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Mikä on yhteinen työpaikka?
▪ TtL 49 §: Yhteisellä työpaikalla toimivien huolehtimisvelvoite
Työpaikalla, jolla yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa ja jolla samanaikaisesti
tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä
itsenäinen työnsuorittaja siten, että työ voi vaikuttaa toisten työntekijöiden turvallisuuteen tai
terveyteen (yhteinen työpaikka) on työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien työn ja toiminnan
luonne huomioon ottaen kunkin osaltaan ja riittävällä keskinäisellä yhteistoiminnalla ja
tiedottamisella huolehdittava siitä, että heidän toimintansa ei vaaranna työntekijöiden
turvallisuutta ja terveyttä.
VRT.
▪ TtL 54 §: Työpaikkojen yhteisten vaarojen torjunta
Milloin teollisuus- tai liikehallissa taikka vastaavassa yhtenäisessä tilassa toimivien yhden tai
useamman työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan työ tai näiden yhteiset toiminnot muulloin
kuin 49 §:ssä tarkoitetussa tilanteessa aiheuttavat haittaa tai vaaraa työntekijöiden
turvallisuudelle tai terveydelle, työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien on riittävällä
keskinäisellä yhteistoiminnalla pyrittävä tiedottamaan toisilleen havaitsemistaan haitta- ja
vaaratekijöistä ja niiden poistamiseen tähtäävistä toimenpiteistä sekä tarpeellisesta toimintojen
yhteensovittamisesta.
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Yhteiset työpaikat- hanke
Tutkimus
▪ Kekkonen, P. & Rajala, H-K:
Yhteiset työpaikat Tutkimusraportti,
Työsuojeluhallinnon julkaisuja
10/2017, 51 s.
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Yhteisillä työpaikoilla tapahtuvien
tapaturmien tyypillisiä piirteitä?
▪ Yhteisten työpaikkojen osuus merkittävä kuolemaan johtaneissa
tapaturmissa rakennusalalla (65%) ja teollisuudessa (39%) (Rantanen et
al. 2007)
▪ Teollisuuden yhteisillä työpaikoilla sattuneissa kuolemaan johtaneissa
tapaturmissa uhri oli lähes 85% tapauksista palveluntuottajan työntekijä
(Nenonen et al. 2008)
▪ Rakennusalalla eniten tapaturmia sattuu henkilön liikkuessa putoamisen,
hyppäämisen, liukastumisen ja kaatumisen yhteydessä (Sysi-Aho 2014)

▪ Teollisuudessa yleisimmät työtehtävät, joita uhri on suorittanut
tapaturman sattuessa ovat koneiden ja laitteiden huolto, häiriöiden poisto
ja tavaroiden koneellinen tai käsivarainen siirto (Nenonen et al. 2008)
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Haasteet yhteisellä työpaikalla
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

palveluntuottajien valinta ja sopimukset
hankintaketjut
turvallisuuden johtamiseen käytettävissä olevat resurssit
vastuut ja sitoutuminen
vaaralliset työtehtävät ja -menetelmät
vaarojen tunnistaminen
pätevyys ja koulutus
tiedonkulku ja viestintä
asenteet ja työkulttuuri
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Miten työpaikalla on järjestetty tarvittavat yhteistä
työpaikkaa koskevat yleissuunnitelmat ja töiden
järjestelysuunnitelmat?

Pääasiallista
määräysvaltaa
käyttävän
työnantajan
velvollisuudet

Miten työpaikalla on huolehdittu liikennealueiden ja
liikkumisalueista ohjeistuksesta sekä liikenne järjestetty
(jalankulkureitit merkitty, tavarantuontireitit)?

Miten työpaikalla on järjestetty ohjeistus ja käytännöt
siisteydestä, järjestyksestä, jätteiden poistamisesta ja
onko työpaikalla riittävästi jäteastioita eri
jätteille/jätepuristimet (siivous työnantajan järjestämä /
jokainen toimija erikseen)?

Miten henkilöstötilat (mitoitus) mahdollistettu
ulkopuolisten työnantajien käyttöön / ulkopuolisilla
käytössä omat henkilöstötilat?

Millaiset käytännöt työpaikalla on tiedottamiseen
yhteisistä vaaroista?

Pääasiallista
määräysvaltaa
käyttävän
työnantajan
tiedottamisvelvollisuus

Miten varmistetaan, että tieto on työnantajien
saatavilla, huom. kaksisuuntaisuus myös muut
toimijat huolehtivat työnantajalle tietoa?
Ovatko toimijoiden työntekijät saaneet tiedon
henkilöstötilojen järjestelyistä, kulkureiteistä
työkohteeseen, alueen yleisistä vaaroista?
Miten tiedotetaan työpaikan palontorjuntaan,
ensiapuun ja evakuointiin liittyvistä toimenpiteistä
ja näihin tehtäviin nimetyistä henkilöistä?

Miten työpaikalla on järjestetty yhteisen työpaikan
yhteistoiminta?

Työsuojelun
yhteistoiminta
yhteisellä
työpaikalla

Käsitelläänkö työpaikan työsuojelutoimikunnassa tai muussa
yhteydessä yhteistä työpaikkaa koskevia asioita ja onko muille
työnantajille ja heidän työsuojeluvaltuutetuilleen annettu
mahdollisuus osallistua asioiden käsittelyyn asian niin
vaatiessa?

Kuinka työsuojelupäällikkö toimii (yhteinen työsuojelupäällikkö
nimetty / pääasiallista määräysvaltaa edustava
työsuojelupäällikkö)?

Onko ulkopuolisen työnantajan palveluksessa olevan
työsuojeluvaltuutetun kulkuoikeudet yhteisellä työpaikalla
järjestetty?

#Yhteinen_työpaikka
Havaintoja

• Organisaatioon liittyvissä tekijöissä korostuvat suunnittelun puutteisiin ja
työn vaarojen selvitykseen arviointiin liittyvät havainnot.
• Työtehtävään liittyvissä tekijöissä korostuvat kemiallisille tekijöille
altistuminen ja työntekijään liittyvissä henkilönsuojainten käyttäminen.
• Työvälineiden tapauksessa suurimmiksi tekijöiksi nousevat suojukset ja
turvalaitteet sekä työvälineiden kunto ja sopivuus, kun taas työympäristön
osalta kulkutiet ja putoamisvaara ovat selkeästi suurimmat
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#Yhteinen_työpaikka
Valvonnallisia kokemuksia
Rakentaminen
Puutteet suunnittelussa
Henkilönsuojainten
käyttäminen
Putoamisvaara
Kulkutiet

Kaivostoiminta ja louhinta
Kemiallisille tekijöille
altistuminen
Työvälineiden kunto ja sopivuus
Järjestys ja siisteys
Työaika

Teollisuus
Työn vaarojen selvitys ja
arviointi
Suojukset ja turvalaitteet
Kulkutiet
Yhteistoiminta ja
tiedottaminen
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#Yhteinen_työpaikka
Viestintä
Viestinnässä EuroSafety-messut (co.
Vuokratyö) ja Twitter
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Kiitos !
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