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Työsuojeluhallinnon julkaisut
löytyvät nyt Tyosuojelu.fistä
Työsuojeluhallinnon julkaisujen painaminen on päättynyt, ja julkaisumyynnin
verkkokauppa sulkeutui 31.12.2016. Sähköisessä muodossa olevat
työsuojeluhallinnon julkaisut löytyvät nyt Tyosuojelu.fistä sivulta
Tietoa meistä > Julkaisut. Myös työpaikkatiedotteet ovat nyt julkaisujen alla.

Samalla julkaisujen muotoa on uudistettu ja yhtenäistetty siten, että julkaisuja
on helppo selailla verkossa ja tarvittaessa niitä voidaan tulostaa A4-koossa.
Monisivuisista uudistetuista oppaista ja raporteista on Tyosuojelu.fissä kaksi
versiota: verkon kautta selattava ja tulostettava. Selattavissa julkaisuissa
käytetään näyttävämpiä kuvia ja verkkojulkaisun mahdollistamia rikasteita
(esimerkiksi lisätiedon esittäminen erillisessä ikkunassa ja julkaisun tekstin
lukeminen pelkässä tekstimuodossa). Tulostettavissa versioissa on karsittu
esimerkiksi isoja kuvia paperin ja musteen säästämiseksi.
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Psykososiaalinen
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 Verkossa selattavassa
julkaisussa on käytetty
näyttävämpiä kuvia ja
verkkojulkaisun
mahdollistamia rikasteita
(esim. lisätietoruudut,

teksti luettavissa pelkässä tekstimuodossa).
 Tulostettavassa versiossa teksti on sama,
mutta esimerkiksi kuvia on karsittu paperin
ja musteen säästämiseksi.
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Työsuojeluhallinnolla on asiaa

Rakennuttajan velvollisuudet
rakennustyömaalla
Työturvallisuudesta huolehtiminen
kuuluu aina rakennuttajalle.
Näin on, vaikka kyseessä olisi yhden
ainoan rakennuksen elämässään
rakennuttava kertarakennuttaja.

Työturvallisuuslaki ja valtioneuvoston asetus raken
nustyön turvallisuudesta määrittelevät rakennushank
keen osapuolten työturvallisuusvastuut. Jos rakennut
taja ei ole nimennyt projektiin erillistä päätoteuttajaa,
ottaa hän silloin myös päätoteuttajan vastuut kannet
tavakseen.
Rakennuttajan projektiin tilaamilla yrityksillä on
omat työnantajan työturvallisuusvastuut, mutta pää
toteuttaja vastaa työmaan turvallisuussuunnittelusta
ja johtamisesta.

Nimeä turvallisuuskoordinaattori

Erityisesti korjausrakentaminen on työturvallisuuden
kannalta haastavaa työtä. Korjaustöille tyypillisiä vaa
roja ovat rakenteiden sortumisvaarat, joita ei esiinny
uudisrakentamisessa. Lisäksi korjausrakentamisessa
voivat korostua mm. kemiallisista altisteista johtuvat
terveyshaitat.
Onkin hyvin tärkeää, että korjausrakentamisen ra
kennuttaja ottaa huomioon työturvallisuuden jo suun
nitteluvaiheessa ja nimeää turvallisuuskoordinaattorin
ohjaamaan suunnittelua ja edustamaan rakennuttajaa
työturvallisuusasioissa.

Purkutyöt ja haitalliset aineet

Työn järjestelyihin

liittyvät kuormitustekijät
ovat tekijöitä, jotka liittyvät
työn ja työtehtävien suun
nitteluun, jakamiseen ja työn
tekemisen edellytyksistä
huolehtimiseen työpaikalla.
Haitallista kuormitusta voivat
aiheuttaa esimerkiksi
 liiallinen tai liian vähäinen
työn määrä
 kohtuuton aikapaine
työssä
 työajoista johtuvat hait
tatekijät kuten vuorotyö,
yötyö tai työhön sidon
naisuus, työaikaan kuulu
maton runsas työhön liit
tyvä matkustaminen
 liikkuva työ
 puutteet työvälineissä tai
työskentelyolosuhteissa
 epäselvät tehtävänkuvat,
tavoitteet tai vastuut
sekä epäselvä työnkuva.

liittyvillä kuormitustekijöillä
tarkoitetaan työn luontee
seen ja työtehtäviin liittyviä
tekijöitä. Haitallista kuormi
Työn
sisältöön
tusta voivat
aiheuttaa
liittyvillä kuormitustekijöillä
esimerkiksi
tarkoitetaan
työn luontee
 yksitoikkoinen
työ
seen
ja työtehtäviin
 työn
sirpaleisuusliittyviä
tekijöitä.
Haitallista
kuormi
 jatkuva
valppaana
olo
tusta
voivat
aiheuttaa
 työn
laadulliset
vaatimuk
esimerkiksi
set
 liiallinen
tietomäärä
yksitoikkoinen
työ
 jatkuvat
keskeytykset
työn sirpaleisuus
 kohtuuton
vastuu olo
jatkuva valppaana
 toistuvat
vaikeat…vuoro
työn laadulliset
vaikutustilanteet asiakas
työssä.

Asbesti on ollut Suomessakin hyvin yleisesti käytet
ty materiaali. Asbestia on käytetty esimerkiksi putki

Myös työpaikkatiedotteet
on siirretty julkaisujen alle.

haitallisia kuormitustekijöitä
voivat olla esimerkiksi
 työskentely yksin
 sosiaalinen tai fyysinen
eristäminen
 toimimaton yhteistyö tai
vuorovaikutus
 huono tiedonkulku
 esimiehen tai työtoverei
den puutteellinen tuki
 häirintä ja muu epä
asiallinen kohtelu
 tasapuolisen kohtelun
vastainen tai syrjivä
kohtelu.

Pitkään jatkuessaan, riittävän palautumisen puuttu
essa tai esiintyessään hyvin voimakkaana tai usein
toistuvana työkuormitus muodostuu terveydelle hai
talliseksi. Haitallinen kuormitus voi johtaa kielteisiin
seuraamuksiin, kuten työntekijöiden suoritus
kyvyn heikentymiseen, sairauspoissaoloi
hin, henkilöstön suureen vaihtuvuuteen
Työn
ja tapaturmien lisääntymiseen.

järjestelyihin
liittyvät
kuormitustekijät

Työn järjestelyihin

liittyvät kuormitustekijät
ovat tekijöitä, jotka liittyvät
työn ja työtehtävien suun
nitteluun, jakamiseen ja työn
tekemisen edellytyksistä huo
lehtimiseen työpaikalla. Haital
lista kuormitusta voivat aiheut
taa esimerkiksi
 liiallinen tai liian vähäinen
työn määrä
 kohtuuton aikapaine työssä
 työajoista johtuvat haitta
tekijät kuten vuorotyö, yö
työ tai työhön sidonnaisuus,
työaikaan kuulumaton
runsas työhön liittyvä
matkustaminen
 liikkuva työ
 puutteet työvälineissä tai
työskentelyolosuhteissa
 epäselvät tehtävänkuvat,
tavoitteet tai vastuut
sekä epäselvä työnkuva.

liittyvät
kuormitustekijät

Työnantajalla on työturvallisuuslain mukaan
velvollisuus huolehtia tarpeellisilla toimenpiteillä
työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä
työssä. Haitallista työkuormitusta tulee ehkäistä
eikä vain reagoida kielteisiin seurauksiin. Työn
antajan on oltava selvillä työpaikan psykososiaali
sista kuormitustekijöistä ja omaaloitteisesti
ryhdyttävä toimiin, jos kuormitustekijöistä aiheu

Työnantajalla velvollisuus selvittää ja arvioida kuormitustekijät

Kuormitustekijät vaihtelevat erilaisissa töissä, ja siksi työnantajan on tunnistettava juuri kyseisen
työpaikan ja eri tehtävien psykososiaaliset kuormitustekijät riittävän kattavasti. Järjestelmälli
sesti tehdyn arvioinnin avulla työnantaja tunnistaa, millaisia toimia on tarpeen tehdä.
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Seuraa
toimenpiteiden
vaikuttavuutta
Lue lisää 

Arvioi terveydellinen
merkitys ja aseta riskit
tärkeysjärjestykseen
Lue lisää 

Toteuta toimenpiteitä
riskien vähentämiseksi
Lue lisää 

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla

Haitallista työkuormitusta
tulee ehkäistä

Työnantajalla on työturvallisuuslain mukaan
velvollisuus huolehtia tarpeellisilla toimenpiteillä
työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä
työssä. Haitallista työkuormitusta tulee ehkäistä
eikä vain reagoida kielteisiin seurauksiin. Työn
antajan on oltava selvillä työpaikan psykososiaali
sista kuormitustekijöistä ja omaaloitteisesti
ryhdyttävä toimiin, jos kuormitustekijöistä aiheutuu
haittaa tai vaaraa työntekijöiden terveydelle.
Psykososiaalisia kuormitustekijöitä voidaan hal
lita yhtä järjestelmällisesti kuin fyysisen työympä
ristön epäkohtia. Keskeinen väline on työn vaarojen selvittäminen ja arviointi. Huolellisesti tehty
arviointi auttaa työnantajaa tunnistamaan ne työn
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kuormitustekijät, joihin toimet tulee kohdistaa. Ellei
sitä tehdä riittävän kattavasti tai lainkaan, tarvitta
via ennaltaehkäiseviä toimia ei välttämättä tunniste
ta eikä toteuteta.
Jos työnantajalla ei ole riittävää asiantuntemusta
tunnistaa kuormitustekijöitä ja arvioida niitä,
hänen on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita,
kuten työpaikan työterveyshuoltoa. Haitallisten
kuormitustekijöiden tunnistamisessa voi käyttää
apuna työterveyshuollon työpaikkaselvitystä.
Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan on
huolehdittava siitä, että työpaikkaselvityksessä on
 tunnistettu työpaikan psykososiaaliset
kuormitustekijät
 tehty johtopäätökset terveyteen vaikuttavista
kuormitustekijöistä
 esitetty tarvittavat toimenpideehdotukset.

Työnantajalla velvollisuus selvittää ja arvioida kuormitustekijät

Kuormitustekijät vaihtelevat erilaisissa töissä, ja siksi työnantajan on tunnistettava juuri kyseisen työpaikan
ja eri tehtävien psykososiaaliset kuormitustekijät riittävän kattavasti. Järjestelmällisesti tehdyn arvioinnin
avulla työnantaja tunnistaa, millaisia toimia on tarpeen tehdä.
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Tunnista työpaikan kuormitustekijät
 Tarkistuslistat ja kyselylomakkeet
 Henkilöstön edustajien haastattelut
 Työtyytyväisyys ja ilmapiiritutkimukset
 Kehityskeskustelut
 Työaikakirjanpito, matkustuspäivät yms.
 Työterveyshuollon työpaikkaselvitys

liittyvät
kuormitustekijät

liittyvillä kuormitustekijöillä
tarkoitetaan työn luonteeseen
ja työtehtäviin liittyviä tekijöitä.
Haitallista kuormitusta
voivat aiheuttaa esimerkiksi
 yksitoikkoinen työ
 työn sirpaleisuus
 jatkuva valppaana olo
 työn laadulliset
vaatimukset
 liiallinen tietomäärä
 jatkuvat keskeytykset
 kohtuuton vastuu
 toistuvat vaikeat
vuorovaikutustilanteet asia
kastyössä.
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Käsiteltävä
työsuojelun
yhteistoiminnassa
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Työyhteisön
sosiaaliseen
toimivuuteen

Työn sisältöön

Tunnista työpaikan
kuormitustekijät
Lue lisää 
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Mihin haitallinen
työkuormitus voi johtaa?
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tuu haittaa tai vaaraa työntekijöiden terveydelle.
Psykososiaalisia kuormitustekijöitä voidaan hal
lita yhtä järjestelmällisesti kuin fyysisen työympä
ristön epäkohtia. Keskeinen väline on työn vaarojen selvittäminen ja arviointi. Huolellisesti tehty
arviointi auttaa työnantajaa tunnistamaan ne työn
kuormitustekijät, joihin toimet tulee kohdistaa. El
lei sitä tehdä riittävän kattavasti tai lainkaan, tar
vittavia ennaltaehkäiseviä toimia ei välttämättä
tunnisteta eikä toteuteta.
Jos työnantajalla ei ole riittävää asiantunte
musta tunnistaa kuormitustekijöitä ja arvioida nii
tä, hänen on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoi
ta, kuten työpaikan työterveyshuoltoa. Haitallis
ten kuormitustekijöiden tunnistamisessa voi käyt
tää apuna työterveyshuollon työpaikkaselvitystä.
Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan on
huolehdittava siitä, että työpaikkaselvityksessä on
 tunnistettu työpaikan psykososiaaliset
kuormitustekijät
 tehty johtopäätökset terveyteen vaikutta
vista kuormitustekijöistä
 esitetty tarvittavat toimenpideehdotukset.

Haitallista työkuormitusta
tulee ehkäistä

Työyhteisön
sosiaaliseen
toimivuuteen liittyviä

Psykososiaalinen
kuormitus työpaikalla

Työn
sisältöön

> Asbesti:
www.tyosuojelu.fi/tyoolot/rakennusala/asbesti
Asbestikartoitus ja rakennuksen linjasaneeraus
(YouTube)

Asbestipurkutöistä tehtävä kartoitus

Pitkään jatkuessaan, riittävän palautumisen puut
tuessa tai esiintyessään hyvin voimakkaana tai
usein toistuvana työkuormitus muodostuu tervey
delle haitalliseksi. Haitallinen kuormitus voi johtaa
kielteisiin seuraamuksiin, kuten työntekijöiden
suorituskyvyn heikentymiseen, sairauspoissa
oloihin, henkilöstön suureen vaihtuvuuteen ja
tapaturmien lisääntymiseen.

Työyhteisön
sosiaaliseen
toimivuuteen
liittyvät
kuormitustekijät

Työsuojeluhallinnon julkaisuja

Haitallista psykososiaalista kuormitusta voi ilmetä
missä tahansa työpaikassa. Psykososiaalisilla
kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja
järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen
toimivuuteen liittyviä tekijöitä. Väärin mitoi
tettuina, puutteellisesti hallittuina tai epä
suotuisissa olosuhteissa ne aiheuttavat
haitallista työkuormitusta.

> Valtioneuvoston asetus
rakennustyön turvallisuudesta:
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090205

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla

Työn
järjestelyihin
liittyvät
kuormitustekijät

Työn sisältöön

Mitä ovat työn psykososiaaliset
kuormitustekijät?

> Työturvallisuuslaki:
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

Mihin haitallinen
työkuormitus voi johtaa?

Työn
sisältöön
Työn
liittyvät
sisältöön
kuormitustekijät
liittyvät
kuormitustekijät

Erityisesti korjausrakentaminen
on työturvallisuuden kannalta
haastavaa työtä. Korjaustöille
tyypillisiä vaaroja ovat
rakenteiden sortumisvaarat, joita
ei esiinny uudisrakentamisessa.
Lisäksi korjausrakentamisessa
voivat korostua mm. kemiallisista
altisteista johtuvat terveyshaitat.
LISÄTIETOJA:

Korjausrakentaminen poikkeaa uudisrakentamisesta
mm. siten, että korjausrakentamiseen liittyy usein
purkutöitä. Purkutyöt voivat tuoda esiin haitallisia
aineita ja pölyjä (asbesti, PAHyhdisteet, homeet ja
muut mikrobit). Purkutöiden esille tuomat haitalliset
aineet ovat terveydelle vaarallisia ja voivat aiheuttaa
hengitystie ja ihovauriota.

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla

Mitä ovat työn psykososiaaliset
kuormitustekijät?

Haitallista psykososiaalista kuormitusta voi ilme
tä missä tahansa työpaikassa. Psykososiaalisilla
kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön
ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä. Väärin
mitoitettuina, puutteellisesti hallittuina tai
epäsuotuisissa olosuhteissa ne aiheutta
vat haitallista työkuormitusta.

eristeissä, IVkanavissa, julkisivu ja kattolevyissä,
liimoissa, tasoitteissa, laasteissa ja lattianpäällys
teissä.
Kun korjattava rakennus on valmistunut ennen vuot
ta 1994, on korjausrakentajan ottava huomioon asbes
tin esiintyminen rakenteissa silloin kun tehdään purku
töitä. Rakennuttajan on huolehdittava, että ennen
purkutöiden aloittamista kohteessa tehdään ammatti
taitoisen asbestikartoittajan toimesta asbestikartoi
tus. Kartoituksessa tulee mm. selvittää, missä asbestia
esiintyy, millaista asbestia esiintyy ja kuinka paljon.
Mikäli purettavissa rakenteissa on havaittu asbes
tia, tulee tämä poistaa luvan omaavan asbestipurka
jan toimesta noudattaen annettuja työturvallisuus
määräyksiä.

Työyhteisön
sosiaaliseen
toimivuuteen liittyviä

haitallisia kuormitustekijöitä
voivat olla esimerkiksi
 työskentely yksin
 sosiaalinen tai fyysinen
eristäminen
 toimimaton yhteistyö tai
vuorovaikutus
 huono tiedonkulku
 esimiehen tai työtovereiden
puutteellinen tuki
 häirintä ja muu epäasiallinen
kohtelu
 tasapuolisen kohtelun vas
tainen tai syrjivä kohtelu.
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Seuraa toimenpiteiden vaikuttavuutta
 Onko haitallinen työkuormitus
vähentynyt? Onko tarvetta
lisätoimille?
 Miten muuttuvat työolosuhteet
huomioidaan?
 Työterveyshuollon toimenpideehdotuksien seuranta

3

Käsiteltävä
työsuojelun
yhteis
toiminnassa
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Arvioi terveydellinen merkitys ja
aseta riskit tärkeysjärjestykseen
 Mitkä kuormitustekijät aiheuttavat
terveyshaittaa?
 Riskin suuruuden arviointi edellyttää
riittäviä tietoja kuormitustekijöiden
vaikutuksista terveyteen
 Työpaikkaselvityksen johtopäätökset

Toteuta toimenpiteitä riskien vähentämiseksi
 Työnantajan johtopäätökset siitä, millaisia toimia on tarpeen
tehdä ja missä aikataulussa
 Ensisijaisesti tulee puuttua niihin kuormitustekijöihin, jotka
aiheuttavat eniten haittaa terveydelle
 Työpaikkaselvityksen toimenpide-ehdotukset

