta.
Valvonnassa nähtiin, että mo
nessa työpaikassa kemikaaliris
kejä ei hallita järjestelmällisesti
vaan pikemminkin mutu-tuntu
malla. Kemikaalin käyttöturvalli
suustiedotteita ei osata hyödyn
tää, jolloin työntekijät eivät vält
tämättä edes tiedä käsittelevän
sä vaarallisia kemikaaleja, eivät
kä osaa suojautua niiltä oikein.
Kemikaaleja käsiteltäessä saa
tettiin esimerkiksi käyttää me
kaanisia vaaroja vastaan tarkoi
tettuja suojahanskoja, jotka ei
vät lainkaan suojaa kemikaaleil
ta.
– On selvää, että kemikaalitur
vallisuuden tehostettua valvon
taa tulee tehdä myös jatkossa.

Testaa tietosi kemikaaliturvallisuudesta!

Päätäsi alkaa särkeä, kun käsittelet kemikaalia – mitä teet?
Mikä ratkaisee, miten suojaimia käytetään työpaikalla: tyyliseikat,
maalaisjärki vai riskienarviointi?
Osana kemikaaliturvallisuuden valvontaviikkoa työsuojeluviran
omainen julkaisi verkkotestin, jolla työntekijät voivat testata, miten
hyvin kemikaaliturvallisuuden perusasiat ovat hallussa.
>> Testaa sinäkin tietosi, testi avautuu tästä.

TS-NYT AMMATTIASIAA TYÖSUOJELUSTA
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Työsuojeluperheen viestintäyhteistyö

lähtenyt käyntiin pirteästi
Työsuojelun
vertaisorganisaatiot
eli työsuojeluperhe
on tehnyt viestintä
yhteistyötä kesäkuusta
2017 alkaen.

T

yösuojeluperheeseen kuuluu
aluehallintoviraston (AVI)
työsuojelun vastuualueiden
lisäksi sosiaali- ja terveysministeri
ön työ- ja tasa-arvo-osasto (TTO),
Työturvallisuuskeskus (TTK), Työ
terveyslaitos (TTL), Tapaturmava
kuutuskeskus (TVK) ja Työsuojelu
rahasto (TSR). Ryhmässä on orga
nisaatioidensa viestinnän vastuu
henkilöitä, ja se on kokoustanut
säännöllisesti.
Perustamiskokouksessa ryhmä
tunnisti, että työsuojeluviestinnäs
sä on aukkoja joidenkin kohderyh
mien osalta ja myös isännättömiä
asioita, joista kukaan ei viesti. Poh
dinnoissa todettiin, että laajaa jouk
koa koskevat viestit menevät pa
remmin läpi mediassa. Myös so
siaalisen median merkityksen kas
vu viestien kaiuttamisessa tiedos
tettiin.
Työsuojeluperhe asetti tavoit
teekseen viestinnän muotojen ja
konkreettisten, käytännönläheis
ten teemojen löytämisen, joista
viestitään yhteistyössä. Toiminta
periaatteeksi kiteytyi toimintamalli,
jossa joku työsuojeluperheestä
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Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät -kampanjan tukeminen on yksi työsuojeluperheen viestinnän teema. Kuva marraskuisesta Tampereen tilaisuudesta, jossa STM:n työ- ja tasa-arvo-osaston ylijohtaja Raimo Antila keskustelee tauolla Wärtsilän ja Scanian kemikaali
ammattilaisten kanssa.

nostaa yhteisesti sovitusti jonkun
teeman esille ja toiset perheenjä
senet ostavat sen, siis levittävät
esiin nostetun teeman omissa
viestintäkanavissaan omin paino
tuksin mutta yhteisesti sovituin sä
velin.

Ensimmäisenä teemana
perehdyttäminen

Ensimmäiseksi teemaksi valikoitui
työhön ja työssä perehdyttäminen.
Heikon perehdyttämisen todettiin
olevan syynä esimerkiksi lukuisiin
työtapaturmiin. Ensimmäisen tee
man isäntä oli AVIn työsuojelun
viestintä, joka laati teemalle viestin
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täsuunnitelman ja aikataulutuksen
yhdessä muiden perheenjäsenten
kanssa.
Perehdyttämisteeman
viestinnällisen avauksen suoritti
AVI tiedotteella ja twiitillä, jota tuki
vat muiden organisaatioiden tie
dotteet ja sometus. Tiedotteen lä
pimeno mediassa ei ollut kovin kak
sinen, mutta yhteinen rumputuli so
siaalisessa mediassa lisäsi viestin
nän tehoa vaikuttavasti.

Yhteinen rumputuli
sosiaalisessa mediassa
lisää viestinnän tehoa
vaikuttavasti.

TEKSTI KATARIINA ORANEN

Seuraavaksi teemaksi valittiin
kemikaaleille altistuminen työssä.
EU-OSHA-kampanja kemiallisten
tekijöiden tunnistamisesta ja hallit
semisesta käynnistyi huhtikuussa
2018, ja työsuojeluperhe tuki kam
panjaa suunnitellusti yhteistyössä.
TTK:lla oli tällä kertaa vetovastuun
aiheen valmistelusta ja viestintä
suunnitelman laatimisesta. Terveel
linen työ Tunnista ja hallitse kemial
liset tekijät -kampanjan avaussemi
naarin yhteistyössä sovittu viestin
tä onnistui hyvin. Kampanja on
edelleen käynnissä, ja tietysti myös
viestintäyhteistyö.

Yhteistyötä myös
messutapahtumissa

Kesän viestintäteemana oli kuu
massa työskentely ja vetovastuu oli
TTL:lla. Säänhaltija on viestinnälle
suotuisa, sillä historian helteisim
mällä kesällä teeman viestit uppo
sivat kansaan kuin kuuma veitsi
voihin. Tiedotteet menivät hyvin
läpi ja some soi sekin kuumana.
Tulevaksi teemaksi on kaavailtu
mikroyrittäjien ja itsensä työllistä
vien työturvallisuus, työterveys ja
sosiaaliturva.
Teemojen ympärille rakentuvan
yhteistyön lisäksi työsuojeluper
heen jäsenet ovat tehneet kuluvan
vuoden aktiivisesti yhteistyötä
messutapahtumien tiimoilta.
Yhteisosasto on todettu erin
omaiseksi ”yhdeksi luukuksi” neu
voa ja opastaa messukävijöitä työ
suojeluasioissa.

Tyosuojelu.fillä
125 000 käyttäjää
kuukaudessa

Tyosuojelu.fi-verkkopalvelun käyttäjämäärät
ovat kasvaneet tasaiseen tahtiin kolmisen vuotta
sitten toteutetun kokonaisuudistuksen jälkeen.

V

uonna 2016 Tyosuoje
lu.fi-verkkopalvelulla
oli noin 652 000 ja
vuonna 2017 hieman yli
840 000 käyttäjää. Tänä vuon
na Tyosuojelu.fissä oli loka
kuun loppuun mennessä vie
raillut reilut 970 000 käyttäjää.
Lokakuun 2018 aikana Tyo
suojelu.fillä oli noin 125 000
käyttäjää.
Määrä on kasvanut edellis
vuoden vastaavaan ajankoh
taan verrattuna lähes 30 000
käyttäjällä ja lokakuusta 2016
miltei 52 000 käyttäjällä.

Helteet heijastuivat
kesän lukuihin

Työsuojeluhallinnon verkko
palvelun käyttäjiä kiinnostavat
erityisesti työsuhdeasiat. Esi
merkiksi Vuosiloma, Työsuh
teen päättyminen ja Lomautus

ovat pysyneet vuodesta toi
seen luetuimpien sivujen kär
jessä.
Kuluvana vuonna kymme
nen suosituimman sivun jouk
koon ovat työsuhdeasioiden
lisäksi mahtuneet Epäasialli
nen kohtelu ja Lämpöolot.
Tyosuojelu.fin suosituimmat
sivut keräävät kukin kuukau
sittain yleensä noin 5 000–
10 000 katselukertaa. Lämpö
olot-sivu ampaisi kesän ennä
tyshelteillä koko verkkopalve
lun katselluimmaksi ja keräsi
heinäkuun aikana lähes
34 000 katselukertaa.
Mobiilikäyttö on parissa
vuodessa selvästi yleistynyt.
Tällä hetkellä noin 40 prosent
tia Tyosuojelu.fin käyttäjistä
selaa sivuja mobiililaitteella,
kun vuonna 2016 mobiilikäyt
täjiä oli noin neljäsosa.

Tyosuojelu.fin käyttäjiä
kuukaudessa keskimäärin

2016: 54 320
2017: 70 015
2018: 97 021 käyttäjää/kk
TS-NYT AMMATTIASIAA TYÖSUOJELUSTA
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TEKSTI AKI ERIKSSON

Korkein oikeus tuomitsi
Timo Rädyn sakkoihin työsyrjinnästä
Hilkka Ahteen irtisanomisasiassa
Pitkä oikeusprosessi
saatiin päätökseen
kesällä, kun Korkein
oikeus antoi ratkaisun
niin sanotussa Ahteen
syrjintähaarassa. Oikeus
tuomitsi liiton entisen
puheenjohtajan Timo
Rädyn 20 päiväsakkoon
työsyrjinnästä.

T

apauksessa oli kysymys sii
tä, kun Auto- ja kuljetusalan
ammattiliitto AKT:n hallitus
irtisanoi liiton viestintäpäällikkönä
toimineen Hilkka Ahteen liiton pal
veluksesta sen jälkeen, kun tämä
oli tehnyt työsuojeluviranomaisel
le valvontapyynnön kokemastaan
häirinnästä. Myöhemmin liiton hal
litus palautti Ahteen työsuhteen.
Syyttäjä nosti asiassa syytteet
irtisanomisen puolesta äänestä
neitä hallituksen jäseniä vastaan.
Syytteen saaneet jäsenet tunnus
tivat teon silloista puheenjohtajaa
Timo Rätyä lukuun ottamatta. Rä
dyn osalta asiaa käsiteltiin sekä kä
räjä- että hovioikeudessa niin, että
käräjäoikeudessa Räty tuomittiin
työsyrjinnästä ja hovioikeudessa
syytteet hylättiin.
Korkein oikeus järjesti asiassa
suullisen käsittelyn, jossa tapahtu
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mista kerrottiin samoin kuin alem
missakin oikeusasteissa. Korkeim
malla oikeudella oli ratkaistavanaan
kolme oikeuskysymystä. Tuomios
saan oikeus vahvisti työsuojeluvi
ranomaisen käsityksen siitä, että
työsyrjintärikoksen tunnusmerkis
tön tarkoittamana ammatillisena
toimintana pidetään myös sitä, että
työntekijä ilmoittaa kokemastaan
epäkohdasta työsuojeluviranomai
selle. Vaikka asiaa on sivuttu alioi
keuksien tuomioissa ja oikeuskir
jallisuudessa, näen tärkeänä, että
asia linjattiin korkeimmassa oikeu
dessa. Korkein oikeus vahvisti rat
kaisullaan työntekijöiden oikeutta
vaikuttaa työoloihin viranomaisen
avulla. On tärkeää, että työntekijät
uskaltavat tehdä valvontapyyntöjä
työsuojeluviranomaiselle ilman pel
koa siitä, että valvontaprosessi joh
taa mahdollisesti oman työsuhteen
päättymiseen.
Seuraavaksi oikeuden oli rat
kaistava kysymys siitä, oliko kyse
epäedulliseen asemaan asettami
sesta, vaikka työsuhde on irtisa
nomisaikana palautettu. Tältä osin
Korkein oikeus katsoi, että kyse on
ollut lain tarkoittamasta syrjintäte
osta. Ratkaisu korostaa myös työn
antajan vastuuta irtisanomisen oi
keellisuudesta, eikä vastuusta voi
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vapautua vain sillä, että myöhem
min palauttaa työsuhteen. Tapauk
sen kannalta on mielenkiintoista,
että Korkein oikeus on eräässä ai
emmassa ratkaisussaan toden
nut, että irtisanomista voitaisiin pi
tää eräänlaisena vaiheittain kehit
tyvänä tekona joka alkaa irtisano
mishetkestä ja päättyy työsuhteen
päättymiseen. On kuitenkin hyvä
muistaa, että irtisanominen on oi
keustoimena työnantajaa sitova, ei
kä sitä voi peruuttaa yksipuolisesti.
Kolmanneksi oikeus arvioi sitä, mi
kä merkitys vastaajan väittämällä
luottamuspulalla oli irtisanomisen
perusteena. Korkein oikeus katsoi
ratkaisussaan, että suullisessa kä
sittelyssä oli tullut näytetyksi, et
tä Hilkka Ahteen tekemä valvon
tapyyntö oli tosiasiallisesti vaikut
tanut irtisanomiseen, vaikka yleis
tä luottamuspulaa työnantajan ja
työntekijän välillä olisikin ollut. Tä
mä tulkinta jatkaa Korkeimman oi
keuden linjaa siitä, ettei työsyrjin
tärikoksen tunnusmerkistö edellytä
täyttyäkseen sitä, että syrjintäpe
ruste olisi ainoa vaikutin epäedulli
seen asemaan asettamiselle, tässä
tapauksessa irtisanomiselle.
KKO 2018:46

Työsuojelun laaja-alainen kehittäjä
Lauri Juhani Gröndahl
2.9.1948 – 17.11.2018

D

iplomi-insinööri, ylitarkasta
ja Lauri Juhani Gröndahl
menehtyi 17.11.2018 sai
rauskohtaukseen. Hän oli syntynyt
Helsingissä 2.9.1948. Lauri toimi
koko työuransa työsuojeluhallin
non palveluksessa ja jäi sieltä eläk
keelle vuonna 2012.
Lauri pääsi ylioppilaaksi 1967, ja
valmistui Teknillisestä korkeakou
lusta vuoriteollisuuden diplomiinsinööriksi 1973. Sosiaali- ja ter
veysministeriön työsuojeluosaston
johtaja Jacob Söderman kannusti
yhteiskunnallisesti valveutuneita
insinööriopiskelijoita hakeutumaan
työelämän lainsäädännön voimalli
seen uudistustyöhön. Lauri työllis
tyikin heti valmistumisensa jälkeen
sosiaali- ja terveysministeriöön ja
sitä kautta vastaperustettuun Työ
suojeluhallitukseen. Sieltä hän siir
tyi Uudenmaan työsuojelupiiriin,
jossa oli sen jälkeen työssä eläk
keelle jäämiseensä saakka.
Lainsäädännön
muutoksen
myötä työsuojelutarkastusten mer
kitys kasvoi, ja tarkastajat olivat
paljon työpaikoilla, jotta siellä opit
tiin uuden lainsäädännön vaatimuk
set. Lauri sai oppinsa paljolti kent
tätyössä, koska edelläkävijöitä oli
aika vähän. Hän suhtautui alusta
asti työhönsä suurella antaumuk
sella ja koki sen merkitykselliseksi.
Hän tuli työläistaustaisesta suvusta
ja koki sen vuoksi henkilökohtai
sesti tärkeäksi edistää työolojen
turvallisuutta ja terveellisyyttä. Työ
paikoilla häntä arvostivat niin työn

tekijöiden kuin työnantajien edus
tajat. Hänen rauhallinen ja sovitte
leva tyylinsä sai ihmiset taipumaan
järkeviin toimenpiteisiin, mutta jos
näin ei näyttänyt tapahtuvan, niin
jämäkkyyttä kyllä löytyi.
Lauri siirtyi 1981 Uudenmaan
työsuojelupiiriin jaostoesimieheksi
ja alkoi kehittää työpaikan sisäistä
työn organisointia. Hänen vahvalla
myötävaikutuksellaan siirryttiin
kohti asiantuntijaorganisaatiota,
jossa tiimi pystyy itse suunnittele
maan omaa valvontatyötänsä. Lau
rin kädenjälki näkyy edelleen myös
työsuojeluhallinnon päivystysjär
jestelmässä, jossa otetaan vastaan
asiakkaiden ilmoituksia työsuoje
lussa ilmenneistä puutteista.

Monien oppi-isä

Lauri Gröndahl uudisti työtapatur
mien tutkintaa ja oli kehittämässä
siihen liittyvää viestintää. Suuri osa
työstä oli kulttuurinmuutoksen
edistämistä työpaikoilla, kohti tur
vallisuusmyönteisempiä työtapoja.
Hän koki itselleen sopivaksi konsul
tatiivisen työtavan, vaikka olikin vi

ranomaisen edustaja. Hän halusi
jatkuvasti oppia uutta työssään,
eikä mikään osa-alue ollut hänelle
vieras. Niinpä hänestä tuli työ
suojelun moniottelija, jonka asian
tuntemus oli tavattoman laajalle
ulottuva. Kun 1990-luvulla henki
nen hyvinvointi työssä tuli valvon
nan uudeksi osa-alueeksi, hän otti
työkseen jäsentää tätä työtä ja luo
da siihen välineitä. Hän niin ikään
teki tunnetuksi väkivalan uhan tor
juntaa työpaikoilla. Uusi tupakkala
ki koitui sekin hänen kontolleen, ja
hän kävi pitämässä siitä lukematto
mia koulutustilaisuuksia työpaikoil
la. Ylivertainen monipuolisuus kas
vatti hänen arvostustaan, ja työ
uransa loppupuolella hän sai pa
neutua uusien tarkastajien koulut
tamiseen. Monet näistä kutsuvatkin
häntä oppi-isäkseen.

Työsuojelu sydämen asia

Työsuojelu oli Laurille sydämen
asia, ja hän toimi eläkkeelle jää
tyäänkin työsuojeluasioiden paris
sa Työsuojeluvalvojat ry:n puheen
johtajana. Hän käynnisti keräyksen
työsuojeluvalvonnan muistitiedon
keräämiseksi eri vuosikymmeniltä,
ja siitä saatu aineisto päätyi Suo
malaisen Kirjallisuuden Seuran ar
kistoon tulevia tutkijoita varten.
Laurin viimeiseksi työksi jäi työ
suojelun välineistöä, suojavarustei
ta ja työn kuormitustekijöitä esitel
leen työsuojelunäyttelyn esineis
tön arviointi ja säilyttäminen.
Lauria kaipaamaan jäävät per
heen, sukulaisten ja ystävien lisäk
si lukuisat työkaverit ja yhteistyö
kumppanit vuosikymmenien var
relta.
TEKSTI JA KUVA PIRETTA PIETILÄ
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Työ muuttuu – miten muuttuu
työsuojeluvalvonta?
Tulevaisuuden työsuojeluvalvonta on
puhuttanut työsuojeluhallintoa tänä syksynä.
Koko työsuojelun vastuualueiden henkilöstö, noin
400 henkeä, kokoontui lokakuun alussa Työsuojelun
tulevaisuuspäiville Jyväskylän Laajavuoreen.

T

ämä oli ensimmäinen kerta,
kun kaikkien työsuojelun
vastuualueiden virkamiehet
olivat yhtä aikaa koolla.
Osastopäällikkö Raimo Antila
sekä valvontajohtaja Arto Teronen
STM:n työ- ja tasa-arvo-osastolta
johdattelivat työsuojeluvalvonnan
visioihin ja linjauksiin, valvonnan ke
hitykseen ja uusiin haasteisiin vas
taamiseen. Vierailevana tähtenä
Työterveyslaitoksen osaamiskes
kusjohtaja Jorma Mäkitalo herät
teli ajatuksia ideoimalla uusia val
vonnan tapoja ja mahdollisuuksia.
Videon välityksellä kuultiin myös
SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan sekä EK:n toimitusjohtajan
Jyri Häkämiehen näkemykset työ
suojeluvalvonnan kehittämisestä.
Tulevaisuuspäivien keskeistä an
tia oli ryhmätyö, jossa koko osallis
tujajoukon voimin ideoitiin valvon
nan menetelmiä tulevaisuudessa.
Esiin nousi konkreettisia ehdotuk
sia, joilla voitaisiin vastata tulevai
suuden valvonnan vaateisiin, kun
työtehtävät, työsuhteet, osaami
nen ja ammatit tulevat muuttu
maan. Työn muutoksilla on vaiku
tuksensa terveyteen ja työkykyyn.
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Toisaalta katsaus historiaan osoit
taa, että menneisiin aikoihin verrat
tuna muutos ei ehkä kuitenkaan ole
niin poikkeuksellista.

Missä on
työsuojelun tieto?

Päivän sana on tieto: missä se on,
kuka sitä hyödyntää ja miten? Esi
merkiksi tarkastajien välistä tiedon
vaihtoa, vertaistukea ja hiljaista tie
toa pitäisi hyödyntää nykyistä pa
remmin. Jyväskylässä keskusteltiin
myös viranomaistiedon yhteiskäy
töstä, jolloin eri viranomaisilla ja
muilla mahdollisilla tiedon tarvitsi
joilla, kuten vakuutusyhtiöillä tai
työterveyshuollolla olisi käytettä
vissään sama, ajantasainen tieto.
Työnantajille suunnattua säh
köistä asiointia on jo aloiteltu tie
tyissä luvissa ja ilmoituksissa. Jat
kokehityksenä voisi olla esimerkik
si Vera-valvontatietojärjestelmään
linkitetyt valvontakyselyt työpai
koille. Esiin nousi myös idea työ
suojeluehdotuksesta veroehdotuk
sen tapaan. Entä miltä kuulostaisi
työsuojeluajokortti, jonka suoritta
minen olisi pakollista Y-tunnusta
hankittaessa?
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Keräämisen lisäksi tietoa täytyy
myös analysoida ja jakaa. Tässä
voitaisiin hyödyntää esimerkiksi te
koälyä ja datalouhintaa. Suurista
tietomassoista täytyy löytyä oleel
linen automatisoidusti. Tiedon saa
tavuutta täytyy tehostaa myös
asiakaspalvelua kehittämällä. Uusi
asiakaspalvelun muoto voisi olla
automatisoitu chat-palvelu. Asian
tuntijoiden tietämys täytyy kuiten
kin olla käytettävissä kaikissa neu
vontakanavissa.
Jotta työsuojeluvalvonnalla saa
taisiin haluttuja vaikutuksia, valvon
takohteiden ja valvonnan sisällön
täytyy olla oikein valittuja. Valvon
taote voisi ehkä olla konsultoivam
pi. Työnantajat voisivat tehdä it
searviointia ja toimittaa viranomai
selle tietoja. Valvontaa voitaisiin
tehdä pistokokein ja väärien tieto
jen toimittamisesta tulisi sanktio.
Digitalisaatiota voitaisiin hyödyntää
myös tarkastuksen suunnittelussa.
Esimerkiksi sähköinen ajanvaraus
ja ajoreittien, kulkutapojen, tauko
jen ja tarvittavien suojainten auto
maattinen ehdottaminen voisi te
hostaa tarkastajan työajan käyttöä.
Tärkeintä on kuitenkin, että työ
suojeluviranomainen itse on aktii
visesti muutoksessa mukana ja ke
hittämässä omaa valvontaotettaan
ja työmenetelmiään.
– Jos työsuojeluviranomainen ei
ole se taho, joka muuttaa työsuoje
lua, niin kuka se voi olla, kysyi Jor
ma Mäkitalokin.

Tulevaisuuden työsuojeluvalvonnasta keskusteltiin
henkilöstöpäivillä
lokakuussa.

Samaa makkaraa kaikille?

T

ulevaisuusteema jatkui joh
don ja esimiesten kokoon
tuessa Helsingissä lokakuun
lopussa. Osastopäällikkö Raimo
Antilan mukaan johdon vastuulla
on viedä kehittämisideoita eteen
päin: vuosien 2020–2023 run
kosuunnittelun yhteydessä visio
muuttuu lihaksi.
ESAVIn työsuojelun vastuu
alueen johtaja Kaarina Myyri-Partanen nosti esiin vuoropuhelun
merkityksen. Työsuojeluvalvonnan
yhtenäistäminen edellyttää yhteis
tä kieltä ja ymmärrystä. Muutoksen
keskellä johtajan tehtävä on huo
lehtia arjesta ja rakentaa luotta
musta. Täytyy sallia epätäydelli
syyttä ja kestää keskeneräisyyttä.
Ylitarkastaja Jari Toivonen PSA
VIsta peräänkuulutti muutosuteliai
suutta ja esimiehen tehtävää olla
muutoksentekijänä ja arvostavan
luottamuksen ilmapiirin rakentaja
na. Myös esimiesten työ tulee
muuttumaan ja myös heidän jaksa

miseensa ja selviytymisverkostoi
hinsa täytyy kiinnittää huomiota.
Ylitarkastaja Sanna Kanerva
LSSAVIsta korosti, että runkokau
den toimet pitää avata hyvissä ajoin.
Valvonnan suunnittelua, toteu
tusta, seurantaa ja raportointia
pohdittiin pienemmissä ryhmissä.
Suunnittelussa
heikkoutena
nähtiin lyhytnäköisyys: onko nel
jän vuoden runkokausi liian lyhyt?
Myös liian tiukka resurssisuunnit
telu nähtiin uhkana. Liiallista tasa
päistämistä pidettiin heikkoutena.
Johtaja Jouni Kallioluoma LSSA
VIsta kuvasi tasapäistämistä sa
manlaisen makkaran tarjoamisena
kaikille – maistui tai ei. Valvonta
kentän monimuotoisuus ja valvon
nan alueellinen toteutus voivat olla
haasteita.
Vahvuutena nähtiin esimerkik
si esimiesten valvontaosaaminen.
Myös erilaisten digitaalisten kana
vien parempaa hyödyntämistä pi
dettiin mahdollisuutena.

Vahvuutena tarkastajien
asiantuntemus
Valvonnan menetelmävalikoimaa
pidettiin liian suppeana, esimerkik
si turvallisuuden hallinnan kokonai
suuden valvontaan ei ole työväli
neitä. Toimialariippumaton valvonta
voisi antaa tähän mahdollisuuksia.
Tarkastajien asiantuntemus ja yh
dessä tekeminen nähtiin vahvuute
na. Keskustelua laadusta kaivattiin,
samoin rohkeutta kokeilla uutta,
erilaista toimintaa. Tarkastajien ha
vainnot ja kentän tuntemus on vah
vuus, samoin yhteiset toimintata
vat, joihin voi tukeutua.
Valvontajohtaja Arto Teronen
totesi, että Vera-valvontatietojär
jestelmässä on paljon tietoa ja ky
syi, miten tätä tietoa käytetään val
vonnan välineenä. Täytyy miettiä,
voisiko tietoa louhia Verasta, miten
Verasta saatavia tietoja käytetään
raportoinnissa ja miten niitä hyö
dynnetään jatkossa.
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TEKSTI ANTTI IKONEN

Kokonaisarkkitehtuurilla

piirretään Luovaa
Työkalu sopii
myös työsuojelun
runkosuunnitteluun.

T

yösuojeluvalvonta on tulos
sa osaksi suunnitteilla ole
vaa Luova-virastoa, jota val
mistellaan kokonaisarkkitehtuuria
rakentamalla.
Kokonaisarkkitehtuurimenetel
mässä kuvataan toimintaa koko
naisvaltaisen vakioidun mallin mu
kaisesti. Siinä otetaan laajasti kan
taa toiminnan rakenteeseen, kuten
palveluihin, prosesseihin, kyvyk
kyyksiin, tietoon sekä teknolo
giaan. Näin mallintamalla saadaan
näkyväksi, mitkä asiat voivat olla
Luova-virastolle yhteistä ja mitkä
on tarpeen toteuttaa työsuojelussa
erillisinä.
Luovan arkkitehtuurityössä on

nyt kuvattu toimintaprosesseja, ku
ten työsuojeluvalvontaa ja luvitusta
sekä erilaisia palveluita, joista esi
merkkeinä valtakunnallinen puhe
linneuvonta ja Tyosuojelu.fi-verkko
palvelu. Arkkitehtuurityössä on
myös listattu työsuojelualan toimi
joita, kuten työmarkkinajärjestöjä.
Lisäksi on suunniteltu asiakaspal
velumallia, jossa on määritelty eri
laiset asiointikanavat sekä vuoro
vaikutustavat.
Organisaation kyvykkyyksien
määrittäminen on osa kokonaisark
kitehtuurimenetelmää. Kyseessä ei
ole yksittäisen henkilön osaami
nen, vaan koko organisaation suo
rituskyvyn sekä tulevaisuuden vai
kutusmahdollisuuksien tekijöiden
määrittäminen. Kyvykkyyden mää
rittämistä tarvitaan johtamis- ja toi
mintaprosesseissa, henkilökunnan
osaamisessa sekä verkostojen

Info ulkomaisen työvoiman
käytöstä ja tilaajavastuulaista 14.2.

E

telä-Suomen aluehallintoviras
ton työsuojelun vastuualue jär
jestää 14.2.2019 kello 9.30–12 in
fon ulkomaisen työvoiman käytös
tä ja tilaajavastuulaista.
Info tarjoaa ajankohtaista tietoa
lainsäädännöstä, laintulkinnasta ja
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valvonnasta. Aiheina on muun
muassa:
• laki työntekijän lähettämisestä
ja valvonnan tiukentuminen
• tapauskuvaukset ulkomaisen
työvoiman käytön laiminlyön
neistä
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hyödyntämisessä. Hyvän kyvyk
kyyden tuloksena syntyvillä palve
luilla on erityisen paljon arvoa asi
akkaille.
Työsuojeluvalvonnan nelisvuo
tiskauden
kokonaisvaltaiseen
suunnitteluun kokonaisarkkiteh
tuurityö antaisi hyvän työkalun.
Luova-viraston uudessa monioh
jausmallissa arkkitehtuurin sovelta
minen mahdollistaa selkeän suun
nittelun ohjauksen ja raportoinnin.
Se myös kuvaa, miten työsuojelu
valvonnassa eri tiedot, järjestelmät,
prosessit ja yksiköt nivoutuvat yh
teen. Kokonaisarkkitehtuuri on
myös strategisen johtamisen väli
ne, jossa merkittävien tavoitteiden
saavuttamiseksi valittujen kehitys
kohteiden toteuttaminen luotsaa
käytännön työsuojeluvalvontaa
kohti yhdessä määriteltyä tavoite
tilaa, jota myös visioksi kutsutaan.

• tilaajavastuu kunnissa – valvon
nan tulokset ja jatko
• ulkomaalaisval
vonnan tuloksia.

Seuraa
infoa netissä
tai livenä!

Info on maksuton
ja kaikille avoin.
Ohjelma ja ilmoit
tautumislinkki tulevat
joulukuussa sivulle www.
tyosuojelu.fi/info-14022019

Mitä puhelinneuvonnalle kuuluu nyt?

T

yösuojeluviranomaisen val
takunnallinen puhelinneu
vonta täyttää kohta kolme
vuotta. Ylitarkastaja Eerik Tarnaala, miten neuvonnan ensivuodet
ovat sujuneet?
– Hyvin, kiitos kysymästä. Uu
simmassa asiakastyytyväisyys
kyselyssä neuvonta sai arvosanan
4,41, kun asteikko oli 1–5, kertoo
puhelinneuvontaa koordinoiva Tar
naala.
Vajaan kolmen vuoden aikana
neuvonnassa on vastattu lähes
70 000 puheluun. Näistä valtaosa
eli yli 40 000 soittoa koski työsuh
deasioita. Myös fyysiseen työtur
vallisuuteen ja työympäristöön – ra
kennusala mukaan lukien – liittyviä
kysymyksiä on tullut paljon, yh
teensä lähes 20 000 puhelua. Häi
rinnän, syrjinnän ja psykososiaali
sesta kuormituksen teemoista on
soitettu vähiten, yhteensä noin
7 000 kertaa. Toisaalta niitä koske
vat kysymykset olivat kinkkisimpiä
ja puhelut kestivät pisimpään: kes
kimäärin lähes 20 minuuttia. Kaik
kiaan soittojen keskimääräinen
kesto on ollut noin 10 minuuttia.
Myös tarkastajat ovat olleet pää

Työsuojeluviranomaisen puhelinneuvonta palvelee
työntekijöitä ja työnantajia
maanantaista perjantaihin
kello 9–15 numerossa

0295 016 620

Puhelinneuvonnan
asiakastyytyväisyys:
Ylitarkastaja Eerik Tarnaala on tyytyväinen
uusimman asiakastyytyväisyyskyselyn
tulokseen.

sääntöisesti tyytyväisiä valtakun
nalliseen puhelinneuvontaan. Yh
dessä tekemällä olemme muun
muassa pystyneet lyhentämään
puhelinvuoroja ilman että palvelun
taso tai saatavuus olisivat heiken
tyneet. Valtakunnallisen neuvon
nan myötä päivystystyön mielek
kyyden on jopa tunnettu parantu
neen.
– Alussa eri puolilta maata tule
vat puhelut aiheuttivat pientä kult
tuurishokkia tarkastajille, kun soit
tajien tapa puhua ja käsitellä asioita
saattoi poiketa paljonkin siitä, mihin

4,41
2017: 4,27
2016: 4,21

”Sain
tarkastaja
erittäin
selkeät
oli tottu
ja asiantuntevat
nut. Esi
tiedot
ja neuvot.”
merkiksi
Asiakaspalautetta
pääkau
puhelinpunkiseu
neuvonnasta
dun soittajil
la tuntuu olevan
kiire saada asiansa hoidettua, kun
taas muualta soittavilla voi olla
verkkaisempi tapa avata asiaansa.
Mutta näihin on jo totuttu! Tarnaala
kertoo.
TEKSTI VIRPI SAARINEN
KUVA VESA LAITINEN
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Virtuaalinen työsuojelunäyttely

menee tunteisiin

Työsuojelunäyttelyn tehtävänä on jakaa työsuojelun hyviä ja turvallisia
käytäntöjä opiskelijoille, työpaikoille ja työsuojelusta kiinnostuneille ihmisille.
Vuonna 1909 perustettu, 45 viime vuotta Tampereella toiminut
Työsuojelunäyttely on kokemassa merkittäviä muutoksia,
kun näyttelyä viedään virtuaaliseen muotoon.

L

ähtökohtana työsuojelunäyt
telyn virtualisoinnissa on asi
akkaan aito, käytännönlähei
nen huomiointi. Palvelusta luodaan
kannustava, herättelevä, inhimilli
nen ja tunteisiinkin vetoava. Lain
säädäntöön pohjautuvaa tekstipai
notteista asiasisältöä on verkossa
jo paljon saatavilla, mutta faktatie
dosta ei ole apua, jos työsuojelu ei
tunnu itsestä omakohtaisesti mer
kitykselliseltä.
Virtuaalisen työsuojelunäyttelyn
myötä maantieteelliset rajoitukset
poistuvat ja sen saavutettavuus
paranee. Kuka tahansa voi helpos
ti ja maantieteellisestä fyysisestä
sijainnistaan riippumatta harjoitella
ja oppia turvallisia työtapoja.
Virtuaalinäyttely auttaa oivalta
maan, kuinka pienilläkin työturval
lisuustoimilla kehitetään työturval
lisuutta ja työoloja. Virtuaalinäytte
lyyn tulee työpajoja, joissa voi tur
vallisesti harjoitella, miten riskejä ja
vaaroja voi välttää omassa työssä
ja sitä kautta lisätä tietämystään
työturvallisuudesta ja työtervey
destä. Palvelussa tullaan hyödyntä
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mään erilaisia osallistavia keinoja,
kuten interaktiivisia videotarinoita,
360-simulaatioita ja oppimisteste
jä.
Esimerkiksi interaktiivisten vi
deotarinoiden avulla käyttäjä pääse
kokemuksellisesti harjoittelemaan
työssään mahdollisesti eteen tule
via vaaratilanteita. 360-simulaatiot
mahdollistavat palvelun käyttäjän
pääsyn paikkoihin, joihin pääsemi
nen saattaa muutoin olla vaikeaa,
kuten esimerkiksi sairaalaympäris
töön.
Virtualisointiprojekti alkoi noin
vuosi sitten suunnittelulla ja palve
lun konseptoinnilla. Alustaratkai
sun, visualisoinnin ja käyttöliittymä
suunnittelun jälkeen ollaan pääse

Virtuaalinäyttelyssä
voi helposti ja
maantieteellisestä
fyysisestä
sijainnistaan riippumatta
harjoitella ja oppia
turvallisia työtapoja.
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mässä alustan rakentamiseen ja
vähitellen myös sisällöntuotan
toon. Sisältö pyritään muovaamaan
monipuoliseksi, mahdollisimman
suurta yleisöä kiinnostavaksi ja
hyödyttäväksi kokonaisuudeksi.
Tarkoituksena on myös rakentaa
yhteistyötä muiden työturvallisuu
den ja työterveyden parissa toimi
vien organisaatioiden kanssa.
Palvelu tullaan julkaisemaan vai
heittain. Ensimmäinen vaihe on tar
koitus julkaista keväällä 2019. Siinä
ikuistetaan nykyinen työsuojelu
näyttely virtuaaliseen muotoon in
teraktiivisia 360-kuvia hyödyntäen.
Palvelu tulee sisältämään laajan ku
va-arkiston, josta löytyy muun
muassa suurta kiinnostusta herät
täneet työsuojelun historialliset ju
listeet ja Työympäristö ennen van
haan -valokuvanäyttely.
Myöhemmin tullaan julkaise
maan työpajaosioita. Konseptoin
tivaiheessa käytetyt esimerkit ovat
pääasiassa hoito- ja hoiva-alan
sekä kaupan alan työtilanteista.
Palveluun on helppo rakentaa työ
pajoja myös monilta muilta toimi

Uusi opas
häirinnästä
ilmestynyt

H

äirinnän ja epäasial
lisen kohtelun eh
käisemiseksi on julkais
tu uusi opas. Oppaassa
määritellään, mitä häi
rintä on ja mitä se ei ole.
Lisäksi siinä annetaan
esimerkkejä, miten häi
rintää voi ehkäistä en
nakolta ja miten toimia,
jos työpaikalla ilmenee
häirintää.
>> Työsuojeluhallinnon
julkaisut verkkopalvelussa Tyosuojelu.fi.
Häirintä ja
kohtelu ty epäasiallinen
össä

Työsuoje

luhallinnon

julkaisuja

4 | 2018




Työsuojelu
hallinto

Mikro- ja
pienyrityksille
opas tulossa
Taneli Broman kehittää työsuojelunäyttelyä virtuaaliseen muotoon. Historiallinen aineisto ikuistetaan interaktiivisia 360-kuvia hyödyntäen.

aloilta. Merkittäviksi toimialoiksi on
tunnistettu edellisten lisäksi esi
merkiksi rakennus-, metalli- ja ra
vintola-ala.
Virtuaalinen työsuojelunäyttely
jatkaa uusin tavoin ja keinoin työ

suojelunäyttelyn päämäärän – hy
vien ja turvallisten käytäntöjen le
vittämistä. Työelämä muuttuu ja
työsuojelussa ilmenee uudenlaisia
haasteita, mutta asenne on edel
leen se mikä ratkaisee.

Alkuvuodesta julkaista
vassa mikro- ja pienyri
tysten perustarpeisiin
keskittyvässä oppaas
sa kerrotaan työturval
lisuuden ja työtervey
den keskeisistä proses
seista sekä työnantajan
velvollisuuksista. Tar
kemman tiedon lähteil
le ohjataan linkityksin ja
QR-koodein.
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TEKSTI ASKO AALTO KUVA TULLI

Huumeita työssä

Työpaikkojen
huumetestaus lienee
maassamme yleistynyt.
Yrityksissä vannotaan
nollatoleranssin nimeen.
Joskus harvoin kuitenkin
työssäkin saatetaan
huumeille altistua, mistä
yhtenä osoituksena ovat
tietyillä ammattiryhmillä
satunnaisesti todetut
ammattitaudit.

R

ikollisessa tarkoituksessa oli
vuonna 2016 Suomessa
postijakelukeskuksessa kah
viin laitettu huumausaineeksi luoki
teltavaa ainetta, minkä seuraukse
na viisi työntekijää joutui sairaalaan
myrkytysoireiden, kuten pahoin
voinnin ja huimauksen vuoksi (Hel
singin Sanomat 13.7.2016).
Historiallisesti sotilasammateis
sa on käytetty amfetamiinia vireys
tilan säilyttämiseksi, mistä muisto
na on säilynyt metamfetamiinin yh
den valmistusprosessin nimitys
laittomissa laboratorioissa (’Na
zi-method’).
Huumausaineiksi luokitellut kipu
lääkkeet, kuten morfiini johdoksi
neen, oksikodoni ja fentanyyli ovat
työssä aiheuttaneet esimerkiksi
iho- ja hengitystieallergioita ja har
vemmin keskushermosto-oireita –
etenkin lääketehtaiden tuotanto- ja
laboratoriotyöntekijöille (Sasseville
työtovereineen, 2011; Wootton &
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English, 2012). Joskus näitä on ku
vattu myös hoitohenkilökunnalla,
joka kyseisiä lääkkeitä työssään
käsittelee. Hollannissa heroiini eli
diasetylmorfiini on ollut käytössä
huumeiden käyttäjien vierotushoi
dossa. Siellä yhdeksällä sairaanhoi
tajalla todettiin heroiiniallergia kos
ketusallergiatesteissä. Kuudella
heistä oli lisäksi limakalvo- tai hen
gitystieoireita (Hogen Esch työto
vereineen, 2004).
Fentanyylistä kirjoitin Ts-nyt-leh
dessä marraskuussa 2002, kun
Moskovassa turvallisuusjoukot tal
tuttivat kemikaaliaerosolilla Dubro
vka-teatterin tsetseenihyökkääjät
seurauksella, että käytettyjen fen
tanyyliyhdisteiden vaikutuksesta
125 ihmistä menehtyi yliannostuk
seen. Moskovassa käytetty aero
soli sisälsi myöhempien selvitysten
mukaan kahta fentanyylijohdan
naista, karfentaniilia ja remifentanii
lia. Ensin mainittua on käytetty
suurten eläinten eläinlääkinnässä.
On julkaistu tapauselostus eläinlää
käristä, joka sai opioidiyliannostuk
sen oireita, kun hänen kasvoilleen

joutui 1,5 milligrammaa karfentanii
lia (George työtovereineen, 2010).
Fentanyyli on hyvin voimakas ki
vunlievittäjä, 300 kertaa morfiinia
voimakkaampi. Karfentaniili taas on
eläinkokeiden perusteella 10 000
kertaa morfiinia voimakkaampi. On
siis ilmeistä, että jo varsin minimaa
linen kvantitatiivinen altistuminen
voi aiheuttaa näiden lääkkeiden kä
sittelijöille haittavaikutuksia. Bel
giassa nämä yhdisteet on arvioitu
kolmen ja neljän nollan aineiksi, eli
työilman viitearvoksi on esitetty
fentanyylille 0,0001 mg kuutiomet
rissä työilmaa ja esimerkiksi sen
sufentaniili-johdokselle 0,000032
mg kuutiometrissä työilmaa (van
Nimmen työtovereineen, 2006).
Fentanyylijohdosten käsittelyn
työturvallisuuteen on kiinnitetty
huomiota tänä vuonna Suomen
lääkärilehdessä numerossa 14 jul
kaistussa artikkelissa, jossa käsi
tellään fentanyyleiltä suojautumis
ta ja yliannostusten hoitoa (Pihlai
nen työtovereineen, 2018).
Varsinaisten huumausaineiden
lisäksi työpaikkojen huumetestipa

Fentanyyli on hyvin voimakas kivunlievittäjä, 300
kertaa morfiinia voimakkaampi. Karfentaniili taas on
eläinkokeiden perusteella 10 000 kertaa morfiinia
voimakkaampi. Jo varsin minimaalinen
kvantitatiivinen altistuminen voi aiheuttaa
näiden lääkkeiden käsittelijöille haittavaikutuksia.
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Tullin havainnekuva näyttää, millainen määrä heroiinia, fentanyyliä ja karfentaliinia riittää tappamaan aikuisen.

nelissa selvitetään altistumista rau
hoittaville bentsodiatsepiineille.
Näidenkin on kuvattu aiheuttaneen
työperäisiä kosketusallergioita lää
ketehtaissa, apteekeissa ja sai
raanhoitajille esimerkiksi tabletteja
vanhoille potilaille murskattaessa
(van der Halst työtovereineen,
2010; Landeck työtovereineen,
2012; Swuinnen, 2014).

Vaarallisia
huumelaboratorioita

Suuressa maailmassa laittomat
huumelaboratoriot ovat nopeasti
yleistyneet. Varsinkin metamfeta
miinin valmistusmenetelmät ovat
melko yksinkertaisia, ja laborato
riot voivat sijaita asunnoissa, au
toissa, autotalleissa, motelleissa ja
muuallakin. Esimerkiksi Australias
sa paljastettiin vuosina 2013–2014
jo 744 laboratoriota, ja arvio oli, et
tä joka kymmenes laboratorio löy

detään (Wright työtovereineeen,
2016). Laboratoriot usein paljastu
vat räjähdysten, tulipalojen tai haju
jen perusteella.
Laittomissa laboratorioissa käy
tetään menetelmistä riippuen mo
nenlaisia kemikaaleja, kuten liuotti
mia, syövyttäviä aineita ja kaasuja.
Joskus prosessissa vapautuu myr
kyllisiä kaasuja, kuten ammoniak
kia ja fosforivetyä eli fosfiinia. Näil
le voivat työssä altistua kohteisiin
menevät poliisit, rikospaikkatutki
jat, palomiehet ja ambulanssihen
kilökunta. Jonkin verran on tutkittu
työilmamittauksin altistustasoja ja
työperäisiä oireita. Useimmiten al
tistuvat poliisit. Laboratoriokäynnit
ovat Yhdysvalloissa aiheuttaneet
ensisijaisesti hengitystieärsytys
tä ja jossain määrin silmien ärsy
tystä, keskushermosto-oireita ja
hengenahdistusta (MMWR, 2000).
Tapausselostus rikospaikkatutki

jan fosforivetymyrkytyksestä kiel
letyssä metamfetamiinilaboratori
ossa on julkaistu (Burgess, 2001).
Valtaosa kielletyistä huumela
boratorioista valmistanee amfeta
miinijohdoksia. Synteettisiä kan
nabisjohdoksia valmistavaan la
boratorioon tehdyn ratsian yhtey
dessä Nevadassa Yhdysvalloissa
selvitettiin yhdeksän tutkijan altis
tumista laboratoriokäynnin aikana
virtsanäyttein. Kuudella todettiin
synteettisiä kannabinoideja tai mit
ragyniiniä virtsanäytteissä osoituk
sena altistumisesta ja riittämättö
mästä suojautumisesta (Tapp työ
tovereineen, 2017).
YK on julkaissut turvallisuusoh
jeet laittoman huumetuotannon ke
mikaalien käsittelyyn ja hävittämi
seen (UNODOC, Guidelines for the
Safe handling and disposal of che
micals used in the illicit manufactu
re of drugs, 2011).
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Twiittejä työsuojelusta
Seuraa työsuojeluhallinnon Twitter-kanavia @tervettatyota ja @tilaajavastuu
ja pysyt kärryillä, mistä työsuojelussa juuri nyt puhutaan.

Työsuojelun vastuualueiden viestintä
tyosuojelu.viestinta@avi.fi
@tervettatyota @tilaajavastuu
@tyosuojeluhallinto

