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EU-OSHA toteutti kolmivuotisen 
työsuojelukatsauksen työperäisistä tule-
sairauksista.1 Tarkoituksena oli selvittää 
työperäisiin tule-sairauksiin ja niitä koskeviin 
toimintamalleihin liittyviä haasteita, lisätä 
ymmärrystä aiheesta ja tunnistaa tehokkaita 
tapoja työperäisten tule-sairauksien 
ennaltaehkäisyyn. Hankkeessa tarkasteltiin 
myös työpaikoilla tehtyjä toimenpiteitä, 

joilla pyritään ehkäisemään työperäisiä 
tule-vaivoja ja hallitsemaan kroonisia tule-
sairauksia. Näitä toimenpiteitä olivat muun 
muassa työntekijöiden työhön paluun 
tukeminen ja kuntoutus. Katsauksessa 
käsiteltiin päätöksentekijöiden ja tutkijoiden 
tarpeita, joita on vuorostaan hyödynnetty 
Terveellinen työ -kampanjan suunnittelussa ja 
toteutuksessa.
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1. Johdanto
Työpaikan turvallisuus- ja terveysriskien hyvä 
hallinta on hyödyksi kaikille: työntekijöille, 
yrityksille ja koko yhteiskunnalle. Se edellyttää 
vahvaa riskienehkäisyn kulttuuria, missä 
työntekijät ja esimiehet ovat sitoutuneet 
ehkäisemään riskejä ja kannustamaan 
työntekijöiden osallistumista. Aktiivinen 
ja osallistava työsuojelu parantaa kaikkien 
yritysten kilpailukykyä, esimerkiksi 
vähentämällä sairauspoissaoloja, lisäämällä 
tuottavuutta ja tekemällä työstä entistä 
kestävämpää.

Tämä opas on johdanto Euroopan työterveys- 
ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) vuosina 
2020–2022 järjestämään Terveellinen  
työ -kampanjaan nimeltä ”Työn keventämisen 
keinot käyttöön!”. Kampanjan tarkoituksena 
on lisätä tietoa työperäisistä tuki- ja 
liikuntaelinsairauksista (tule-sairaudet) ja niiden 
ennaltaehkäisystä. Tavoitteena on kannustaa 
työnantajia, työntekijöitä ja muita sidosryhmiä 
tekemään yhteistyötä tule-sairauksien 
ehkäisemiseksi.

Kampanjassa välitetään tietoa miten rajoittaa 
sellaisten työperäisten tule-sairauksien riskejä, 
joita ei voida poistaa kokonaan. Siinä myös 
kuvataan toimenpiteitä, joilla voidaan estää jo 
ilmenneiden tule-sairauksien kroonistuminen. 
Lisäksi siinä kerrotaan, miten hyvällä työsuojelulla 
voidaan auttaa kroonisista tule-sairauksista 
jo kärsiviä työntekijöitä palaamaan työhön ja 
pysymään työssä. Kampanjassa viestitään tule-
sairauksien fyysisistä, työn organisoimiseen 
liittyvistä, psykososiaalisista, sosiodemografisista 
ja yksilöllisistä riskitekijöistä. Kaikki nämä 
riskitekijät on huomioitava, kun kehitetään  
ehkäiseviä toimintatapoja.

EU-OSHA on järjestänyt vuosina 2000 ja 2007 jo 
kaksi kampanjaa työperäisistä tule-sairauksista. 
Miksi tästä samasta aiheesta järjestetään jälleen 

uusi kampanja? Työperäiset tule-sairaudet 
vaikuttavat kaikenikäisiin työntekijöihin kaiken 
tyyppisissä työpaikoissa. Kampanjan aihe  
on tärkeä kaikille ihmisille. Työperäisten  
tule-sairauksien riskitekijöiden ehkäisy on tärkeää 
työn kestävyyden kannalta erityisesti silloin, kun 
on kyse ikääntyvästä työvoimasta ja kun halutaan 
edistää ikääntyvien työskentelyä. Muutoksen 
aikaansaaminen työpaikoilla vie aikaa, minkä 
vuoksi tule-sairauksien ennaltaehkäisy on 
edelleen ajankohtainen työsuojeluhaaste. 

Viimeaikaisissa selvityksissä istumatyön 
vaikutuksista ihmisten terveyteen on 
keskitytty työasentoihin (erityisesti istumiseen 
tietokoneen ääressä ja koneella työskentelyyn) 
ja liikkumattomuuteen. Monissa työtehtävissä 
istutaan paljon, esimerkiksi teollisuuden 
kokoonpanolinjoilla, valintamyymälöiden 
kassoilla ja tietotyössä. Kampanjalla halutaan 
lisätä tietoisuutta siitä, miten tärkeää on ehkäistä 
työperäisiä tule-sairauksia, jotka liittyvät 
pitkäkestoisiin ja staattisiin istuma-asentoihin.

Kampanjassa osoitetaan, miten monen tyyppisiä 
työperäisiä tule-sairauksia voidaan ehkäistä 
saman tapaisella riskienhallinnanmallilla kuin 
muita työsuojeluongelmia. Se antaa yritysten 
käyttöön työkaluja ja tukea työperäisten 
tule-sairauksien käsittelyyn: käytännön 
vinkkejä, oppaita ja videoita, esimerkkejä 
hyvistä käytännöistä ja tapaustutkimuksia. 
Lisätietoja ja aineistoja on saatavilla kampanjan 
verkkosivustolla (https://healthy-workplaces.eu).

https://healthy-workplaces.eu
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1.1. Mistä on kyse?
Miljoonat työntekijät kaikkialla Euroopassa 
kärsivät tule-sairauksista. Työperäiset 
tule-sairaudet ovat Euroopassa edelleen 
yleisin työperäinen terveysongelma, vaikka 
niiden ehkäisemiseksi on ponnisteltu 
merkittävästi. Eurostatin vuoden 2013 
työvoimatutkimuksessa raportoitiin, että 
kaikista niistä työntekijöistä, jotka sanoivat 
kärsineensä fyysisestä tai henkisestä 
työperäisestä terveysongelmasta viimeisten 
12 kuukauden aikana, 60 prosenttia ilmoitti 
tule-sairauksiin liittyvän vaivan olevan 
vakavin terveysongelma.2 Toiseksi yleisin 
terveysongelma (16 prosenttia vastanneista) oli 
stressi, masennus tai ahdistuneisuus.

Nämä luvut perustuvat Euroopan 
työolotutkimukseen (EWCS), jossa havaittiin, 
että kolme viidesosaa työntekijöistä EU:ssa 
ilmoitti kärsivänsä tule-sairauksista (ks. 
jäljempänä oleva kaavio).3 Työntekijöiden 
useimmin ilmoittamia tule-sairauksia ovat 
selkäkipu (43 %) ja yläraajojen lihaskivut 
(41 %). Alaraajojen lihaskivuista ilmoitetaan 
harvemmin (29 % vuonna 2015).

 
 
 
 
 
 
 

EU-alueen työntekijöiden  kokemat terveysongelmat viimeisten 12 kuukauden aikana,  
EU-28 2015 
 

15 %

43 %

14 %

27 %

 
Lähde: Panteia, kuudennen EWCS:n mukaan, 2015.

Ei terveysongelmia

Vain muita terveysongelmia

Vain tuki- ja liikuntaelinsairauksia

Tuki- ja liikuntaelinsairauksia  
ja muita terveysongelmia
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Miksi työperäiset tule-sairaudet ovat ongelma?4 

• Työperäiset tule-
sairaudet vaikuttavat 
yksittäisten työntekijöiden 
terveyteen, yrityksiin ja 
kansantalouteen.

• Työperäiset tule-
sairaudet ovat yleisimpiä 
työkyvyttömyyden ja 
sairauspoissaolojen syitä. 
Ne ovat myös yleisimpiä 
ammattitauteja eri maissa, 
muun muassa Espanjassa, 
Italiassa, Latviassa ja 
Ranskassa.

• tule-sairauksista kärsivät 
työntekijät ovat tavallisesti 
muita useammin poissa 
töistä.

Mikro- ja pienyritykset ovat erityisen 
haavoittuvia työperäisten tule-sairauksien 
seurausten vuoksi, koska niillä ei useinkaan 
ole niin toimivia työsuojelukäytäntöjää kuin 
suuremmissa yrityksissä. EU-OSHAn Euroopan 
yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä 

tekemän kyselytutkimuksen (ESENER) mukaan 
pienmikroyritykset tekevät muita yrityksiä 
huomattavasti epätodennäköisemmin 
riskinarviointeja. Arvioinnit ovat tärkeitä 
työsuojelukysymysten onnistuneessa 
ratkaisussa.5

1.2. Mitä työperäiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet (tule) ovat?
Useimmat työperäiset tule-sairaudet 
ovat kehittyneet vuosien ajan esimerkiksi 
työntekijän toistuvasti nostellessa raskaita 
taakkoja. Työperäiset tule-sairaudet voivat 
kuitenkin olla myös äkillisiä vammoja, kuten 
tapaturman aiheuttamia murtumia. Nämä 
sairaudet kohdistuvat pääosin selkään, 
niskaan, hartioihin ja yläraajoihin, mutta 
ne voivat myös heijastua alaraajoihin. 

Joidenkin työperäisten tule-sairauksien, kuten 
rannekanavaoireyhtymä, oireet tunnistetaan 
hyvin. Toiset sairaudet taas ovat vaikeammin 
tunnistettavissa, koska oireista ei ole selkeää 
näyttöä, mutta henkilö tuntee silti esimerkiksi 
kipua tai epämukavuutta.7
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Kehokartassa näytetään kehon osat, joihin tule-sairaudet tavallisesti kohdistuvat 

Lähde: EU-OSHA.8

Niska

Hartiat

Yläselkä

Alaselkä

Ranteet/kädet

Lantio/lonkat

Polvet

Nilkat/jalat

Kyynärpäät

Työntekijöiden kokemia työperäisiä tule-sairauksia ovat muun 
muassa seuraavat:

Selkä- ja niskakipu ovat 
yleisimpiä vaivoja.

Raskas tai toistuva työ voi 
aiheuttaa lihasvammoja.

Nivelongelmat voivat johtua 
kulumista, sairaudesta tai 
työtapaturmasta.

Luusto-ongelmat johtuvat 
tavallisesti työtapaturmasta, 
kuten luun murtumisesta.
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Työperäiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat pääasiassa työn aiheuttamia ja 
pahentamia lihasten, jänteiden, nivelsiteiden, hermojen, luiden ja paikallisten 
verenkiertojärjestelmien vaurioita.6
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Tule-sairauksien lisäksi myös muut 
terveysongelmat todennäköisesti vaikuttavat 
tule-sairauksista kärsivien työntekijöiden 
päivittäiseen toimintakykyyn. Kivun lisäksi 
tule-sairauksista kärsivillä henkilöillä voi olla 
ahdistusta, uniongelmia ja yleistä väsymystä. 
Pitkällä aikavälillä he eivät ehkä pysty 
jatkamaan samassa tai vastaavassa työssä.

Eri kuormitustekijät voivat vaikuttaa 
työperäisiin tule-sairauksiin. Niitä ovat fyysiset 

ja biomekaaniset tekijät, organisatoriset ja 
psykososiaaliset tekijät sekä yksilölliset tekijät. 
Ne voivat vaikuttaa erikseen tai yhdessä.9 
Psykososiaaliset tekijät ja työperäinen 
stressi voivat vaikuttaa myös äkillisen kivun 
kroonistumiseen.10 Työperäisten tule-
sairauksien arvioinnissa on otettava huomioon 
altistuminen riskitekijöiden yhdistelmälle.

Työperäisten tule-sairauksien kehittymiseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä

Tekijän tyyppi Esimerkkejä

Fyysinen • Kuormien nostaminen, kantaminen, työntäminen 
tai vetäminen tai työkalujen käyttäminen

• Toistuvat tai voimakkaat liikkeet

• Pitkäaikainen fyysinen ponnistus

• Hankalat ja staattiset asennot (esim. pitkittynyt 
istuminen tai seisominen, polvillaan työskentely, 
käsien kannattelu olkapäiden yläpuolella)

• Käden, käsivarsien tai koko kehon tärinä

• Kylmyys tai liiallinen kuumuus

• Korkeat melutasot, jotka aiheuttavat jännitystä kehossa

• Huonosti aseteltu tai suunniteltu työasema

Organisatorinen ja 
psykososiaalinen

• Vaativa työ, suuri työkuorma

• Pitkät työajat

• Taukojen puute, työskentelyasentoa ei voi vaihtaa

• Tehtävien ja työmäärän hallitsemattomuus

• Epäselvät/ristiriitaiset työroolit

• Toistuva, yksitoikkoinen työ nopealla tahdilla

• Työtovereiden ja/tai esimiehen tuen puuttuminen

Yksilöllinen • Aiemmat sairaudet

• Fyysiset valmiudet

• Ikä

• Lihavuus/ylipaino

• Tupakointi
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1.3. Miksi työperäisten tule-sairauksien ennaltaehkäisy on  tärkeää?

Tule-sairauksien vaikutus elinkeinoelämään12 

Toistuva poissaolo työstä 
Tule-sairauksista johtuvien poissaolojen  
osuus menetetyistä työpäivistä on EU:n 
jäsenvaltioissa suuri. Vuonna 2015 yli puolet  
(53 %) työntekijöistä, joilla oli tule-sairauksia  
(ja myös muita terveysongelmia), ilmoitti 
olleensa poissa töistä kuluneen vuoden 
aikana. Tämä osuus on huomattavasti 
suurempi kuin niiden työntekijöiden, joilla ei 
ole terveysongelmia (32 %). Tule-sairauksista 
johtuva poissaolo töistä kestää todennäköisesti 
keskimäärin pidempään kuin muilla.

Sairaana töissä  
Tule-sairaudesta johtuvan kivun kokeminen 
töissä vaikuttaa todennäköisesti työstä 
suoriutumiseen ja työn tuottavuuteen. Vuonna 

2015 tule-sairauksista kärsivät työntekijät 
(myös ne, joilla oli muita terveysongelmia), 
työskentelivät huomattavasti useammin 
sairaana (29 %) kuin työntekijät, joilla ei ollut 
terveysongelmia (9 %).

Varhainen tai pakotettu eläkkeelle 
siirtyminen 
Tule-sairauksista kärsivät työntekijät 
raportoivat muita työntekijöitä 
todennäköisemmin, että he eivät pysty 
tekemään samaa työtä 60 vuoden iässä. Jopa 
yksi kolmasosa tule-sairauksista kärsivistä 
työntekijöistä (myös ne, joilla on muita 
terveysongelmia) ajattelee, että he eivät pysty 
jatkamaan työssään 60 ikävuoteen asti.

Työperäisten tule-sairauksien ennaltaehkäisy 
työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin 
parantamiseksi on ollut tavoitteena kaikissa EU:n 
työsuojelustrategioissa vuodesta 2002 lähtien. 
Euroopan komissio korostaa, että tule-sairaudet 
ovat yhä edelleen ”vakavia ja yleisiä työperäisiä 
sairauksia”. Ne voivat lyhentää miljoonien EU:n 
työntekijöiden työuria ja aiheuttavat siten 
”valtavia kustannuksia ihmisille, yrityksille ja koko 
yhteiskunnalle”.11 Työperäisten tule-sairauksien 
ennaltaehkäisyyn investoiminen parantaa 
työntekijöiden terveyttä ja uramahdollisuuksia, 
lisää yritysten kilpailukykyä ja hyödyttää 
kansallisia terveydenhuoltojärjestelmiä.

Työperäisiä tule-sairauksia ehkäisevistä 
laeista ja eurooppalaisten ja kansallisten 
viranomaisten sekä yritysten toimenpiteistä 
huolimatta nämä sairaudet ovat vain 
hieman vähentyneet viime vuosina.13 Tämä 
herättää kysymyksen nykyisten ehkäisy- ja 
riskinarviointimallien toimivuudesta.

EU-OSHAn uudessa raportissa em. kysymystä 
käsitellään analysoimalla eri tekijöiden 

vaikutusta. Tarkasteltavia tekijöitä ovat muun 
muassa digitalisaatio ja uudet teknologiat, 
asianmukaisen työn järjestämisen ja/tai 
suunnittelun puuttuminen, työvoiman 
demografiset muutokset ja psykososiaalisten 
riskitekijöiden vaikutus.14 Nämä kysymykset 
voivat paljastaa uusia riskitekijöitä ja vaikuttaa 
toimenpiteisiin, joilla ehkäistään työperäisiä 
tule-sairauksia. Työterveyttä ja -turvallisuutta 
koskevassa EU:n strategiakehyksessä kaudelle 
2014–2020 korostetaan kuinka tärkeää on 
löytää keinoja ehkäistä kehittyviä riskejä.15 

Työperäisten tule-sairauksien ennaltaehkäisy 
on työsuojelun lisäksi ensisijaista myös monilla 
muilla politiikanaloilla. Euroopan väestön 
ikääntyessä yhä useammilla ihmisillä on 
krooninen tule-sairaus. Sidosryhmien tehokas 
yhteistoiminta eri aloilla, kuten koulutuksessa 
ja kansanterveyden, teollisuuspolitiikan 
ja tasa-arvon alalla, työntekijöiden tuki- ja 
liikuntaelinterveyden edistämisessä voi 
auttaa saavuttamaan älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun tavoitteet Euroopassa.
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Tapaustutkimus
TMS Pros -ohjelma – Ranska

Vuonna 2014 käynnistetyssä ohjelmassa 
yrityksille annetaan heidän tarpeidensa mukaista 
apua tule-sairauksien ehkäisyssä. Alle  
50 työntekijän yritykset voivat hakea 
70 prosentin yhteisrahoitusta sisäisen 
projektipäällikön kouluttamiseen ja/tai tule-
tutkimuksen tai -toimintasuunnitelman 
tekemiseen. Ne voivat myös hakea 50 
prosentin yhteisrahoitusta suunnitelman 
täytäntöönpanoon tarvittavien laitteiden 
ostamiseen.

Kohteena olleista 8 000 yrityksestä noin  
7 000 oli osallistunut ohjelmaan vuoden 
2017 loppuun mennessä. Yhteensä 1 600 oli 
päässyt arviointivaiheeseen, jossa yritysten piti 
osoittaa riittävää omaehtoista tule-sairauksien 
ehkäisyohjelmien hallintakykyä.

Hankkeen onnistumiseen myötävaikuttivat 
alueellisilta tule-sairauksien ennaltaehkäisyn 
asiantuntijaverkostoilta saatu tuki ja myös 
seuraavat tekijät:

• selkeä vaiheittainen toimintatapa
• verkkosivupohjainen prosessin hallintamalli
• yksilöllinen tuki
• taloudellinen tuki. 

Trophées TMS Pros 2018 -kilpailuun osallistui 
yhteensä 110 yritystä, joista seitsemän 
palkittiin.16 

Vuonna 2016 järjestetyssä aiemmassa 
kilpailussa17 päiväkoti Stenger Bachmann 
palkittiin alle 50 työntekijän yritysten sarjassa. 
Hankkeen tavoitteena oli vähentää tule-
sairauksista johtuvia toistuvia poissaoloja, 
parantaa työskentely-ympäristöä järjestämällä 
työtiloja uudelleen, vähentää näihin sairauksiin 
liittyviä suoria kustannuksia ja ehkäistä 
työntekijöiden sairastumista.

TMS Pros -ohjelmasta on lisätietoa ranskaksi 
osoitteessa https://tmspros.fr
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2. Työperäisten tule-sairauksien 
ennaltaehkäisy ja hallinta

2.1. Yhdessä toimien työperäisten tule-sairauksien ehkäisemiseksi
Terveellinen työ -kampanja 2020–2022 
edistää työnantajien ja työntekijöiden 
yhteistyötä tule-sairauksien ennaltaehkäisyssä 
työpaikalla. Lisäksi kampanja tarjoaa tietoa 
työperäisistä tule-sairauksista ja niiden 
kielteisistä vaikutuksista ihmisiin, yrityksiin ja 
yhteiskuntaan.

Työnantajien, esimiesten ja työntekijöiden 
yhteistoiminnalla tavoitellaan 

yhteisymmärrystä ja pysyviä parannuksia. 
Työntekijöiden osallistumisen 
toivotaan lisäävän avointa keskustelua 
terveysongelmista, myös tule-sairauksista, ja 
varmistavan tehokkaiden ennalta ehkäisevien 
toimenpiteiden käyttämisen.18

Tule-sairauksista puhuminen 
työpaikalla

Joillekin ihmisille tule-sairaudet ovat 
ongelma, josta he puhuvat harvoin 
muille. Aiheen välttely voi kuitenkin 
vaikeuttaa tule-sairauksien hallintaa 
tai lisätä sairauksien kroonistumisen 
riskiä, mistä voi olla haittaa työntekijän 
työuralle.

On tärkeätä kannustaa työntekijöitä 
puhumaan työpaikalla avoimesti ja 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
tule-sairauksista. Jos työntekijöistä on 
helppoa puhua fyysisestä terveydestään, 
he todennäköisesti huolehtivat itsestään 
paremmin ja saavat tukea ja hoitoa 
ajoissa.19 

EU-OSHAn tarjoamia vinkkejä 
keskustelun aloittamiseksi tule-
sairauksista työpaikalla voidaan käyttää 
ryhmäkeskustelujen helpottamiseen 
työpaikalla tai koulutuksen aikana. 
Ohjeessa on esimiehille ja työntekijöille 
tarkoitettuja neuvoja tule-sairauksista 
tiedottamiseen.20

”Työnantajan on velvollisuuksiensa 
mukaisesti toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet työntekijöidensä 
turvallisuuden ja terveyden 
suojelemiseksi, mukaan lukien 
työssä esiintyvien vaarojen ehkäisy, 
tiedottaminen ja kouluttaminen sekä 
tarvittavien järjestelyjen ja keinojen 
tarjoaminen.”

Työsuojelun puitedirektiivin21 6 artikla.
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2.2. Tule-sairauksia koskeva lainsäädäntö
Työperäisten tule-sairauksien riskit 
kuuluvat työsuojelun puitedirektiivin 
soveltamisalaan. Direktiivin tarkoituksena on 
suojella työntekijöitä työperäisiltä riskeiltä 
yleisesti. Lisäksi siinä kuvataan työnantajan 
vastuu varmistaa turvallisuus ja terveys 
työpaikalla. Joitakin tule-sairauksiin liittyviä 
riskejä käsitellään erityisdirektiiveissä, 
kuten käsin tapahtuvia nostoja ja 

siirtoja taakkojen käsittelyä koskevassa 
direktiivissä, näyttöpäätedirektiivissä ja 
tärinädirektiivissä. Työvälineiden käyttöä 
koskevassa direktiivissä käsitellään työasentoja 
työvälineitä käytettäessä. Direktiivi 
vastuuttaa työnantajat noudattamaan  
työsuojelun vähimmäisvaatimuksia työpaikan 
ergonomiassa.

Joitakin keskeisiä EU:n direktiivejä

Direktiivi 89/391/ETY (työsuojelun puitedirektiivi) 
annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden  
turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä

Direktiivi 90/269/ETY – direktiivi käsin tapahtuvasta taakkojen käsittelystä 
annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, vähimmäisvaatimuksista sellaisessa käsin tapahtuvassa 
taakkojen käsittelyssä, johon liittyy erityisesti työntekijän selän vahingoittumisen vaara 

Direktiivi 2002/44/EY – tärinädirektiivi 
annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista 
työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (tärinä) aiheutuville riskeille 

Direktiivi 90/270/ETY – näyttöpäätedirektiivi 
annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten  
näyttöpäätetyölle asetettavista vähimmäisvaatimuksista

Direktiivi 2009/104/EY – työvälineiden käyttö 
annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, työntekijöiden työssään käyttämille  
työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista

Direktiivi 2006/42/EY – konedirektiivi 
annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneiden vapaasta liikkumisesta  
markkinoilla ja kyseisiä koneita käyttävien työntekijöiden ja kuluttajien suojelusta

Lisäksi direktiiveissä ja asetuksissa käsitellään työpistettä koskevia vaatimuksia, henkilönsuojaimia 
ja työajan järjestämistä.

Lisätietoa on osoitteessa https://osha.europa.eu/fi/safety-and-health-legislation

https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/1
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/6
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/19
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/5
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/3
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2006-42-ec-of-the-european-parliament-and-of-the-council
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2006-42-ec-of-the-european-parliament-and-of-the-council
https://osha.europa.eu/fi/safety-and-health-legislation
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2.3. Työperäisten tule-sairauksien torjunta
Monen muun työsuojeluongelman 
tapaan tule-sairaudet ovat ehkäistävissä 
ja hallittavissa. Niitä voidaan torjua 
työsuojelun puitedirektiivin periaatteisiin 
pohjautuvalla hallintamallilla, ja edistämällä 
työnantajille ja työntekijöille yhteistä riskien 
ehkäisyn kulttuuria.22 EU:n ja jäsenvaltioiden 
lainsäädännöissä työpaikan riskinarviointi 
on olennainen edellytys ennaltaehkäisyn 
onnistumiselle.

Useimmissa organisaatioissa, erityisesti  
pk-yrityksissä, on hyödyllistä toteuttaa 
työpaikan riskinarviointi vaiheittain. 
Työperäisten tule-sairauksien riskinarviointiin 
pitäisi kuulua seuraavat vaiheet:

1. Valmistautuminen:

• Päätetään, kuka johtaa prosessia  
ja miten ja milloin työntekijöitä ja/tai  
heidän edustajiaan kuullaan ja miten 
ja milloin heille tiedotetaan.

• Tarkistetaan käytettävissä olevat resurssit, 
kuten yrityksessä jo käytettävissä olevat 
tiedot työperäisistä tule-sairauksista 
(tapaturma- ja sairausrekisterit, vaivat, 
toistuvat poissaolot työstä).

• Laaditaan suunnitelma ja osoitetaan  
resurssit.

2. Riskinarviointi työpaikalla:

• Määritetään tule-sairauksien riskitekijät  
työpaikalla (fyysiset, organisatoriset, 
psykososiaaliset ja yksilölliset). 
(Ks. taulukko sivulla 8).

• Laaditaan toimintasuunnitelma, 
jossa luetellaan tärkeysjärjestyksessä 
toteutettavat toimenpiteet työperäisten 
tule-sairauksien ehkäisemiseksi tai 
niiden riskien minimoimiseksi. Lisäksi 
nimetään kunkin toimenpiteen toteuttaja 
sekä toteuttamistapa ja -aika. Toimien 
pitäisi perustua ennaltaehkäisyn yleisiin 
periaatteisiin (ks. jäljempänä).

3. Toteutetaan sovitut ehkäisy- ja 
suojelutoimenpiteet ja valvotaan niitä.

4. Tarkistetaan ja päivitetään 
riskinarviointi säännöllisesti.

Ensisijaisena toimenpiteenä tule-riskien 
ehkäisyssä on muuttaa työpisteen suunnittelua 
tai/ja työvälineitä ja -prosesseja. Jos tule-
sairauden riskiä ei voida poistaa kokonaan, 
lainsäädäntö edellyttää työnantajaa 
toteuttamaan muita ehkäisytoimenpiteitä 
riskin vähentämiseksi.23

Kampanjan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta 
toimenpiteistä ja aloitteista. Se tarjoaa 
osallistavia toimintamalleja, työntekijöiden 
mukaan ottamista työperäisten tule-
sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hallintaan. 
Kampanja kannustaa hyvään tuki- ja 
liikuntaelimistön terveyteen työpaikalla 
erilaisten terveyttä edistävien toimien avulla.
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Yleiset ennaltaehkäisyn periaatteet ja esimerkkejä 
toimenpiteistä24, joilla ehkäistään työperäisiä tule-sairauksia

• Vältetään riskejä:

 – automatisoidaan nosto- ja 
kuljetusoperaatiot

 – poistetaan riskit suunnitteluratkaisuilla 
(ergonominen suunnittelu), työpisteen 
sekä työvälineiden ja -prosessien 
suunnittelulla

 – suunnitellaan työ siten, että voidaan 
välttää toistuvaa työtä, työskentelyä 
pitkään hankalissa asennoissa ja pitkiä 
staattisia istuma-asentoja

• Torjutaan riskejä niiden lähteellä:

 – lasketaan korkeutta, jolle 
kuormat on nostettava

 – puututaan työnjärjestelyn 
ongelmiin (esim. parityöskentely, 
työskentelymallien vaihtaminen)

• Mukautetaan työtä yksilön mukaan:

 – suunnitellaan työpisteitä siten, 
että työntekijöille on mahdollista 
toimia oikeissa asennoissa

 – valitaan säädettävät tuolit ja 
pöydät (esim. seisomapöydät, 
joissa työntekijät voivat istua 
ja seistä vuorotellen)

 – sallitaan vaihtelu työtehtävien 
suorittamistavassa

 – sallitaan tauot

• Mukautetaan työtä tekniikan 
edistymisen mukaan:

 – pysytään ajan tasalla uusista 
apuvälineistä ja aikaisempaa 
ergonomisemmista laitteista, 
työkaluista ja välineistä

 – pidetään työntekijät ajan tasalla 
tekniikasta, jotta heidän osaamisensa 
ja työnhallinnan kykynsä säilyvät

• korvataan riskialtis turvallisella 
tai vähemmän riskialttiilla

 – korvataan (raskaiden) kuormien 
käsittely käsin mekaanisella käsittelyllä

• Laaditaan johdonmukainen 
ennaltaehkäisyn toimintamalli, 
jossa käsitellään teknologiaa, 
työnjärjestelyjä, työoloja, sosiaalisia 
suhteita ja työskentely-ympäristöä

• Toteutetaan työpaikalla yhteisiä muutoksia:

 – käytetään mieluummin kahvoja, joista saa 
lujan otteen, kuin liukuestehansikkaita, 
pienennetään taakkakohtaista 
kuormaa selkävöiden (lannetuen) 
käyttämisen sijasta ja vähennetään 
tehtäviä, joissa työntekijöiden on 
kyykistyttävä tai polvistuttava, 
polvisuojien käyttämisen sijasta

• Annetaan työntekijöille 
koulutusta ja ohjeita:

 – koulutetaan työvälineiden 
oikeasta käytöstä (nostolaitteet, 
tuolit, huonekalut), työn ja 
työpisteen ergonomiasta ja 
turvallisista työskentelyasennoista 
(istuminen, seisominen)
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Koska työperäisiä tule-sairauksia voivat 
aiheuttaa monet tekijät, niitä torjutaan 
parhaiten yhdistämällä eri toimintamalleja. 
Jos yrityksen on esimerkiksi vähennettävä 
istumatyöhön liittyviä tule-sairauksia, siihen 
kuuluu todennäköisesti toimia, joiden 
kohteena ovat 1) työpiste (esim. ergonomiset 
kalusteet), 2) työjärjestelyt (esim. tehtävien 
vaihtelu, jolloin voi välillä istua ja välillä seistä), 
3) psykososiaaliset tekijät (esim. itsenäisen työn 
edistäminen) ja 4) työntekijät (esim. koulutusta 
hyvistä työskentelyasennoista). Tämän 
tyyppiset toimenpiteet vaikuttavat enemmän 
työntekijöiden tuki- ja liikuntaelimistön 
terveyteen kuin ne, joilla puututaan vain 
yhteen riskitekijään.

Istuminen työssä – käytännön ratkaisuja

Monille nykypäivän töille on ominaista 
liikkumattomuus ja pitkä keskeytymätön 
istuminen.25 Se lisää tule-sairauksien 
ja muiden terveysongelmien, kuten 
diabeteksen ja lihavuuden, riskiä.26

Suunnittelemalla työpiste hyvin, edistämällä 
fyysistä aktiivisuutta ja vaihtamalla asentoa 
usein voidaan ehkäistä istumatyöhön 
liittyvää kuormitusta. On tärkeää lisätä 
tietoisuutta

• istuma- ja seisoma-asentojen 
vaihtelun hyödyistä

• taukojen tarpeesta

• hyödystä, jonka palautumista tukevien 
liikunnan tai venyttely- tai voimaharjoitusten 
lisääminen tuo työpäivään

• myönteisistä vaikutuksista, 
jotka saavutetaan huomioimalla 
työntekemisen tavoissa em. kohdat.

Työnantajien ja työntekijöiden on hyvä tiedostaa, 
että liikunta on tärkeää silloinkin, kun on tuki- ja 
liikuntaelinkipuja.
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Tehokas riskinarviointi ja ennaltaehkäisy 
edellyttävät, että työnantajat ja työntekijät 
ovat tietoisia riskeistä ja saavat ajantasaista 
koulutusta ennaltaehkäisystä. Osana vuosien 
2020–2022 Terveellinen työ -kampanjaa 
EU-OSHA on julkaissut uuden tietokannan, 
jossa on hyödyllisiä työkaluja, ohjeita ja 
esimerkkejä hyvistä käytännöistä. EU-OSHA 
pyrkii tukemaan työsuojelun riskinarviointia 
jakamalla tietoa työkaluista ja ohjeista. 

Tarjontaan voi tutustua käymällä Työkalut ja 
julkaisut -osiossa kampanjan verkkosivustolla 
(https://healthy-workplaces.eu/).

Muut resurssit, kuten OiRA (vuorovaikutteinen 
riskinarvioinnin verkkotyökalu)27, voivat tarjota 
tukea pk-yrityksille ja työntekijöiden edustajille.

Tapaustutkimus
Työsuuntautunut kuntoutus kampaamoalalla

Suomessa on järjestetty erityisiä 
kuntoutuskursseja kampaajille, joilla on ollut  
pitkään kroonista niska-,  hartia- ja selkäkipua, 
Kampaajat ovat kokeneet, että näistä kursseista 
on ollut heille apua. Kursseilla tarjottiin 
lääketieteellistä tukea ja fysioterapiaa. Niissä 
keskityttiin muutoksiin

• työskentelytekniikoissa
• omassa hyvinvoinnissa
• fyysisessä kunnossa ja lihaskunnossa
• työntekijän näkemyksessä työkyvystä
• työpisteiden/-välineiden suunnittelussa

Kurssille osallistuneet kampaajat kertoivat, 
että kuntoutuksen jälkeen tule-sairaudesta 
johtuvat fyysinen ja henkinen jännitys, niska- ja 
hartiakivut, selkäkipu ja lääkärikäynnit olivat 
vähentyneet. Kampaajat kokivat, että uudet 
työskentelytekniikat, kuten tuolin käyttö 
useammin, taukojen pitäminen ja paremmat 
rentoutumismahdollisuudet työpäivän aikana, 
olivat hyödyllisiä. 

Lähde: ergoHair.28

https://healthy-workplaces.eu/
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2.4. Varhaiset toimenpiteet ja työhön paluu
Työperäisten tule-sairauksien yleisyys 
kannustaa puuttumaan niihin heti 
ilmenemisestä lähtien. Tule-sairauden 
kaikesta huolimatta ilmaantuessa voidaan 
esimerkiksi ammatillisella tuella ja työskentely-
ympäristön mukauttamisella huomattavasti 
pienentää pitkittyneen poissaolon riskiä.29 
Varhaisilla toimenpiteillä voidaan ehkäistä ja 
vähentää poissaoloja, ja ne johtavat todellisiin 
säästöihin kansallisessa terveydenhuolto- ja 
sosiaaliturvajärjestelmässä.

Tuki- ja liikuntaelinongelmien tehokkaassa 
hallinnassa tarvitaan koordinoitua 
yhteistoimintaa: työntekijän, terveydenhuollon 
ja työnantajan pitää kaikkien sitoutua 
auttamaan henkilöä palaamaan työhön tai 
pärjäämään työssä.30

Pienen tanskalaisen päiväkodin naispuolisilla 
työntekijöillä oli monia työperäisiä tule-
vaivoja. Jotta iäkkäämpiä ja kokeneempia 
työntekijöitä ei menetettäisi, päiväkodissa 
toteutettiin muun muassa  toimintaterapeutin 
antamaa yksilöllistä neuvontaa, fysioterapiaan 
pääsyä aikaisessa vaiheessa ja alennettuun 
hintaan sekä ergonomisia parannuksia. 
Toimenpiteestä saatuja hyötyjä olivat työolojen 
muuttuminen kestävämmiksi, tule-sairauksien 

vähentyminen ja  kokeneiden työntekijöiden 
pysyminen työpaikalla. Onnistumiseen 
vaikuttivat ammattiliittojen ja ulkopuolisten 
asiantuntijoiden tuki sekä toteutettujen toimien 
monipuolisuus. Työntekijöiden tottumusten 
muuttamista pidettiin haasteellisena. Vaikka 
toimenpiteet oli suunniteltu kyseiselle 
päiväkodille, lähestymistapa on sovellettavissa 
muihin yrityksiin.31

Jotta varhaiset toimenpiteet työpaikalla 
voisivat onnistua, työntekijöitä on 
kannustettava puhumaan työnantajalleen tule-
sairauksista. Hyvä viestintä on keskeistä yksilön 
tarpeiden määrittämisessä, asianmukaisten 
ratkaisujen löytämisessä ja akuuttien 
työperäisten tule-sairauksien kroonistumisen 
ehkäisemisessä.32 Tämän lisäksi puututaan 
syihin ja mukautetaan tarvittaessa työtehtäviä. 
Muissa kuin työperäisissä vaivoissa, kuten 
niveltulehduksessa, henkilö pystyy usein 

yksinkertaisten toimenpiteiden avulla 
jatkamaan työtään ja varmistamaan, että työ ei 
pahenna vaivaa.33

Jos tuki- ja liikuntaelinongelma kestää pitkään 
tai toistuu, tarvitaan kuntoutusta.34 Jos taas 
tarvitaan sairauslomaa, työhön paluu35 on 
suunniteltava hyvin.36 Tutkimustulokset 
ja käytännön kokemus osoittavat, että 
työsuojelutoimenpiteet työpaikalla voivat 
auttaa varmistamaan työhön paluun 
onnistumisen.37

Tässä kampanjassa näytetään esimerkkien 
avulla, että ongelmiin on mahdollista 
puuttua varhain ja tehokas kuntoutus on 
toimiva ratkaisu. Kampanja tarjoaa myös 
kannustusta hyvään viestintään tuki- ja 
liikuntaelinongelmista työntekijöiden ja 
heidän työnantajiensa välillä.38 Lisäksi sillä 
edistetään järjestelmällistä ja moniulotteista 
lähestymistapaa varhaisiin toimenpiteisiin 
ja työhön paluuseen. Siihen kuuluu 
koordinointia terveys- ja sosiaalipalvelujen, 
työllisyyspalvelujen, vakuutusyhtiöiden ja 
muiden palvelujen välillä, jotta työntekijöitä ja 
työnantajia voidaan tukea.
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Tapaustutkimus
Terveydenhuollon varhaiset toimenpiteet – 
Clínico San Carlos -sairaala Madridissa

Espanjalainen Fit for Work -yhteenliittymä 
on esimerkki onnistuneesta varhaisen 
puuttumisen ohjelmasta39:

Yhteenliittymä on vuodesta 2012 lähtien 
laajentanut klinikkaverkostoa, jossa tule-sairauksiin 
puututaan varhaisilla toimenpiteillä. Tule-sairaudet 
ovat tilapäisen työkyvyttömyyden suurin syy. 
Espanjassa tule-sairauksiin liittyvä tilapäinen 
työkyvyttömyys aiheuttaa lähes 21 miljoonan 
työpäivän menetyksen vuodessa, mikä tarkoittaa  
1,7 miljardin euron taloudellista tappiota.

Näitä sairauksia koskevat varhaiset toimenpiteet 
perustuvat ajatukseen ”mahdollisuuksien 
ikkuna” -ajankohdasta, jolloin tule-sairauksista 
kärsivät potilaat paranevat nopeammin. 
Olettamusta testattiin satunnaistetussa 
tutkimuksessa yli 10 000 ihmisellä, joilla oli tule-

sairaudesta johtuva tilapäinen työkyvyttömyys. 
Vertailuryhmä sai vakiohoitoa, kun taas 
toimenpideryhmällä oli erityinen hoito-ohjelma, 
johon kuului kliinistä asiantuntijahoitoa, 
valistusta ja tukea työhön paluulle.

Toimenpideryhmän sairauspoissaolopäivät 
vähenivät keskimäärin 40 prosenttia, 
terveydenhuoltoresurssien käyttö väheni  
45 prosenttia ja pysyvän työkyvyttömyyden 
taso puolittui.
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2.5. Jotkut työntekijäryhmät ovat erityisen riskialttiita

EU:n ja jäsenvaltioiden tiedoista käy ilmi, että naiset, iäkkäät työntekijät 
ja vähemmän koulutetut työntekijät ilmoittavat muita todennäköisemmin 
kärsivänsä tule-sairaudesta.40

Kaikkia työntekijöitä on suojeltava 
yhdenvertaisesti työperäisiä tule-sairauksia 
aiheuttavilta riskeiltä. EU:ssa on otettu 
käyttöön lainsäädäntöä, jolla vahvistetaan 
yhdenvertaisuutta ja parannetaan kaikkien 
työterveyttä ja -turvallisuutta.

Riskeille alttiita ryhmiä voivat olla naiset41, 
siirtotyöläiset42, iäkkäät43 tai nuoret 
työntekijät44. Työsyrjintää saattavat kokea 
seksuaalivähemmistöihin45 kuuluvat tai 
vammaiset työntekijät sekä etniseen ryhmään 
kuuluvat henkilöt, joita saatetaan syrjiä heidän 
ihonvärinsä tai uskontonsa vuoksi.

Jotkut näistä työntekijäryhmistä voivat olla 
muita suuremmassa vaarassa saada tule-
sairauksia seuraavista syistä:

• kokemattomuus tai koulutuksen puute

• toistuva tai kasautuva altistuminen 
riskitekijöille, jotka liittyvät tule-
sairauksien suurempaan esiintyvyyteen46, 

kuten toistuvat käden tai käsivarren 
liikkeet, tärinä, raskaiden kuormien 
kantaminen tai siirtäminen, altistuminen 
korkeille lämpötiloille, häirintä tai 
kiusaaminen, solvauksen kohteeksi 
joutuminen työssä ja stressi47

• toimiala kuten rakennusala, maatalous, 
terveydenhuolto- ja sosiaalityö ja palveluala

• ammatti, jossa on tavallisesti fyysistä 
työtä tai vaaditaan vähemmän koulutusta 
(joissa tule-sairauksia esiintyy muita 
enemmän), näitä ovat esimerkiksi 
laitosten ja koneiden käyttäjät ja 
kokoonpanijat, siistijät ja kaivostyöläiset)

Näiden työntekijöiden erityistarpeet ja 
-olosuhteet on otettava huomioon arvioitaessa 
tule-sairauksiin liittyviä riskejä ja otettaessa 
käyttöön ehkäisytoimenpiteitä. Moninaisuuden 
huomioon ottava riskinarviointi on yritysten 
käytettävissä, ja sen käyttöä edistetään koko 
kampanjan ajan.48
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Tapaustutkimus
Ruotsin työsuojeluviranomaisen aloite – tasa-arvotarkastukset

Ruotsin työympäristövirasto teki vuonna 
2012 muutaman viikon ajan 8. maaliskuuta 
vietettävän kansainvälisen naistenpäivän 
yhteydessä useita niin sanottuja tasa-
arvotarkastuksia, joissa keskityttiin tasa-
arvon valvontaan työpaikalla. Siitä lähtien 
sukupuolinäkökulma on ollut rutiininomainen 
osa viraston tarkastuksia. Tarkastajat kertovat 
työnantajille siitä, miten tasa-arvo saavutetaan 
työympäristössä. Kun työnantajaa esimerkiksi 
pyydetään miettimään, miksi naisilla on 
miehiä enemmän sairauspoissaoloja, se voi 
saada tämän puuttumaan epätasa-arvoon 
työsuojelun toimintasuunnitelmassa.

Viranomainen on tehnyt videon, jossa 
tarkastellaan miesten ja naisten työskentely-
ympäristöjä kalanjalostustehtaassa. 
Videosta käy ilmi, että miesten tehtävät, 
kuten raskaiden kuormien nostelu ja 
haarukkatrukkien ajaminen, ovat vaihtelevia, 
ja niihin kuuluu liikkumista tehtaassa. Videossa 
havainnollistetaan, miten naiset työskentelevät 
jatkuvasti tuotantolinjalla ja tekevät nopealla 
tahdilla erittäin toistuvaa työtä, jossa on 
vähän vaihtelua. Jos työ järjestettäisiin tasa-
arvoisemmin, työntekijät olisivat terveempiä ja 
liiketoiminta olisi kannattavampaa.

Videon voi katsoa täältä:
https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/work-with-the-work-
environment/gender-equality-in-the-work-environment/#4
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2.6. Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen pienestä pitäen
Tutkimustuloksista käy ilmi, että jo nuoret 
koululaiset kertovat tuki- ja liikuntaelinkivuista. 
Tämä nostaa esiin ongelman työt aloittavista 
nuorista työntekijöistä, joilla on tule-ongelmia, 
joita työ voi pahentaa.49 Nuorilla on vielä koko 
ura edessään, siksi on tärkeää saada heidät 
tiedostamaan ongelma mahdollisimman 
varhain. Ennaltaehkäisy ja hyvän tuki- ja 
liikuntaelinterveyden edistäminen on 
aloitettava jo koulussa.

On kaikkien etu kertoa asiasta mahdollisimman 
varhain. Kansanterveysviranomaisten  
uusilla opetustavoilla ja ohjelmilla 
kannustetaan liikkumaan koulussa ja 

vapaa-ajalla. Niillä pyritään edistämään 
tulevan työntekijäsukupolven hyvää tuki- ja 
liikuntaelinterveyttä. Tämä kampanja tarjoaa 
tilaisuuden tukea näitä aloitteita ja auttaa 
vähentämään koululaisten ja ammattiin 
opiskelevien tule-sairauksien riskejä. EU-OSHA 
aikoo tehdä tiivistä yhteistyötä kansanterveys- 
ja opetusalojen kanssa, jotta voidaan lisätä 
tietoisuutta ja levittää hyviä käytäntöjä.
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Istuminen koulussa

Jotkut ihmiset väittävät leikillään, 
että koulussa ei niinkään jaeta tietoa, 
vaan valmistellaan lapsia elinikäiseen 
istumiseen. Tällä hetkellä noin  
33 prosenttia lapsista ja nuorista kärsii 
asentoihin liittyvistä haitoista. Koska 
sopimattomien tuolien, jatkuvan istumisen 
ja asentoihin liittyvien vammojen välinen 
yhteys on todettu, ovat asiantuntijat 
suositelleet, että koulujen kalusteita 
mukautetaan kunkin lapsen pituuden 
mukaan. Useissa kouluissa on myös 
yritetty estää oppilaiden kumaraa 
asentoa kannustamalla istumaan hyvässä 
asennossa ja lisäämään liikkumista.

Saksan liittovaltion asentojen ja 
liikkumisen edistämistä peruskouluissa 
koskeva hanke Das bewegte 
Klassenzimmer (Liikkuva luokka) osoittaa, 
miten oppiminen voidaan yhdistää 
liikkumiseen. Sen toimintamalli on 
seuraava:

• Istuminen liikkeellä: edistetään 
dynaamista istumista, annetaan 
tarjolle vaihtelevia istumisvälineitä 
ja parannetaan ergonomista 
muotoilua käyttämällä eri tavoilla 
asennettuja pöytiä ja kiilatyynyjä.

• Oppiminen liikkeellä: tehtävät 
suunnitellaan niin, että niihin kuuluu 
liikettä (esim. sanelua juostessa ja 
aritmetiikkaan liitettyä voimistelua).

• Liikkumistauot: liikkumistauot 
sisällytetään opetusohjelmaan, 
vaihdellaan liikkumista ja rentoutumista 
sisältäviä toimia sekä jaetaan ulkoalue 
leikkimis- ja rauhoittumisalueisiin.

Lisätietoa on saatavana saksaksi 
osoitteessa https://www.baua.de/DE/
Angebote/Publikationen/Praxis/A66.html 
(s. 26–28)
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3. Terveellinen työ -kampanja 2020–2022

3.1. Tietoa kampanjasta
Vuosien 2020–2022 Terveellinen työ 
-kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta 
siitä, että työperäiset tule-sairaudet vaikuttavat 
kaikkiin aloihin ja työpaikkoihin, ja osoittaa, 
että ne ovat ehkäistävissä ja hallittavissa. 
Tähän pyritään seuraavien strategisten 
tavoitteiden avulla:

1. Lisätään tietoisuutta tule-sairauksien 
ennaltaehkäisyn merkityksestä antamalla 
tietoa tule-sairauksille altistumisesta ja 
niiden vaikutuksesta.

2. Edistetään työperäisten tule-sairauksien 
riskinarviointia ja niiden ennakoivaa 
torjuntaa antamalla käyttöön tule-sairauksia 
koskevia resursseja, kuten työkaluja, ohjeita 
ja audiovisuaalista materiaalia.

3. Osoitetaan, että tule-sairaudet koskevat 
monia eri aloja ja erityyppisiä työpaikkoja ja  
tule-sairauksia voidaan torjua onnistuneesti, 
muun muassa antamalla esimerkkejä 
parhaista käytännöistä.

4. Parannetaan tietämystä uusista ja 
kehittyvistä riskeistä ja muista tule-
sairauksiin liittyvistä kehityskuluista.

5. Lisätään tietoisuutta siitä, että on tärkeää 
saada kroonisista tule-sairauksista kärsivät 
työntekijät palaamaan työhön ja pysymään 
työssä sekä kerrotaan, miten tämä 
toteutetaan käytännössä.

6. Käynnistetään eri sidosryhmien välinen 
tehokas yhteistyö ja kannustetaan 
yhteistyöhön tuomalla sidosryhmät yhteen 
ja helpottamalla tietojen, tietämyksen ja 
hyvien käytäntöjen vaihtoa.

EU-OSHA on luonut tule-sairauksia koskevia 
resursseja ja tapaustutkimuksia sisältävän 
tietokannan käytännön tueksi työnantajille. 
Euroopan työsuojelun koulutusverkoston 
(Enetosh) ja opetusalan kanssa on tarkoitus 
laatia kouluille suunnattu kampanjapaketti.

Virasto tekee tiivistä yhteistyötä verkostonsa 
ja yhteistyökumppaniensa kanssa, jotta tule-
sairauksia koskevien kokemusten ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa voidaan edistää ja 
varmistaa, että kampanjan viestit tavoittavat 
työntekijät ja työnantajat, erityisesti pk-
yrityksissä. EU-OSHA järjestää koko kampanjan 
ajan myös keskeisiä toimia ja tapahtumia, 
kuten kilpailun Terveellinen työ – Hyvän 
käytännön palkinnot.

Kampanja päätetään Terveellinen työ 
-huippukokoukseen, jossa kampanjaan 
osallistuneet voivat juhlistaa kampanjan 
saavutuksia. Se tarjoaa myös tilaisuuden 
tarkastella saatuja kokemuksia.
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Tärkeitä päivämääriä
Kampanjan aloitus 
lokakuu 2020

Euroopan työsuojeluviikko 
lokakuu 2020, 2021 ja 2022

Terveellinen työ – hyvien käytäntöjen vaihtoon -tapahtuma 
lokakuu 2021

Terveellinen työ – Hyvän käytännön palkinnot -kilpailutulokset 
Huhtikuu 2022

Terveellinen työ -huippukokous 
Marraskuu 2022

3.2. Ketkä voivat osallistua kampanjaan?
EU-OSHA kannustaa kaikkia organisaatioita 
ja henkilöitä osallistumaan kampanjaan. Sen 
tarkoitus on työskennellä erityisesti seuraavien 
välittäjäryhmien kanssa viestin levittämiseksi:

• EU-OSHAn koordinaatiokeskukset 
ja niiden verkostot

• työmarkkinaosapuolet (EU:n 
ja kansallisella tasolla)

• toimialakohtaiset työmarkkinaosapuolten 
sidosryhmät

• EU:n ja jäsenmaiden poliittiset 
päätöksentekijät

• suuret yritykset, toimialakohtaiset liitot, 
pienten ja keskisuurten yritysten etujärjestöt

• Euroopan unionin toimielimet ja niiden 
verkostot (Yritys-Eurooppa-verkosto)

• kansalaisjärjestöt Euroopassa

• koulut ja oppilaitokset nuorisojärjestöt

• työsuojelun ammattilaiset 
ja heidän järjestönsä

• työsuojelun tutkimusyhteisöt

• työsuojeluviranomaiset ja niiden järjestöt

• tiedotusvälineet.
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3.3. Näin osallistut kampanjaan
Kampanjaa voi tukea

• järjestämällä esimerkiksi tule-
teemaisia työpajoja ja seminaareja, 
kursseja tai kilpailuja

• jakamalla ja julkaisemalla 
kampanja-aineistoa

• käyttämällä ja mainostamalla 
käytännön työkaluja ja muita resursseja, 
jotka koskevat tule-sairauksia

• jakamalla hyviä käytäntöjä työperäisten 
tule-sairauksien ennaltaehkäisystä

• osallistumalla Terveellinen työ – Hyvän 
käytännön palkinnot -kilpailuun

• osallistumalla Euroopan työsuojeluviikkoon

• ryhtymällä viralliseksi kampanjakumppaniksi 
(jos kyseessä on yleiseurooppalainen tai 
kansainvälinen organisaatio) tai kansalliseksi 
kampanjakumppaniksi (jos kyseessä on 
kansallisesti toimiva organisaatio)

• ryhtymällä EU-OSHAn mediakumppaniksi 
(jos kyseessä on kansallinen tai 
eurooppalainen mediatalo)

• Lisätietoa EU-OSHAn toimista ja  
tapahtumista kampanjan verkkosivustolla 
(https://healthy-workplaces.eu) ja  
EU-OSHAn sosiaalisen median Kanavissa – 
kampanjaan voi tutustua Facebookissa, 
Twitterissä ja LinkedInissä.

Viralliseksi kampanjakumppaniksi liittymisen hyödyt

Kampanjan tukemisesta ja sen viestien 
jakamisesta EU-OSHAn yhteistyökumppanit 
saavat kampanjan verkkosivustolla enemmän 
näkyvyyttä. He voivat myös osallistua 
verkostoitumistilaisuuksiin tai tapahtumiin, 

joissa vaihdetaan hyviä käytäntöjä. Lisätietoa 
on: (https://healthy-workplaces.eu/fi/ 
get-involved/become-campaign-partner).

https://healthy-workplaces.eu
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://twitter.com/EU_OSHA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://healthy-workplaces.eu/fi/get-involved/become-campaign-partner
https://healthy-workplaces.eu/fi/get-involved/become-campaign-partner
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3.4. Terveellinen työ – Hyvän käytännön palkinnot
Terveellinen työ – Hyvän käytännön 
palkinnoilla annetaan tunnustusta kestäville 
ja innovatiivisille työsuojelukäytännöille. 
Niiden avulla kerrotaan yrityksille hyvien 
työsuojelukäytäntöjen eduista.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki organisaatiot 
jäsenvaltioissa, ehdokasmaissa, mahdollisissa 
ehdokasmaissa ja Euroopan vapaakauppaliiton 
(EFTA) maissa.

Kilpailuehdotuksissa on osoitettava seuraavaa:

• työnantajat ja työntekijät tekevät 
yhteistyötä hallitakseen tule-sairauksien 
riskejä työpaikalla ja edistääkseen vahvaa 
riskien ennaltaehkäisyn kulttuuria

• toimia on toteutettu onnistuneesti

• on saavutettu mitattavissa olevia 
parannuksia tule-sairauksien riskin 
ennaltaehkäisyssä/vähentämisessä 

ja yleisesti työsuojelussa

• toimet ovat kestäviä pitkällä aikavälillä

• toimet ovat sovellettavissa eri aloilla tai eri 
maissa toimiviin muihin organisaatioihin.

EU-OSHAn koordinaatiokeskusten verkosto 
ottaa ehdotuksia vastaan ja nimeää kansallisen 
tason voittajat Euroopan laajuisen kilpailun 
ehdokkaiksi. Hyvän käytännön palkinnot 
-kilpailu käynnistetään virallisessa kampanjan 
aloituksessa lokakuussa 2020. Voittajat 
julistetaan huhtikuussa 2022, samana vuonna 
järjestetään myös palkintojenjakotilaisuus, 
jossa juhlistetaan osallistujien saavutuksia.
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3.5. Yhteistyökumppanien verkosto
Yhteistyökumppanuudet keskeisten 
sidosryhmien kanssa ovat ratkaisevan tärkeitä 
kampanjan onnistumisessa. Kampanjat ovat 
riippuvaisia useiden yhteistyökumppanien 
verkostojen tuesta:

• Kansalliset koordinaatiokeskukset:  
EU-OSHAn koordinaatiokeskusten verkosto 
koordinoi Terveellinen työ -kampanjoita 
kansallisella tasolla. Koordinaatiokeskuksista 
on lisätietoa kampanjan verkkosivustolla 
(https://healthy-workplaces.eu/fi/
campaign-partners/national-focal-points).

• Euroopan työmarkkinaosapuolet: 
työmarkkinaosapuolet edustavat 
työntekijöiden ja työnantajien 
intressejä EU:n tasolla.

• Kampanjan viralliset yhteistyökumppanit: 
Terveellinen työ -kampanjoita tukee 
yhteistyökumppaneina sata Euroopan 
laajuista ja kansainvälistä yritystä ja 
organisaatiota. Lisätietoa kampanjan 
viralliseksi yhteistyökumppaniksi 
ryhtymisestä on kampanjan verkkosivuilla 
(https://healthy-workplaces.eu/fi/ 
get-involved/become-campaign-partner).

• Mediakumppanit: EU-OSHAa tukee 
työsuojelun edistämisestä kiinnostuneiden 
eurooppalaisten toimittajien ja kustantajien 
valikoitu joukko. Euroopan johtavat 
työsuojelujulkaisut edistävät kampanjaa. 
Vastapainoksi mediakumppanuus 
nostaa julkaisujen profiilia ja antaa 
kumppaneille mahdollisuuden luoda 
yhteys EU-OSHAn verkostoihin ja 
sidosryhmiin kaikkialla Euroopassa.

• Yritys-Eurooppa-verkosto: Yritys-
Eurooppa-verkosto tukee pk-yrityksiä 
kaikkialla Euroopassa, jotta ne voivat hyötyä 
liiketoimintamahdollisuuksista ja uusista 
markkinoista. Koska Yritys-Eurooppa-
verkosto on tehnyt jo pitkään yhteistyötä 
EU-OSHAn kanssa, sillä on kansallisen 
tason työsuojelulähettiläiden verkosto 
yli kahdessakymmenessä Euroopan 
maassa. Lähettiläillä on aktiivinen rooli 
Terveellinen työ -kampanjan edistämisessä.

• Euroopan unionin toimielimet ja niiden 
verkostot: erityisesti Euroopan unionin 
neuvoston kulloisetkin puheenjohtajavaltiot.

• Muut EU:n elimet, joita 
kampanjan aihe koskee.
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3.6. Lisätietoa ja lisämateriaalia
Tutustu kampanjan verkkosivuihin. Sivuilla on  
paljon kampanja-aineistoa, jonka avulla voit 
edistää ja tukea kampanjaa. Verkkosivuilla on 
esimerkiksi:

• kampanjaopas ja Terveellinen työ – 
Hyvän käytännön palkinnot -esite

• PowerPoint-esityksiä, julisteita ja 
muuta kampanja-aineistoa

• kampanjan työkalupakki – ohjeita 
oman kampanjasi toteuttamiseen 
ja resursseja sen tueksi

• uusin Napo-animaatio tule-sairauksista 
ja Napo-koulutusmateriaalia

• vaara- ja kehonkartoitusopas

• tietokanta, jossa on välineitä 
ja työkaluja, audiovisuaalista 
materiaalia, tapaustutkimuksia ja 
muita hyvän käytännön materiaaleja 
eurooppalaisella ja kansallisella tasolla

• tule-sairauksia käsittelevä päivitetty 
OSHwiki-osio, jossa keskitytään 
erityisesti työkaluihin ja välineisiin

• sarja tietolehtisiä ja grafiikkaa tule-
sairauksiin liittyvistä aiheista

• aineistoa tule-sairauksia koskevien 
ryhmäkeskustelujen tai pohdintojen 
järjestämiseen työpaikalla

• seminaarien verkkoyhteenvedot

Valtaosa kampanjan materiaaleista on 25 kielellä 
osoitteessa https://healthy-workplaces.eu

https://healthy-workplaces.eu
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Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston  
(EU-OSHA) tavoitteena on tehdä Euroopasta 
turvallisempi, terveellisempi ja tuottavampi paikka 
tehdä työtä. EU-OSHA on vuonna 1994 perustettu 
Euroopan unionin virasto, jonka toimipaikka on 
Bilbaossa Espanjassa. Se tutkii, laatii ja jakaa luotettavaa, 
tasapuolista ja puolueetonta työterveyteen ja 
-turvallisuuteen liittyvää tietoa ja verkostoituu eri puolilla 
Eurooppaa toimivien organisaatioiden kanssa työolojen 
parantamiseksi.

EU-OSHA toteuttaa myös Terveellinen työ 
-kampanjoita, joilla on EU:n toimielinten ja 
Euroopan työmarkkinaosapuolten tuki. Kampanjoita 
koordinoi kansallisella tasolla EU-OSHAn kansallisten 
koordinaatiokeskusten verkosto. Vuosien 2020–2022 
kampanja ”Terveellinen työ – Työn keventämisen keinot 
käyttöön!” lisää tietoa tule-sairauksista ja keinoista 
ehkäistä niitä sekä edistää ennaltaehkäisyn kulttuuria.

Euroopan työterveys-ja turvallisuusvirasto 
C/Santiago de Compostela 12 
48003 Bilbao, SPAIN 
Sähköposti: information@osha.europa.eu 
www.healthy-workplaces.eu

http://information@osha.europa.eu
http://www.healthy-workplaces.eu
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