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1 Tausta 
EU-OSHA tilasi vuoden 2010 alkupuolella vihreitä työpaikkoja koskeva hankkeen puitteissa 
tutkimuksen ”Foresight on New and Emerging Risks Associated with New Technologies in Green 
Jobs by 2020”, jossa ennakoitiin vihreissä työpaikoissa ilmeneviä uusia riskejä vuoteen 2020. 
Tutkimusta toteutti kahden vuoden ajan konsortio, johon kuuluivat Yhdistyneen kuningaskunnan 
Health and Safety Laboratory, SAMI Consulting ja Technopolis Group. Tutkimuksessa selvitettiin 
erilaisten teknologioiden kehitystä vihreissä työpaikoissa ja niihin liittyviä työterveys- ja 
työturvallisuusriskejä luomalla kolme Euroopan tulevaisuutta kuvaavaa skenaariota. 

Laadittujen skenaarioiden tarkoituksena on antaa EU:n päättäjille, jäsenvaltioiden hallituksille, 
ammattiliitoille ja työnantajille tietoa, jonka avulla ne voivat tehdä vihreiden työpaikkojen työterveyteen 
ja työturvallisuuteen vaikuttavia päätöksiä ja kehittää työpaikkoja entistä turvallisemmiksi ja 
terveellisemmiksi. 

Skenaarioiden luominen on vakiintunut menetelmä, jonka avulla selvitetään tulevaisuutta ottaen 
huomioon erilaisia muutosta vauhdittavia tekijöitä. Skenaariot eivät ole ennusteita vaan mahdollisia 
kuvauksia tulevaisuudesta. Niiden avulla luodaan rakenteet strategista ajattelua varten ja vaikutetaan 
suunnittelutyöhön. Tulevaisuus sisältää todennäköisesti aineksia kaikista luoduista skenaarioista, 
joten niiden hahmottamisella voidaan ennakoida tulevaa. 

Tässä raportissa kuvataan seminaaria, joka järjestettiin vihreitä työpaikkoja koskevan hankkeen 
puitteissa EU-OSHAn koordinointikeskuksille Bilbaossa 12.–13. marraskuuta 2013. Seminaarin 
tavoitteina oli 

 esitellä koordinointikeskuksille EU-OSHAn hankkeen ”Foresight on New and Emerging Risks 
Associated with New Technologies in Green Jobs by 2020” tuloksia ja herättää kiinnostusta 
asiaan 

 havainnollistaa koordinointikeskuksille, miten skenaarioiden avulla voidaan tukea strategista 
vuoropuhelua ja politiikan suunnittelua. 

Strategioiden tai politiikkojen kehittäminen on monimutkainen prosessi, jossa ei useinkaan tarkastella 
riittävästi mahdollista tulevaisuutta, jossa politiikkojen on toimittava. Seminaarissa havainnollistettiin, 
miten tätä prosessia voidaan tukea skenaarioiden avulla. Menetelmään sisältyvät seuraavat vaiheet: 

 
Koordinointikeskukset kävivät läpi prosessin, jossa tunnistettiin mahdollisia tulevia työterveys- ja 
työturvallisuusriskejä kussakin skenaariossa ja hahmoteltiin politiikkoja ja toimia niiden 
ratkaisemiseksi. Viimeisessä tehtävässä vertailtiin politiikkojen ja toimien vaikutusta eri skenaarioissa 
käyttäen niin sanottua tuulitunnelimenettelyä. Seminaarin tavoitteena oli antaa koordinointikeskuksille 
välineitä, joiden avulla ne kykenevät levittämään tehokkaammin EU-OSHAn ennakointityön tuloksia 
kotimaassaan ja edistämään skenaariomenetelmän käyttöä myös kansallisen politiikan 
suunnittelussa. 

On kuitenkin muistettava, että politiikan suunnittelu- ja testausharjoitusten tarkoituksena oli 
ainoastaan havainnollistaa skenaarioiden vaikutusta tässä prosessissa. Harjoituksissa ei pyritty 
päätöksentekoon, joka olisi huomattavasti pidempiaikaisempi prosessi ja vaatisi lisäselvityksiä.  

Seminaari kesti kaksi puolikasta päivää. Osallistujista 26 oli koordinointikeskuksista ja kuusi Euroopan 
työterveys- ja työturvallisuusvirastosta. Vihreitä työpaikkoja koskevan hankkeen toteuttajien Health 
and Safety Laboratoryn ja SAMI Consultingin edustajat osallistuivat tapahtuman järjestämiseen. 

Seminaarin ohjelma esitetään liitteessä 1 ja osallistujaluettelo liitteessä 2. 

Tarkastellaan vihreiden 
työpaikkojen työterveys-

ja 
työturvallisuusnäkökohtia 

eri skenaarioissa

Määritetään 
mahdollisuuksia,

haasteita ja 
odottamattomia tekijöitä

Kehitetään 
toimia/politiikkoja, joilla 

saavutetaan paras 
mahdollinen työterveys ja 

työturvallisuus eri 
skenaarioissa

Pohditaan politiikkojen 
täytäntöönpanoa kaikissa 

skenaarioissa
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2 Johdanto 
2.1 Seminaarin avaus ja Foresight-hankkeen esittely 
Emmanuelle Brun (EU-OSHA) esitteli EU-OSHAn ennakointityötä, vihreiden työpaikkojen uusista 
teknologioista aiheutuvien uusien ja kehittyvien työterveys- ja työturvallisuusriskien ennakoinnin 
merkitystä unionin vuosien 2007–2012 työterveys- ja työturvallisuusstrategiassa sekä skenaarioiden 
roolia. Skenaarioiden avulla voidaan 

 ennakoida mahdollisia uusia ja kehittyviä riskejä 
 ottaa työterveys- ja työturvallisuusnäkökohdat huomioon muilla aloilla 
 kannustaa ihmisiä ajattelemaan luovasti ja kehittämään uusia näkökulmia neutraalissa 

kontekstissa (tulevaisuus), jossa ei ole nykyajan asettamia rajoitteita  
 testaamaan toimia erilaisten olettamusten avulla ja kehittämään siten politiikkaa, joka soveltuu 

tulevaisuuteen ja kestää myös odottamattomia tekijöitä. 

 

2.2 Seminaarin esittely 
John Reynolds (SAMI Consulting) esitteli seminaarin kulkua ja toimintatapoja sekä tapahtuman 
aikataulua. Seminaarin tavoitteet olivat seuraavat: 

 Esitellään hanke ja kolme vihreiden työpaikkojen työterveyttä ja työturvallisuutta koskevaa 
skenaariota vuoteen 2020. 

 Määritetään keskeisiä työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia 
kussakin skenaariossa. 

 Arvioidaan toimia/politiikkoja, joilla saavutetaan hyvä työterveys ja työturvallisuus kussakin 
skenaariossa. 

 Pohditaan, miten skenaarioita voidaan hyödyntää työterveyden ja työturvallisuuden 
painopisteiden määrittämisessä. 

Ensimmäisessä yhteisessä harjoituksessa osallistujia pyydettiin kertomaan, mihin seminaarissa tulisi 
heidän mielestään keskittyä ja mitä tuloksia he seminaarilta toivovat. Vastaukset jakautuivat kahteen 
pääluokkaan, ja niiden mukaan osallistujat halusivat 

 saada tietoa skenaariomenetelmästä 

o skenaarioiden käyttö työterveyden ja työturvallisuuden alalla 
o tapaustutkimuksia skenaarioiden käytöstä 
o skenaarioiden hyödyntäminen koordinointikeskusten työssä 

 saada tietoa vihreistä työpaikoista ja niihin liittyvistä työterveys- ja työturvallisuusriskeistä. 

Lisäksi tiedusteltiin vihreiden työpaikkojen määritelmää ja sitä, ovatko vihreiden työpaikkojen 
työterveys- ja työturvallisuusriskit todella uusia. Emmanuelle Brun selitti, että vihreille työpaikoille on 
olemassa useita määritelmiä. Laajimmillaan määritelmä kattaa kaikki työpaikat, jotka liittyvät 
ympäristönsuojeluun tai ympäristön kunnostamiseen (1). Tätä määritelmää käytettiin hankkeen 
lähtökohtana. EU-OSHAn hankkeessa käsiteltiin vihreitä työpaikkoja kuitenkin suppeammin, sillä 
painopisteenä olivat vihreisiin työpaikkoihin liittyvien kahdeksan uuden teknologianalan vaikutukset. 
Hankkeessa keskityttiin ympäristöseikkojen sijaan työterveys- ja työturvallisuusnäkökohtiin. 

Hankkeessa määritettiin uusia riskejä sekä jo ennestään tunnettuja riskejä, jotka kuitenkin ilmenevät 
uusissa tilanteissa tai uusina yhdistelminä. Lisäksi ”vanhat” riskit saattavat kohdistua erilaisiin 

                                                      
1 Määritelmä on laadittu UNEP:n, ILOn, IOE:n ja ITUC:n yhteisessä vihreitä työpaikkoja koskevassa aloitteessa 

(UNEP, 2008, Green Jobs: Towards decent work in a sustainable, low carbon world). Saatavilla osoitteessa 
http://www.unep.org/PDF/UNEPGreenjobs_report08.pdf 

http://www.unep.org/PDF/UNEPGreenjobs_report08.pdf
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työntekijäryhmiin, joilla ei välttämättä ole asianmukaista koulutusta, mikä aiheuttaa uusia haasteita 
työterveydelle ja työturvallisuudelle. 
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3 Ennakoinnin ja skenaarioiden hyöty politiikan 
suunnittelussa ja EU-OSHAn skenaarioiden esittely 

John Reynolds esitteli ennakointityötä ja skenaarioita ja käsitteli ennakoinnin tarvetta sekä 
skenaarioiden luonnetta ja käyttöä. Esityksen tueksi esitettiin useita tapaustutkimuksia.  

Tulevaisuuteen varautuminen eli ennakointi on tärkeää, sillä Eurooppa ja koko maailma elävät 
harvinaisen epävarmoja aikoja. Lisäksi on tärkeää pyrkiä ymmärtämään tekijöitä, jotka vauhdittavat 
muutosta ja innovaatiota. Ennakoinnilla haastetaan ennalta määrättyjä näkemyksiä. Sen avulla 
voidaan tarkastella uusia vaihtoehtoja ja luoda kestävämpää ja riskittömämpää politiikkaa. Ennakointi 
auttaa myös tunnistamaan tilaisuuksia vaikuttaa tulevaisuuteen ja varhaisia varoitusmerkkejä 
mahdollisista muutoksista. 

Vihreitä työpaikkoja koskevaan hankkeeseen kuuluu kolme vaihetta: 

 Vaihe 1: Tunnistetaan keskeisiä taustatekijöitä, jotka vauhdittavat vihreisiin työpaikkoihin 
vaikuttavaa muutosta. 

 Vaihe 2: Tunnistetaan keskeisiä teknologioita, jotka voivat aiheuttaa uusia ja kehittyviä työterveys- 
ja työturvallisuusriskejä vihreissä työpaikoissa. 

 Vaihe 3: Kehitetään ja validoidaan skenaariot, jotka kuvaavat valittujen keskeisten teknologioiden 
sekä niihin liittyvien uusien ja kehittyvien työterveys- ja työturvallisuusriskien kehitystä, ja 
havainnollistetaan skenaarioiden mahdollista hyötyä politiikan suunnittelussa. 

Vaiheessa 1 laadittiin kirjallisuustutkimus, haastateltiin 25:tä alan asiantuntijaa ja järjestettiin 
verkkopohjainen kyselytutkimus ja äänestys. Näin määritettiin 16 muutosta vauhdittavaa tekijää. 

Vaiheessa 2 laadittiin kirjallisuustutkimus, haastateltiin 26:ta tekniikan sekä työterveyden ja 
työturvallisuuden asiantuntijaa, järjestettiin verkkopohjainen kyselytutkimus ja seminaari. Näin 
määritettiin seuraavat kahdeksan teknologiaa ja teknologianalaa: 

• Tuulivoima (teollisessa 
mittakaavassa) • Vihreä liikenne 

• Vihreät rakennusteknologiat 
(rakennukset) 

• Vihreät valmistusteknologiat ja -prosessit, mukaan 
lukien robotiikka ja automaatio 

• Bioenergia ja bioteknologian 
energiasovellukset 

• Sähkön siirto, jakelu ja varastointi sekä kotimainen 
ja pienimuotoinen uusiutuva energia 

• Jätteen käsittely • Nanoteknologiat ja nanomateriaalit 

Vaiheessa 3 arvioitiin ensimmäisessä vaiheessa tunnistettuja tekijöitä ja määritettiin kolme laajaa 
klusteria. Näistä klustereista laadittiin akselit, joihin skenaariot perustuvat. Klusterit olivat seuraavat: 

 talouskasvu 
 vihreät arvot 
 vihreiden teknologioiden innovaatiovauhti. 

Edellä määritetyt muutosta vauhdittavat laaja-alaiset tekijät muutettiin akseleiksi, joilla kuvattiin 
kolmea mahdollista skenaariota vuoteen 2020. Skenaarioiden sijainti kahdella akselilla esitetään 
kaaviossa 1.  
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Kaavio 1: Talouskasvua ja vihreitä arvoja kuvaavat akselit 

 
EN FI 

Green Values Vihreät arvot 
Economic growth Talouskasvu 
Weak Heikko 
Very strong Erittäin voimakas 
Low growth Hidas kasvu 
High growth Nopea kasvu 
Deep Green Voimakkaasti vihreä 
Strongly green culture and values Voimakkaasti vihreät toimintatavat ja arvot 
Win-Win Kaikki voittavat 
High Rate of Innovation in Green Technology Vihreiden teknologioiden nopea innovaatiovauhti 
Bonus World Bonus 
Strong growth Global and European Nopeaa kasvua maailmassa ja Euroopassa 

 

Kolmas akseli esitetään kaaviossa 2. Se kuvaa vihreiden innovaatioiden kasvua suhteessa muihin 
innovaatioihin kolmessa skenaariossa. Skenaarioita kuvataan kolmella akselilla sarakemuodossa 
taulukossa 1. 

 
Kaavio 2: Innovaatioakseli 

Innovaatioakseli 

 
(Vain diagrammiesitys) 

EN FI 
For profit Tavoitteena tuottavuus 
Bonus World Bonus 
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Win-Win Kaikki voittavat 
For green growth Tavoitteena vihreä kasvu 
Deep Green Voimakkaasti vihreä 
For Green Future Tavoitteena vihreä tulevaisuus 
Other innovation Muu innovaatio 
Green innovation Vihreä innovaatio 

 
Taulukko 1: Skenaarioakselit 

Skenaario Kaikki 
voittavat Bonus Voimakkaasti 

vihreä 

Talouskasvu Nopea Nopea Hidas 

Vihreät arvot Voimakas Heikko Voimakas 

Vihreiden 
teknologioiden 
innovaatiovauhti 

Nopea Melko hidas Melko nopea 

 

Taulukossa 2 esitetään tiivis katsaus työterveys- ja työturvallisuusoloista kussakin skenaariossa. 

 
Taulukko 2: Tiivistelmä työterveys- ja työturvallisuusoloista eri skenaarioissa 

 

Kaikki voittavat -skenaarion (Win-Win) nousujohteisessa taloudessa on varaa 
investoida turvallisuuteen, mutta innovaatiovauhti on nopea. Uusien 
teknologioiden ja tuotteiden nopea käyttöönotto sekä uudenlaista osaamista 
vaativien uusien työpaikkojen syntyminen altistavat laajemman väestönosan 
uusille riskeille lyhyemmällä aikavälillä. Sen vuoksi on tärkeää, että uuden 
teknologian tai tuotteen työterveys- ja työturvallisuusnäkökohtia arvioidaan jo 
kehityskaaren alkuvaiheessa, jotta ne eivät jää kehityksestä jälkeen. 

 

Bonus-skenaarion (Bonus World) terveessä taloudessa olisi varaa investoida 
työterveyteen ja työturvallisuuteen sekä parantaa infrastruktuurin ja 
liiketoimintaprosessien turvallisuutta. Useimpien maiden hallitukset eivät 
kuitenkaan pidä työterveyttä ja työturvallisuutta erityisen tärkeänä, ja 
työnantajat arvostavat sitä vain tuottavuutta lisäävänä tekijänä. Uudet työpaikat 
ja tuotteet saattavat aiheuttaa uudenlaisia vaaroja, ja uusien teknologioiden 
nopea käyttöönotto altistaa laajan väestönosan näille vaaroille lyhyellä 
aikavälillä, minkä vuoksi mahdollisia terveys- ja turvallisuusvaikutuksia on 
tutkittava kiireellä. Työterveyttä ja työturvallisuutta edistetään tehokkaammin 
sääntelyllä kuin koulutuksella. Kaikki voittavat -skenaarion tavoin nopeaan 
innovaatiovauhtiin liittyy osaamisvajetta. Tämä jakaa työvoiman osaamisen 
perusteella kahtia, jolloin matalan osaamistason työntekijät työskentelevät 
useammin heikoissa ja vaarallisissa työoloissa. 
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Liitteessä 3 esitetään yksityiskohtaisempi tiivistelmä kustakin skenaariosta. Kattavat tiedot 
skenaarioista ja skenaarioiden kehittämisprosessista esitetään hankeraportissa (2). 

 

3.1 Harjoitus 1 – Uutisotsikot 
Harjoituksen tarkoituksena oli antaa osallistujille yleispiirteinen kuva skenaariosta, jota heidän oli 
tarkoitus työstää. Osallistujat jakautuivat kolmeen ryhmään, joista kullekin annettiin yksi skenaario. 
Tehtävänä oli lukea lyhyt tiivistelmä käsiteltävänä olevasta skenaariosta (ks. liite 3), keskustella 
mahdollisesti tärkeistä työterveys- ja työturvallisuusnäkökohdista kyseisessä skenaariossa ja laatia 
sen jälkeen vuodelle 2020 mahdollisia uutisotsikoita, jotka kuvaavat keskustelun sisältöä. Jokainen 
ryhmä esitti havaintonsa muille osallistujille. Uutisotsikot esitetään taulukossa 3. 

 
Taulukko 3: Harjoitus 1 – Skenaariokohtaiset uutisotsikot 

 

Kaikki voittavat 

Ryhmän jäsenet pitivät nopeaa innovaatiovauhtia ongelmana, sillä työterveys- 
ja työturvallisuuskäytäntöjä pitää kehittää jatkuvasti, jotta ne eivät jää 
kehityksestä jälkeen, mutta myös vanhat riskit ovat edelleen merkittäviä. 
Vastuuseikat saattavat nousta tärkeiksi. 

Kaikki voittavat -skenaarion uutisotsikot 

• ”Vahingot, virheet ja venähdykset edelleen ongelma” 
• ”Jälleen uusi allergeeni” 
• ”Uusi materiaali voi aiheuttaa syöpää päivittäisessä käytössä” 
• ”Pyörremyrsky pyyhkäisi tuulipuiston maan tasalle” tai 

                                                      
2 EU-OSHA — Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, 2013, Green jobs and occupational safety and 
health: Foresight on new and emerging risks associated with new technologies by 2020, 
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view 

 

Voimakkaasti vihreässä skenaariossa (Deep Green) hidas talouskasvu on 
kannustanut työnantajia oikomaan mutkia, mikä vaikeuttaa investointia 
turvallisempaan ja terveellisempään infrastruktuuriin. Yritykset ovat yhä 
useammin hajautuneita, paikallisia ja pieniä yksiköitä (erityisesti mikroyrityksiä 
ja itsenäisiä ammatinharjoittajia), mikä vaikeuttaa hyvien työterveys- ja 
työturvallisuuskäytäntöjen levittämistä työpaikoilla sekä työsuojelua. 
Yhteiskunnassa pyritään vähentämään energian ja fyysisten hyödykkeiden 
kulutusta, minkä vuoksi uusia työpaikkoja syntyy eniten palvelualalla. Kysynnän 
vastaamiseksi perustetaan paljon pieniä yrityksiä, joissa osaaminen on usein 
puutteellista. Laitteita ei korvata uusilla vaan pyritään korjaamaan, ja vanhojen 
laitteiden käyttöön liittyy riskejä. Tässä skenaariossa on enemmän vaikeita ja 
”likaisia” ruumiillisia työtehtäviä (kuten korjaus, huolto, jätteen lajittelu) kuin 
muissa skenaarioissa, joissa hyödynnetään enemmän innovaatiota ja 
automaatiota. Uusien teknologioiden ja tuotteiden hitaampi käyttöönotto antaa 
kuitenkin enemmän aikaa mukautua uusiin vaaroihin ja riskeihin. Uusia vihreitä 
prosesseja ja yrityksiä syntyy runsaasti, ja ne kaikki vaativat uusia työterveyden 
ja työturvallisuuden menetelmiä ja koulutusta. 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view


Työterveys ja työturvallisuus vihreissä työpaikoissa: Uusiin teknologioihin liittyvien uusien ja kehittyvien 
riskien ennakointi vuoteen 2020 – EU:n koordinointikeskusten seminaari  

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto – EU-OSHA 11 

• ”Tuulipuisto selviytyi pyörremyrskystä” 
• ”Yritys X vetäytyy (jälleen) vastuusta” 

 

Bonus 

Myös tässä ryhmässä jäsenet nostivat esiin nopean innovaatiovauhdin sekä 
työterveyttä ja työturvallisuutta koskevan vastuun. Työnantajat eivät ole 
motivoituneita edistämään työterveyttä ja työturvallisuutta, minkä vuoksi 
vaatimusten noudattamista on valvottava työsuojelulla. Suorituspaineet ovat 
kovat, mikä nostaa stressitasoa. Automaatio lisää paineita, mutta voi toisaalta 
hyödyttää ikääntyviä ja vammaisia työntekijöitä ja poistaa joitakin fyysisiä 
riskejä. Työvoima jakautuu korkean ja matalan osaamistason mukaisesti. 
Uudet materiaalit voivat aiheuttaa piileviä sairauksia, joita on vaikea todeta 
työperäisiksi. 

Bonus-skenaarion uutisotsikot 

 

• ”Työttömyysaste ennätyskorkealla” 
• ”Uusien lääkkeiden avulla voit työskennellä vuorokauden ympäri” 
• ”Emme ole vain tilastoja – missä inhimilliset arvot?” 
• ”Missä vapaa-ajan ja työelämän välinen tasapaino?” 
• ”Uusista teknologioista apua vammaisille” 
• ”Jakautunut työvoima syynä viimeaikaisiin levottomuuksiin” 

 

Voimakkaasti vihreä 

Ryhmän jäsenet nostivat esiin työpaikkojen hajautumisen, joka vaikeuttaa 
työterveyden ja työturvallisuuden seurantaa ja valvontaa pienissä yrityksissä. 
Tämä voi heikentää työterveys- ja työturvallisuusvaatimuksia, sillä työvoima 
hajautuu laajalle alueelle ja uusia materiaaleja käsittelevien työntekijöiden 
koulutustaso on heikko. Työterveyteen ja työturvallisuuteen on varaa panostaa 
vain vähän, sillä ympäristöä pidetään tärkeämpänä. Vanhat riskit ovat edelleen 
merkittäviä. 

Voimakkaasti vihreän skenaarion uutisotsikot 

 

• ”Aktivistit vastustavat jätteiden kuljetusta” 
• ”Miksi pelätä uusia riskejä, kun vanhatkin ovat vielä ratkaisematta?” 
• ”Vihreät työntekijät peräänkuuluttavat työterveys- ja työturvallisuuskoulutusta – tuloksetta” 
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4 EU-OSHAn Foresight-hankkeessa tunnistettujen uusien 
ja kehittyvien työterveys- ja työturvallisuusriskien 
esittely 

Peter Ellwood (HSL) esitteli vihreitä työpaikkoja koskevassa hankkeessa tunnistettuja työterveys- ja 
työturvallisuusriskejä. Eri teknologioihin ja skenaarioihin liittyviä näkökohtia selvitetään monipuolisesti 
hankeraporteissa, mutta seminaarissa riskejä käsiteltiin suppeammin. Niitä ei myöskään tarkasteltu 
teknologiakohtaisesti, vaan seminaaria varten oli valittu muutamia yhteisiä teemoja, jotka olivat 
seuraavat: 

 Prosessien ja työpaikkojen hajautuminen pienemmiksi, laajalle levittyviksi yksiköiksi ja 
mikroyrityksiksi, joissa voi olla heikommat työterveyttä ja työturvallisuutta koskevat tiedot ja 
toimintatavat ja vähemmän resursseja. Työpaikkojen hajautuminen vaikeuttaa todennäköisesti 
hyvien työterveys- ja työturvallisuuskäytäntöjen levittämistä ja valvontaa. Esimerkkejä ovat 
uusiutuvan energian yritykset, jotka tuottavat energiaa hajautetuissa, pienimuotoisissa 
energialaitoksissa. Erityisesti uusien ja kokemattomien toimijoiden laitokset eivät välttämättä täytä 
standardeja ja voivat olla vaarallisia huoltotyöntekijöille. Edistyneet valmistustekniikat, kuten 3D-
tulostus, tarjoavat joustavuutta. Ne voivat kuitenkin tehdä valmistusalasta hajautettua ja 
paikallista, jolloin riskit jakautuvat pieniin yksiköihin ja kohdistuvat uusiin työntekijäryhmiin. 
Massaräätälöinti ja yhden kappaleen tuotantoerät voivat heikentää tuotteiden turvallisuutta sekä 
työterveyttä ja työturvallisuutta, kun tavaroita tuotetaan yksittäin ja työterveys- ja 
työturvallisuusvaatimuksia on vaikea määrittää tai valvoa. 

 Uudet materiaalit – markkinoille ilmestyy yhä enemmän uusia ja muokattuja materiaaleja, joiden 
riskit ovat tuntemattomia. Esimerkkejä ovat nanomateriaalit, komposiitit, biomateriaalit, keraamit, 
älymateriaalit, kvanttimateriaalit, metalliorgaaniset rakenteet ja muovielektroniikka. Myös 
kierrätettyjen tai orgaanisten materiaalien käyttö voi aiheuttaa työterveys- ja työturvallisuusriskejä. 
Näitä riskejä esiintyy useilla aloilla, kuten valmistuksessa, bioteknologiassa, jätteen käsittelyssä ja 
rakentamisessa. 

 Ympäristöystävällisyyden ja työterveyden ja työturvallisuuden välinen ristiriita – 
ympäristönsuojelutoimenpiteet voivat heikentää työterveyttä ja työturvallisuutta. Esimerkiksi 
ympäristöavustusten ja -tukien ja niiden poistamisen aiheuttamat aikapaineet voivat johtaa siihen, 
että työ tehdään kiireellä, markkinoille ilmaantuu uusia toimijoita, joilla ei ole tarvittavaa 
osaamista, ja työterveys- ja työturvallisuusseikat jäävät toissijaisiksi. Rakennusten sisätilojen 
viimeistelytyö energiatehokkaissa ja tiiviissä rakennuksissa voi altistaa työntekijät vaarallisten 
aineiden korkeammille pitoisuuksille. Kasvavat kierrätyspaineet voivat lisätä riskejä kierrätysalalla 
ja myös muilla aloilla. Jätteen loppukäsittely on kallista, minkä vuoksi jätteen tuottajat pyrkivät 
käsittelemään jätettä yhä enemmän itse, jolloin jätehuoltoon liittyvät riskit voivat siirtyä jätealan 
ammattilaisilta jätteen tuottajille, joilla ei välttämättä ole tarvittavaa osaamista. 

 Innovaatio ja automaatio – työterveys ja työturvallisuus voivat jäädä jälkeen nopeasta 
innovaatiovauhdista. Automaation lisääntyminen voi toisaalta siirtää työntekijöitä pois vaarallisista 
työtehtävistä. Esimerkiksi elementtirakennusten automatisoitu rakentaminen sijoituspaikan 
ulkopuolella todennäköisesti parantaa turvallisuutta, sillä rakentaminen siirtyy tehtaisiin, joissa on 
helpompi varmistaa hyvät työterveys- ja työturvallisuusolot. Toisaalta prosessit ja käyttöliittymät 
monimutkaistuvat, valmistuksessa otetaan käyttöön yhteistyötä tekeviä robotteja (co-bots) ja 
tietotekniikasta ollaan yhä riippuvaisempia (esimerkiksi kuljettajattomat ajoneuvot ja ajoneuvojen 
ryhmittäminen), ja nämä tekijät voivat aiheuttaa uusia riskejä. 

 Voimakkaampi riippuvuus sähköstä – sähkö- ja hybridiajoneuvojen käytön lisääntyminen ja niiden 
edellyttämät suurjännitejärjestelmät voivat aiheuttaa uusia riskejä huoltotyöntekijöille ja 
pelastuspalveluille. Rakennusten lämmittämiseen ja älyverkkojen yhteyksiin tarvitaan yhä 
enemmän sähköä, mikä voi aiheuttaa riskejä asentajille, huoltotyöntekijöille ja pelastuspalveluille. 
Akkuja, joita ei voida enää käyttää ajoneuvoissa, hyödynnetään yhä enemmän sähkön 
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varastointiin rakennuksissa, jolloin akkujen ”tavanomaisten” tulipalo- ja räjähdysriskien lisäksi 
rikkoutuneet tai vuotavat akut, joiden merkinnät ovat puutteellisia sekä alkuperä ja malli 
tuntemattomia, voivat aiheuttaa ongelmia. 

 Muut ongelmat – kaikki mainitut muutokset lisäävät työterveyden ja työturvallisuuden osalta 
uudenlaisen tietämyksen ja osaamisen tarvetta, mitä ei välttämättä ole saatavilla. Työvoima voi 
jakautua korkeaa osaamistasoa vaativiin työpaikkoihin ja epävarmoihin työpaikkoihin. Tämä voi 
heikentää työpaikan monimuotoisuutta, sillä heikossa asemassa olevat työntekijät eivät työllisty 
korkeaa osaamistasoa vaativiin vihreisiin työpaikkoihin. 

 

4.1 Yhteinen keskustelu työterveys- ja 
työturvallisuusnäkökohdista 

Työterveys- ja työturvallisuusriskien esittelyn jälkeen käydyssä keskustelussa keskityttiin 
skenaarioiden käyttöön ja skenaariotutkimusten tulosten mahdollisiin tavoitteisiin. Itse työterveys- ja 
työturvallisuusriskien käsittely jäi vähemmälle. Keskusteluissa ja kommenteissa käsiteltiin esimerkiksi 
seuraavia aihealueita: 

 Skenaariotyöskentelyn avulla voidaan tarjota tietoa päättäjille. 
 Vihreitä työpaikkoja koskevassa hankkeessa kehitetyt skenaariot eivät ole muuttumattomia tai 

lopullisia tuotoksia. Niitä voidaan käyttää työkaluna keskusteluissa ja muokata esimerkiksi tiettyyn 
maahan tai tietylle alalle sopiviksi. 

 Koordinointikeskukset suhtautuivat myönteisesti hankkeen tuloksista koottavaan pakettiin, jonka 
ne voisivat esitellä kotimaansa hallitukselle. 

 

4.2 Harjoitus 2 – Eri skenaarioihin liittyviä työterveyttä ja 
työturvallisuutta koskevia haasteita ja mahdollisuuksia 

Tässä ryhmätyönä tehtävässä harjoituksessa osallistujia kehotettiin pohtimaan aikaisempaa 
esitelmää ja keskustelemaan käsiteltävän skenaarion vihreisiin työpaikkoihin liittyvistä työterveys- ja 
työturvallisuusriskeistä vuonna 2020. Nämä voivat olla olemassa olevia riskejä, jotka esiintyvät 
uudenlaisissa yhteyksissä, jotka kohdistuvat erilaisiin, mahdollisesti osaamattomiin työntekijäryhmiin 
tai jotka ovat muuttuneet huomattavasti. Riskit voivat olla myös kokonaan uusia. 

Sen jälkeen ryhmiä kehotettiin valitsemaan ja sopimaan 

 kaksi tärkeintä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevaa mahdollisuutta skenaariossa 
 kaksi tärkeintä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevaa haastetta skenaariossa 
 yksi työterveyttä ja työturvallisuutta koskeva odottamaton tekijä skenaariossa. 

Ryhmille annettiin avuksi 27 korttia, joissa kuvattiin vihreisiin työpaikkoihin liittyviä uusia ja kehittyviä 
riskejä koskevassa esitelmässä esiin tulleita työterveys- ja työturvallisuusnäkökohtia (ks. liite 4). 

Ryhmien määrittämät haasteet ja mahdollisuudet eri skenaarioissa esitetään taulukoissa 4–6. 
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Taulukko 4: Haasteet ja mahdollisuudet – Kaikki voittavat -skenaario 

Haasteet ja mahdollisuudet – Kaikki voittavat -skenaario 

 

Saatavilla on runsaasti varoja, ja työterveys- ja työturvallisuuskoulutusta 
tarjotaan nuorille yhä enemmän kouluissa. Innovaation ja erityisesti 
automaation nopean kehitystahdin ansiosta myös sellaiset henkilöt 
työllistyvät, jotka on aikaisemmin luokiteltu vammaisiksi ja 
työkyvyttömiksi. Automaatio vähentää ruumiillista työtä, johon voi liittyä 
vaaroja, ja tietotekniset taidot ovat tarpeen. Nopean innovaatiovauhdin 
vuoksi työterveyttä ja työturvallisuutta on kehitettävä sitä mukaa, kun 
uusia teknologioita otetaan käyttöön. 

Haaste 

Nopeaan innovaatiovauhtiin sekä työn ja vapaa-ajan rajan 
hämärtymiseen (työ- ja yksityiselämän tasapaino) liittyy psykososiaalisia 
ongelmia. Ongelmaa vaikeuttaa työntekijöiden kasvava paine 
työskennellä kotona, jotta työpaikalla säästetään energiaa. 

Haaste 

Uudet materiaalit ja teknologiat lisääntyvät, eikä niiden mahdollisia 
riskejä ole selvitetty. Materiaalien terveellisyyden ja turvallisuuden 
tutkimiseen ei ole riittävästi aikaa, ja piilevät sairaudet voivat puhjeta 
vasta vuosien kuluttua, minkä vuoksi niiden aiheuttajaa on vaikea 
jäljittää. 

Haaste 

Automaation seurauksena istumatyö lisääntyy. Tietoteknisten laitteiden, 
kuten tablettien ja älypuhelinten, lisääntynyt käyttö yhä aikaisemmin voi 
aiheuttaa myös nuoremmille työntekijöille tuki- ja liikuntaelimistön 
sairauksia. 

Mahdollisuus Vammaiset työllistyvät paremmin. 

Mahdollisuus Työterveyteen ja työturvallisuuteen on varaa panostaa. 

Odottamaton tekijä 

Työterveyttä ja työturvallisuutta pidetään innovaation esteenä. 
Maailmassa ei ole varaa antaa työterveys- ja työturvallisuussääntelyn 
hidastaa innovaatiota, joten sääntöjen ja sääntelyn on mukauduttava. 
Teknisten kehittäjien kanssa on tehtävä enemmän yhteistyötä 
varhaisemmassa vaiheessa. 
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Taulukko 5: Haasteet ja mahdollisuudet – Bonus-skenaario 

Haasteet ja mahdollisuudet – Bonus-skenaario 

 

 

 

Ryhmä oli sitä mieltä, että tässä skenaariossa työterveys- ja työturvallisuusriskit 
lisääntyvät. Tämä johtuu tuottavuuden tavoittelusta sekä innovaation ja uusien 
materiaalien käytön lisääntymisestä. Työntekijöiden ja koneiden välillä on 
enemmän vuorovaikutusta. Työnantajat eivät ole vakuuttuneita työterveys- ja 
työturvallisuussääntelyn tarpeellisuudesta, ja ongelmia pyritään pikemminkin 
peittelemään. Työnantajien asenteisiin työterveyttä ja työturvallisuutta kohtaan 
voidaan vaikuttaa todennäköisesti parhaiten taloudellisilla kannustimilla. 

 

Haaste 

Työvoiman jakautuminen syvenee ja siirtotyöläisten määrä kasvaa. Ihmiset 
vaihtavat työpaikkaa tiheään, ja osalla on useampia työpaikkoja, mikä 
vaikeuttaa työntekijöiden työperäisen altistumisen kokonaiskuormituksen 
seurantaa. Julkisella sektorilla on vaikeuksia pitää tarpeeksi osaavia 
työntekijöitä.  

Haaste 

Uusia teknologioita ja materiaaleja otetaan nopeasti käyttöön, mutta työnantajat 
eivät pidä työterveyttä ja työturvallisuutta tärkeänä, minkä vuoksi työntekijöiden 
koulutuksen ja tiedotuksen merkitys kasvaa. Työntekijät on vakuutettava 
työterveyden ja työturvallisuuden tarpeellisuudesta, jotta heillä on mahdollisuus 
valvoa omia etujaan. Toimintakulttuurin on muututtava, ja muutos voi alkaa jo 
päiväkodista ja jatkua läpi työelämän. 

Mahdollisuus 

Bonus-skenaariossa tärkeän mahdollisuuden tarjoaa korkea innovaatioaste. 
Innovaatiolla voidaan edistää uusia työterveyttä ja työturvallisuutta tukevia 
teknologisia toimenpiteitä, kuten vaarallisten koneiden automaattista 
pysäytystekniikkaa. Haasteena on saada työnantajat hyödyntämään tällaisia 
mahdollisuuksia. 

Haaste ja 
mahdollisuus 

Työterveyden ja työturvallisuuden hyväksyttävän tason saavuttaminen 
edellyttää työsuojelua, jota on kuitenkin vaikea toteuttaa, sillä tarkastajilla ei ole 
tarvittavaa osaamista ja työnantajat suhtautuvat tarkastuksiin kielteisesti. 
Teknologian, kuten etävalvonnan, avulla voidaan todennäköisesti saavuttaa 
työsuojelun hyväksyttävä vähimmäistaso.  

Odottamaton 
tekijä 

Ryhmä katsoi, että työpaikan tuottavuuden lisäämiseksi uudentyyppisten 
lääkkeiden käyttö lisääntyy. 

Odottamaton 
tekijä 

Ryhmä piti skenaariota ”isoveli valvoo” -yhteiskuntana, kun työnantajat 
seuraavat työntekijöitä edistyksellisen, toisinaan yksityisyyttä loukkaavan, 
teknologian avulla ja tarkastajat valvovat työpaikkoja etäältä. 
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Taulukko 6: Haasteet ja mahdollisuudet – Voimakkaasti vihreä skenaario 

Haasteet ja mahdollisuudet – Voimakkaasti vihreä skenaario 

 

 

Ryhmä piti skenaariota aluksi melko negatiivisena, mutta löysi keskustelun 
jälkeen myös joitakin myönteisiä piirteitä. Esimerkiksi työpäivät lyhenevät ja 
riippuvuus teknologiasta, kuten matkapuhelimista, vähenee. Tämä parantaa 
työ- ja yksityiselämän tasapainoa, lisää paikallistuotantoa ja vähentää stressiä. 
Tällaisessa skenaariossa voi olla helpompaa käsitellä hajautunutta työvoimaa, 
kun painopiste on paikallisuudessa ja yhteisössä. Työterveyteen ja 
työturvallisuuteen sekä alan koulutukseen on saatavilla vain vähän varoja, 
minkä vuoksi osaavista työntekijöistä on pulaa. Korvaamisen sijaan suositaan 
kierrätystä ja kunnostamista, mistä aiheutuu riskejä. 

Haaste 
Työterveys- ja työturvallisuuskoulutuksen järjestämiseen ei ole varaa, mutta 
koulutusta arvostetaan, joten ihmiset ovat motivoituneita hankkimaan 
maksullista koulutusta. 

Haaste 
Huoltotöissä sattuu onnettomuuksia ja toisaalta puutteellinen huolto aiheuttaa 
riskejä, kun järjestelmät eivät toimi tai kaatuvat. Materiaalien uudelleenkäytön 
myötä työntekijät altistuvat vanhoille riskeille, joista osa voi olla jo unohdettu. 

Haaste ja 
mahdollisuus 

Siirtotyöläisiä pidettiin sekä haasteena että mahdollisuutena. Haasteet liittyvät 
mahdollisesti puutteellisiin työterveys- ja työturvallisuustietoihin sekä 
siirtotyöläisten perustamiin mikro- ja pk-yrityksiin, kun taas mahdollisuuden 
tarjoaa yhteisön ja paikallisuuden painottaminen, mikä parantaa heikossa 
asemassa olevien ryhmien integroitumista. 

Mahdollisuus 

Skenaariossa painotetaan yhteisöä ja paikallisuutta, mikä kannustaa ihmisiä 
hidastamaan elämäntyyliään, lyhentämään työpäiviään, turvautumaan 
vähemmän teknologiaan ja yleisesti elämään terveellisemmin. Tämä vähentää 
stressiä kotona ja työpaikalla, ja ihmiset suhtautuvat myönteisemmin 
työterveyteen ja työturvallisuuteen. Vapautunut ilmapiiri lisää suvaitsevaisuutta, 
jolloin monimuotoisuus työpaikalla koetaan myönteiseksi. 

Odottamaton 
tekijä 

Tietämys, myös työterveyttä ja työturvallisuutta koskeva tieto, voi kadota 
nopeasti. Eräänä alan ulkopuolisena anekdoottina mainittiin sähköisiä 
opastusjärjestelmiä käyttävä armeija, joka ei osaa enää lukea karttoja, jos 
laitteet menevät epäkuntoon. Työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvänä 
esimerkkinä esitettiin tilanne, jossa itävaltalaisen sillan kunnostustöissä ei 
muisteta ottaa huomioon, että vanhat rakennukset tai rakenteet saattavat 
edelleen sisältää asbestia, mikä johtaa työntekijöiden altistumiseen. On 
pohdittava, miten kauan tietoja on ylläpidettävä. 
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5 Työterveyden ja työturvallisuuden parantaminen eri 
skenaarioissa 

5.1 Harjoitus 3 – Poliittiset vaihtoehdot tulevien työterveys- ja 
työturvallisuushaasteiden ratkaisemiseksi 

Tässä harjoituksessa, joka toteutettiin jälleen ryhmätyönä, osallistujia kehotettiin arvioimaan 
edellisessä harjoituksessa määritettyjä näkökohtia ja kehittämään mahdollisia toimia tai politiikkoja, 
joilla 

 maksimoidaan mahdollisuudet 
 lievennetään haasteita ja  
 ratkaistaan odottamaton ongelma skenaariossa.  

Lisäksi oli määrä käsitellä toimien/politiikkojen täytäntöönpanoa. Eri skenaarioissa määritetyt toimet ja 
politiikat esitetään taulukoissa 7-9. 

 
Taulukko 7: Toimet ja politiikat – Kaikki voittavat -skenaario 

Toimet ja politiikat – Kaikki voittavat -
skenaario 

 

Valjastetaan työterveys ja työturvallisuus edistämään (ei heikentämään) innovaatiota 

• Otetaan työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvä arviointi ja testaus käyttöön hyvin 
aikaisessa vaiheessa. 

• Tasapainotetaan nopeutta suhteessa turvallisuuteen. Todennäköisesti on parempi keskittyä jo 
käytössä oleviin hyviin käytäntöihin kuin odottaa lainsäädännön muutoksia. Parannetaan 
hyvien käytäntöjen vaihtoa ja siirrettävyyttä. 

• Tiukkaa ennalta varautumisen periaatetta ei kannata soveltaa. 

Työterveyden ja työturvallisuuden opetus kouluissa / sisällyttäminen koulutukseen 

• Tarjotaan opetusta kouluissa. 
• Koulutuksesta vastaavien ministeriöiden rooli on merkittävä, ja ministeriöiden välistä 

yhteistyötä on parannettava. 
• Työllisyydestä vastaavat ministeriöt voisivat osallistua koulutuksen suunnitteluun. 
• Parannetaan tulevien opettajien tietämystä, esimerkiksi sähkötekniikan opetukseen 

voitaisiin sisällyttää tietoa myös riskien välttämisestä. 

Työ- ja yksityiselämän erottaminen 

• Tiedotetaan tasapainoisen työ- ja yksityiselämän terveyshyödyistä. 
• Lähestytään asiaa alakohtaisesti. 
• Korostetaan erityisesti työnantajille, että työntekijät tarvitsevat vapaa-aikaa, vaikka 

edistynyt teknologia mahdollistaa 24-tuntiset työvuorot ja tietotekniikan kehitys 
mahdollistaa etätyöskentelyn vuorokauden ympäri. 

• Tiedotetaan myös pienille ja mikroyrityksille tasapainoisen työ- ja yksityiselämän 
merkityksestä. 
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Taulukko 8: Toimet ja politiikat – Bonus-skenaario 

 

 

Toimet ja politiikat – Bonus-skenaario 

 

Uusi riippumaton työterveys- ja työturvallisuuselin – Bonus-skenaariossa ammattiliitoilla ja 
työntekijöillä on hyvin heikko asema, hallituksilla ei ole valtuuksia työterveys- ja työturvallisuusalalla ja 
yritykset tavoittelevat lyhyen aikavälin voittoja. Kolmikantajärjestelmä ei siten takaa työterveyden ja 
työturvallisuuden hyväksyttävää tasoa. Ryhmä koki, että näiden puutteiden korjaaminen edellyttäisi 
uutta riippumatonta elintä, jonka vastuualue ulottuisi kansalliselle, EU:n ja kansainväliselle tasolle. 
Sen toimintaa rahoitettaisiin verovaroin ja yritysten työsuojelumaksuilla. Yritykset saisivat 
verohelpotuksia vastineeksi hyvästä työterveydestä ja työturvallisuudesta.  

Uuden elimen vastuualueeseen voisivat kuulua seuraavat: 

• työterveyden ja työturvallisuuden tutkimusohjelmat 
• kansainvälisesti sovittujen säädösten ja määräysten edistäminen 
• tarkastukset ja valvonta 
• hyvää työterveyttä ja työturvallisuutta koskevien kannustimien hallinta 
• työterveys- ja työturvallisuussuunnitelman tarkistaminen yrityksen rekisteröinnin yhteydessä 
• työterveyttä ja työturvallisuutta koskevien tiedotuskampanjoiden tukeminen kouluissa ja 

työpaikoilla. 

Ryhmä totesi, että tällaisen uuden elimen perustaminen olisi vaikeaa, mutta sitä pidettiin 
välttämättömänä, jotta skenaariossa voitaisiin saavuttaa työterveyden ja työturvallisuuden 
hyväksyttävä taso.  

 

Rajat ylittävän lainsäädännön parantaminen – Yhtenäistetään työterveys- ja 
työturvallisuuslainsäädäntöä Euroopassa, mukaan lukien kuolemaan johtavia työtapaturmia koskeva 
lainsäädäntö. Näin varmistetaan säännösten yhtenäinen soveltaminen eri maissa ja estetään 
ongelmien vienti ulkomaille (esim. jätteiden vienti ulkomaille käsiteltäväksi). 

Satunnaiset huumetestit – Jotta voidaan ehkäistä suorituskykyä parantavien lääkkeiden merkittävää 
kasvua työpaikoilla, on laadittava satunnainen huumetestausjärjestelmä. Tämä tehtäisiin 
laajentamalla testausta, jota jo edellytetään useissa maissa tietyn kokoisissa yrityksissä ja 
puolustusvoimissa. Tässä yhteydessä esiin nousi kuitenkin myös ongelmia, jotka liittyvät 
työntekijöiden seurantaan, terveyteen ja yksityiselämään puuttumiseen sekä mahdolliseen syrjintään. 
Väärinkäytösten estämiseksi tarvitaan tiukkoja sääntöjä, joilla suojellaan yksityisyyttä. Edellä mainittu 
riippumaton työterveys- ja työturvallisuuselin voisi vastata myös testauksen toteutuksesta ja 
valvonnasta. Työnantajille ei tulisi antaa pääsyä terveystietoihin. 
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Taulukko 9: Toimet ja politiikat – Voimakkaasti vihreä skenaario 

Toimet ja politiikat – Voimakkaasti vihreä 
skenaario 

 

Työterveyttä ja työturvallisuutta sekä ympäristöä koskevan vastuun yhdistäminen – Työterveyden ja 
työturvallisuuden hyvän tason ylläpitämiseen on saatavilla liian vähän varoja ja sitä pidetään 
toissijaisena ympäristöön nähden. Sen vuoksi työterveyttä ja työturvallisuutta koskevaa tietämystä 
voidaan lisätä ja parantaa kytkemällä se ympäristöön. Esimerkiksi sama sääntelyviranomainen voisi 
vastata sekä ympäristöä että työsuojelua koskevasta sääntelystä. Toteutus hoidettaisiin 
paikallisyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen ja vapaaehtoisten voimin. 

 

Huoltoon keskittyvä kampanja – Tässä skenaariossa merkittäväksi onnettomuustekijäksi määritettiin 
huoltotyöt, minkä vuoksi olisi järjestettävä tähän alaan keskittyvä kampanja. Kampanja voitaisiin 
toteuttaa edullisesti ja vihreän yhteiskunnan hengen mukaisesti esimerkiksi järjestämällä 
julistekilpailuja ja hyödyntämällä kierrätysmateriaalia. Televisiokampanjoita voitaisiin esittää 
paikallisilla kanavilla yhteisön kokoontumispaikoilla (vaikkapa lähipubissa). 

 

Koulutus – Koulutuksen ja määrärahojen puutteen todettiin olevan ongelma voimakkaasti vihreässä 
skenaariossa. Työterveys- ja työturvallisuuskoulutusta saaneiden työntekijöiden lukumäärää voitaisiin 
lisätä kohtuullisen edullisesti keskittymällä paikallisyhteisöihin. Koulutuksessa turvauduttaisiin 
erityisesti vapaaehtoisten ja kansalaisjärjestöjen apuun. Suuret yritykset voisivat tukea pienempiä 
yrityksiä ja saada vastineeksi esimerkiksi verokannustimia. Työterveyden ja työturvallisuuden 
yhdistäminen ympäristöön voisi nostaa sen profiilia. 

 

 

5.2 Harjoitus 4 – Edellisessä harjoituksessa määritettyjen 
ideoiden/toimien/politiikkojen testaus eri skenaarioissa 

Politiikkojen testaus erilaisissa skenaarioissa on tärkeää, sillä tulevaisuus sisältää todennäköisesti 
aineksia jokaisesta skenaariosta yhdistelmänä, jota ei voida ennustaa. Testauksen avulla voidaan 
määrittää, mitkä politiikat ovat riittävän kestäviä toimiakseen useissa erilaisissa tulevaisuuden 
yhteiskunnissa ja mitkä puolestaan toimivat vain yhdenlaisessa maailmassa. Siten voidaan varmistaa 
politiikkojen soveltuvuus tulevaisuuteen. Tätä prosessia kutsutaan usein tuulitunnelimenetelmäksi 
(wind-tunnelling). 

Harjoitus järjestettiin kaikille yhteisesti, mutta se voidaan toteuttaa myös ryhmäharjoituksena tai 
erillisenä menettelynä politiikan suunnitteluryhmässä. Toimintatavasta riippumatta on huolehdittava 
siitä, että pyritään torjumaan politiikkoja ja tulevaisuutta koskevia ennakkokäsityksiä. Suhtautumalla 
ennakkoluulottomasti päättäjät voivat tarkastella mahdollisimman kattavasti eri mahdollisuuksia ja 
valmistautua niihin. 

Jokaista ryhmää kehotettiin esittelemään kaksi skenaariokohtaista toimea tai politiikkaa. Kukin ryhmä 
tarkasteli kahdessa muussa skenaariossa kehitettyjä politiikkoja omassa skenaariossaan seuraavasti: 

 Merkitys – Vastaako politiikka skenaarion olennaiseen ongelmaan? 
 Hyöty – Toimiiko politiikka tehokkaasti skenaarion olosuhteissa? 
 Täytäntöönpano – Jos politiikka voisi menestyä käsiteltävässä skenaariossa, pitäisikö sen 

täytäntöönpanoa muuttaa? 
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Näiden kriteerien perusteella kahta politiikkaa kustakin skenaariosta testattiin kaikissa kolmessa 
skenaariossa, ja ne pisteytettiin asteikolla + 5:stä - 5:teen. 

Harjoituksen tulokset esitetään taulukossa 10. 
Taulukko 10: Toimien ja politiikkojen tarkastelu tuulitunnelimenetelmällä 

Politiikka 

Pisteet  
Kaikki voittavat -

skenaariossa 

Pisteet  
Bonus-

skenaariossa 

Pisteet  
Voimakkaasti 

vihreässä 
skenaariossa 

1. Varhainen työterveys- ja 
työturvallisuusarviointi edistää 
innovaatiota. Hyvien käytäntöjen 
vaihdon parantaminen ja ennalta 
varautumisen periaatteen 
heikentäminen (Kaikki voittavat -
ryhmän ehdotus). 

+ 5 + 2 + 2 

2. Suorituskykyä parantavien 
lääkkeiden pakollinen testaus 
työpaikalla (Bonus-ryhmän 
ehdotus). 

0 + 5 0 

3. Työterveys- ja 
työturvallisuusviranomaisten / 
ympäristöviranomaisten, 
työsuojeluviranomaisten, 
kansalaisjärjestöjen jne. 
yhdistyminen (Voimakkaasti 
vihreän ryhmän ehdotus). 

+ 2 - 4 + 5 

4. Työterveys- ja 
työturvallisuusopetus kouluissa 
(Kaikki voittavat -ryhmän ehdotus). 

+ 5 + 5 + 4 

5. Riippumaton työterveys- ja 
työturvallisuuselin (Bonus-ryhmän 
ehdotus). 

+ 2 + 5 - 4 

6. Huoltotyöhön liittyviä ongelmia 
käsittelevä kampanja (edullinen 
toteutus, julisteet jne.) 
(Voimakkaasti vihreän ryhmän 
ehdotus). 

+ 3 + 1 + 5 

 

Päätöksiä ei kuitenkaan voi tehdä yksinomaan politiikkojen eri skenaarioissa saamien pisteiden 
perusteella. Matala pistemäärä ei välttämättä tarkoita, että politiikka tulisi hylätä. Vaikka jokin politiikka 
vaikuttaisi aluksi sopivan vain tiettyyn skenaarioon, se voi toimia myös muissa skenaarioissa, jos 



Työterveys ja työturvallisuus vihreissä työpaikoissa: Uusiin teknologioihin liittyvien uusien ja kehittyvien 
riskien ennakointi vuoteen 2020 – EU:n koordinointikeskusten seminaari  

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto – EU-OSHA 21 

täytäntöönpanoon tai itse politiikkaan tehdään muutoksia. Prosessin on tarkoitus helpottaa 
politiikkojen vertailua eri skenaarioissa, ja jos sidosryhmät sitoutuvat prosessiin, se voi tarjota hyvän 
kehyksen strategista keskustelua varten. Yhteisen keskustelun aikana kuudesta testatusta politiikasta 
tehtiin seuraavia päätelmiä: 

 

Politiikka 1. Politiikka suunniteltiin vastaamaan haasteeseen, joka liittyi nopeaan innovaatiovauhtiin 
Kaikki voittavat -skenaariossa, jossa työterveyttä ja työturvallisuutta pidetään kuitenkin tärkeänä. 
Politiikan osa-aluetta, joka liittyi työterveyden ja työturvallisuuden varhaiseen tarkasteluun, pidettiin 
yleisesti myönteisenä Voimakkaasti vihreässä skenaariossa. Sen merkitys on kuitenkin pienempi 
skenaariossa, jossa innovaatio on hitaampaa. Bonus-skenaariossa työterveyden ja työturvallisuuden 
varhaista huomioon ottamista pidettiin hyödyllisenä nopean innovaatiovauhdin kannalta, mutta 
ennalta varautumisen periaatteen heikentäminen vaikeuttaisi jo ennestään heikkoa työterveys- ja 
työturvallisuustilannetta. Yhteenveto: Vaikka politiikka pisteytettiin samoin (+ 2) kahdessa 
muussa skenaariossa, sen hyödyt ja myönteiset näkökohdat olivat erilaisia. 

Politiikka 2. Politiikalla puututtiin työpaikoilla käytettävien kognitiivisten lääkkeiden ongelmaan 
Bonus-skenaariossa. Ongelma ei ole olennainen kahdessa muussa skenaariossa, joten politiikka ei 
sovellu niihin. Yhteenveto: Tämä on esimerkki yhteen skenaarioon soveltuvasta politiikasta, 
joka ei kuitenkaan vaikuta kielteisesti muissa skenaarioissa. 

 Tiettyyn skenaarioon sidoksissa olevan politiikan täytäntöönpano voi kuitenkin olla tietyissä 
tilanteissa perusteltua. Tällöin olisi syytä arvioida, voidaanko politiikkaa muuttaa siten, että se 
soveltuisi paremmin muihin skenaarioihin, ja mitä riskejä politiikkaan liittyy. 

Politiikka 3. Politiikan tarkoituksena oli vahvistaa työterveyttä ja työturvallisuutta kytkemällä se 
voimakkaasti vihreisiin arvoihin. Bonus-skenaariossa ei ole voimakkaita vihreitä arvoja, minkä vuoksi 
politiikka vaikuttaisi kielteisesti työterveyteen ja työturvallisuuteen. Kaikki voittavat -skenaariossa sen 
hyödyt jäisivät vähäisiksi. Yhteenveto: Tämä on esimerkki politiikasta, joka on yhdessä 
skenaariossa tärkeä mutta voi vaikuttaa toisessa skenaariossa kielteisesti. 

Jos tällaisen politiikan täytäntöönpanoa pidettäisiin kuitenkin tärkeänä, olisi hallittava riskejä, joita 
politiikan kielteiset vaikutukset mahdollisesti aiheuttaisivat tulevaisuudessa. 

Politiikka 4. Politiikalla olisi myönteisiä vaikutuksia kaikissa kolmessa skenaariossa, vaikka sen 
täytäntöönpano saattaisi vaihdella. Yhteenveto: Tämä on kestävä politiikka, josta on paljon 
hyötyä skenaariosta riippumatta. 

Politiikka 5. Politiikalla vastattiin Bonus-skenaarion tilanteeseen, jossa kolmikantajärjestelmällä ei 
kyetä varmistamaan työterveyttä ja työturvallisuutta. Se ei toimisi eikä olisi hyödyllinen Voimakkaasti 
vihreässä skenaariossa. Politiikan hyöty jäisi vähäiseksi myös Kaikki voittavat -skenaariossa. 
Yhteenveto: Tämä on esimerkki uudesta ideasta, joka voi vaikuttaa joko myönteisesti tai 
kielteisesti skenaariosta riippuen. 

Politiikka 6. Politiikalla vastattiin Voimakkaasti vihreän skenaarion ongelmaan. Se pantaisiin eri 
tavoin täytäntöön Kaikki voittavat -skenaariossa ja olisi tarpeeton Bonus-skenaariossa. Yhteenveto: 
Tämä politiikka soveltuu vain yhteen skenaarioon, mutta sen täytäntöönpano on riskitöntä eikä 
se vaikuta kielteisesti muissa skenaarioissa.  
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6 Päätelmät 
Koordinointikeskukset kävivät läpi prosessin, jossa tunnistettiin mahdollisia tulevia työterveys- ja 
työturvallisuusriskejä ja hahmoteltiin politiikkoja ja toimia niiden ratkaisemiseksi. Politiikkojen 
tarkastelu tuulitunnelimenetelmällä osoitti, miten eri politiikat toimivat erilaisissa skenaarioissa. 
Vihreiden työpaikkojen tulevaisuus sisältää todennäköisesti aineksia jokaisesta kolmesta 
skenaariosta.  

Skenaariot voivat olla hyödyllinen työkalu, jota voidaan käyttää apuna politiikan suunnittelussa ja 
testaamisessa. Vaikka skenaariot eivät poista tulevaisuuteen liittyvää epävarmuutta, niiden avulla 
voidaan tarkastella laajemmin erilaisia politiikkoja ja saada parempi käsitys niihin liittyvistä riskeistä.  

Seminaarissa ei ollut varattu aikaa perusteelliseen politiikan suunnitteluun, mutta sen aikana kyettiin 
havainnollistamaan skenaariotyöskentelyä. Ongelmien kattava tarkastelu vaatisi paljon enemmän 
aikaa. 

Seminaarin yhteisen loppukeskustelun aikana koordinointikeskukset kokivat saaneensa seminaarista 
enimmäkseen myönteisiä kokemuksia. Noin kaksi kolmesta osallistujista oli kysyttäessä sitä mieltä, 
että seminaarin aikana onnistuttiin herättämään uudenlaista keskustelua.  

 

Osallistujat esittivät muun muassa seuraavia huomioita: 

”Minulla oli epäilykseni seminaarin alussa, mutta toimintatapa oli hyvä ja herätti ajatuksia. Olisi 
kiinnostavaa järjestää samanlainen seminaari jonkin kansallisen tapahtuman yhteydessä.” 

 

”Kiinnostava toteutus.” 

”Toimintatapa tarjosi tavanomaisia ongelmalähtöisiä kokouksia paremmat edellytykset luovuudelle. 
Se avarsi mieltä ja edisti luovaa ajattelua.” 

”Tätä lähestymistapaa olisi sovellettava laajemmin, jotta kaikki saisivat uusia ideoita ja näkökulmia. 
Olimme hyvin epäileväisiä aluksi, mutta saimmekin erittäin myönteisiä kokemuksia.”  

”Erinomaista, nautin seminaarin annista. Paljon kiitoksia!” 

 

”Hanketta olisi laajennettava. Se avaa uusia näkökulmia. Olin epäileväinen, mutta kahden päivän 
jälkeen olen vakuuttunut.” 

 

”Tämäntyyppiseen keskusteluun olisi saatava mukaan päättäjiä.” 

 

Kaikki eivät kuitenkaan olleet vakuuttuneita, ja osassa kommenteista esitettiin varauksia tai 
epäilyksiä.  

 

”Minusta oli vaikea samaistua Voimakkaasti vihreään skenaarioon, sillä se ei ole realistinen. 
Menetelmä herättää kuitenkin paljon erilaisia ajatuksia ja auttaa laajentamaan näkökulmaa.”  

 

”Minusta oli vaikea samaistua Voimakkaasti vihreään skenaarioon enkä ymmärrä, miksi kollegani 
suhtautuivat niin innokkaasti skenaarion romantisoivaan maailmankuvaan. Kahden päivän jälkeen 
epäilen yhä vahvemmin voimakkaasti vihreiden arvojen myönteisiä puolia enkä edelleenkään 
ymmärrä kollegojeni intoa.” 

 

”Voidaanko näin vaikuttaa hallitusten näkemykseen työterveydestä ja työturvallisuudesta?” 



Työterveys ja työturvallisuus vihreissä työpaikoissa: Uusiin teknologioihin liittyvien uusien ja kehittyvien 
riskien ennakointi vuoteen 2020 – EU:n koordinointikeskusten seminaari  

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto – EU-OSHA 23 

 

”Hyvä prosessi, mutta muuttuisiko se vaaralliseksi päättäjien käsissä? Poliitikot kuvittelevat 
virheellisesti voivansa todella vaikuttaa tulevaisuuteen.” 

 

On tärkeää, että tämänkaltaiseen prosessiin osallistuvilla ihmisillä on eriäviä mielipiteitä, sillä 
hedelmällinen keskustelu edellyttää erilaisia näkemyksiä. Skenaariotyöskentelyn avulla 
kyseenalaistetaan ajatusmalleja ja tarkastellaan uusia vaihtoehtoja entistä monipuolisemmin. 
Menetelmällä tuetaan päätöksentekoa, mutta skenaariotyöskentelyn todellinen arvo piilee sen 
synnyttämässä strategisessa keskustelussa sekä uusissa oivalluksissa. (Ks. Scenarios: The Art of 
Strategic Conversation3.)  

 

Eräät osallistujat suhtautuivat menettelyyn varovaisesti seminaarin alkaessa, mutta heidän 
näkemyksensä muuttui myönteisesti työskentelyn aikana. 

 

”Aluksi olimme hyvin epäileväisiä. Nyt olemme toiveikkaita.” 

 

Kaiken kaikkiaan esitettyjen huomioiden ja seminaarin eloisan ilmapiirin perusteella voidaan päätellä, 
että osallistujat ymmärsivät, mistä skenaariotyöskentelyssä on kyse ja miten sitä voidaan soveltaa, ja 
he palaavat kotimaihinsa kannustaen muitakin skenaariotyöskentelyyn. Eräät koordinointikeskukset 
ehdottivat, että menetelmää käytettäisiin laajemmin koordinointikeskusten kokoontumisissa. 

 

- 

                                                      
3 Kees van der Heijden, 2004, Scenarios: The Art of Strategic Conversation, Wiley, ISBN: 978-0-470-02368-6. 
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Liite 1 Ohjelma 
Kokous: EU-OSHAn koordinointikeskusten Foresight-seminaari vihreiden 

työpaikkojen uusiin teknologioihin liittyvistä uusista ja kehittyvistä riskeistä  

Päivämäärä: 12.11.2013 13.11.2013 

Aika: 14.30–18.30 9.00–13.00 

Paikka: Bilbao, Gran Via 35, 7. kerros, kokoushuone Inbisa A 

Osallistujat: EU-OSHAn koordinointikeskukset 

 

 12. marraskuuta 

14.30 Kokouksen avaus ja hankkeen esittely (Emmanuelle Brun, EU-OSHA) 

14.40 Seminaarin esittely (John Reynold, SAMI Consulting) 

14.50 Ryhmäkeskustelu seminaarin painopisteistä 

15.10 Palaute 

15.30 Esitelmä ennakoinnin ja skenaarioiden hyödyistä politiikan suunnittelussa ja EU-OSHAn 
skenaarioiden esittely (John Reynolds) 

16.15 Harjoitus 1 – Ensimmäinen harjoitus, jossa tutkitaan jaettuja skenaarioita ja pohditaan 
mahdollisia työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia uutisotsikoita vuodelle 2020 
(koordinointikeskukset jaetaan kolmeen ryhmään, ja jokaiselle ryhmälle annetaan yksi EU-
OSHAn kehittämä skenaario kaikkia seminaarin ryhmätöitä varten)   

16.45 Tauko  

17.00  Palaute uutisotsikoista ja skenaarioita koskeva keskustelu 

17.20 EU-OSHAn Foresight-hankkeessa tunnistettujen uusien ja kehittyvien työterveys- ja 
työturvallisuusnäkökohtien esittely (Peter Ellwood, HSL)  

18.00 Yhteinen keskustelu 

18.30 Kokouksen päättäminen 
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 13. marraskuuta 

09.00  Toisen päivän esittely  

09.10  Harjoitus 2 – Eri skenaarioihin liittyviä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia haasteita ja 
mahdollisuuksia (ryhmätyö) 

10.00  Palaute ja yhteinen keskustelu  

10.30  Harjoitus 3 – Työterveyden ja työturvallisuuden parantaminen eri skenaarioissa. 
Toimet/politiikat, joilla saavutetaan paras mahdollinen työterveys ja työturvallisuus (ottaen 
huomioon edellisessä harjoituksessa määritetyt haasteet ja mahdollisuudet) (ryhmätyö) 

11.30 Tauko 

11.45 Harjoitus 4 – Edellisessä harjoituksessa määritettyjen ideoiden/toimien/politiikkojen testaus 
eri skenaarioissa  

12.45  Loppukeskustelu siitä, miten skenaariotyöskentelyllä voidaan vaikuttaa tulevien työterveys- 
ja työturvallisuusnäkökohtien tarkasteluun, strategiseen ajatteluun ja politiikan suunnitteluun 

13.00 Kokouksen päättäminen 
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Liite 2 Seminaarin osallistujat 
Uusia teknologioita ja vihreitä työpaikkoja koskeva Foresight-

seminaari 

 

Bilbao, 12.–13. marraskuuta 2013 

Nimi Organisaatio Maa 

Katalin BALOGH Kansallinen työvoimatoimisto Unkari 

Eduard BRUNNER Talousasiain valtiosihteeristö Sveitsi 

Kaarre DOMAAS Norjan työsuojeluviranomainen Norja 

Martin DUCKWORTH Sami Consulting Ltd Yhdistynyt 
kuningaskunta 

Peter ELLWOOD Health and Safety Laboratory Yhdistynyt 
kuningaskunta 

Fatma Gulay GEDIKLI 
Työllisyydestä ja sosiaaliturvasta vastaava 
ministeriö, työterveydestä ja 
työturvallisuudesta vastaava pääosasto 

Turkki 

Trosima GJINO Valtion työsuojeluviranomainen Albania 

Aneta GRANDA Kansallinen tutkimuslaitos Puola 

Francesca GROSSO INAIL (kansallinen työntekijöiden 
korvauslaitos) Italia 

Martina HAECKEL-BUCHER 
Työllisyydestä, sosiaaliasioista ja 
kuluttajansuojasta vastaava osavaltion 
ministeriö 

Itävalta 

Liisa HAKALA Sosiaali- ja terveysministeriö Suomi 

Ioannis 
KONSTANTAKOPOULOS 

Työllisyydestä ja sosiaaliturvasta vastaava 
ministeriö Kreikka 

Wioleta KLIMASZEWSKA Valtion työsuojeluvirasto Puola 

Ljupcho KOCHOVSKI Makedonian työterveys- ja 
työturvallisuusyhdistys Makedonia 

Vladka KOMEL Työllisyydestä, perhe- ja sosiaaliasioista 
sekä tasa-arvosta vastaava ministeriö Slovenia 
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Miodrag LONCOVIC Työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta vastaava 
ministeriö Serbia 

Nimi Organisaatio Maa 

Gavin LONERGAN Terveys- ja turvallisuusviranomainen  Irlanti 

Linda MATISANE Valtion työsuojeluviranomainen Latvia 

Agim MILLAKU Työllisyydestä ja sosiaaliturvasta vastaava 
ministeriö, työsuojeluviranomainen Kosovo  

Eleni NAOUM LOIZIDOU Työsuojeluvirasto Kypros 

Georgiana NICOLESCU 
INCDPM (kansallinen työturvallisuuden 
tutkimus- ja kehittämislaitos ”Alexandru 
Darabont”) 

Romania 

Belen PEREZ-AZNAR INSHT (kansallinen työterveys- ja 
työturvallisuusvirasto) Espanja 

Alain PIETTE 
Työllisyydestä, työvoimasta ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta 
vastaava osavaltion virasto 

Belgia 

Kristel PLANGI Työsuojeluviranomainen  Viro 

John REYNOLDS Sami Consulting Ltd Yhdistynyt 
kuningaskunta 

Henk SCHRAMA TNO Work & Employment  Alankomaat 

John SCHNEIDER Inspection du travail et des mines Luxemburg 

Boglarka BOLA Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirasto EU-OSHA 

Emmanuelle BRUN Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirasto EU-OSHA 

Xabier IRASTORZA Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirasto EU-OSHA 

Katalin SAS Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirasto EU-OSHA 

Michaela SEIFERT Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirasto EU-OSHA 

Monica VEGA Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirasto EU-OSHA 
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Kaikki voittavat 

 

Nopea talouskasvu 

 

Vuonna 2025 voidaan todeta, että vuonna 2012 alkaneen hitaan 
kasvun jälkeen EU- ja OECD-maiden kasvuvauhti palautui 
vuoden 2008 talouden romahtamista edeltävälle tasolle. 
Kehitysmaissa kasvu oli nopeaa vastaavasti kuin vuosisadan 
ensimmäisellä vuosikymmenellä. 

 

Voimakkaat vihreät arvot 

 

Ilmastotutkimuksen edistyessä alkoi käydä ilmi, miten haavoittuvaisia 
olemme ilmastonmuutoksen edessä. Kansalaisten kasvava huoli 
kannusti hallituksia laatimaan vihreitä politiikkoja, joilla muun muassa 
leikataan rajusti ja asteittain hiilipäästöjä. 

 

Yritykset ja kansalaiset kannattivat voimakkaasti vihreitä 
toimintatapoja. Tätä vahvisti huoli resurssipulasta (elintarvikkeet, 
perushyödykkeet, mineraalit, vesi ja energia). 

 

Korkea innovaatioaste vihreissä teknologioissa 

 

Vihreää kasvua pidetään yhä tärkeämpänä osana kestävää 
tulevaisuutta. Yritysten voitot ja rahoituksen saatavuus ovat 
mahdollistaneet merkittävän investoinnin uusiin 
liiketoimintamahdollisuuksiin ja infrastruktuuriin. Teknologian 
kehitysvauhti on kiihtynyt innovaation myötä. Useimmilla 
innovaatiohankkeilla on pyritty saavuttamaan ympäristöä parantavia 
tuloksia ja luomaan tulevia voittoja. 

 

Yhteiskunta ja työ 

 

Suurin osa EU:n kansalaisista elää vauraasti ja pitää 
ympäristönsuojelua sekä ihmisten elämää ja hyvinvointia tärkeinä 
arvoina. Vahvan talouden ansiosta hallitukset voivat vastata 
hyvinvoinnin kasvavaan kysyntään ja investoida koulutukseen. 

 

Työllisyysaste on korkea, ja uusia työpaikkoja luodaan ja tuotteita 
kehitetään yhä nopeammalla aikataululla, mikä voi aiheuttaa uusia 
vaaroja ja riskejä, jos niiden suunnittelussa ei oteta huomioon 
työterveys- ja työturvallisuusnäkökohtia. 

 

Työterveys ja työturvallisuus 

 

Yleiskatsaus 

 

Nousujohteisessa taloudessa on varaa investoida turvallisuuteen, 
mutta nopea innovaatiovauhti, uusien teknologioiden ja tuotteiden 
nopea käyttöönotto sekä uudenlaista osaamista vaativien uusien 
työpaikkojen syntyminen johtavat siihen, että laajempi väestönosa 
kohtaa uusia riskejä lyhyemmällä aikavälillä. Sen vuoksi on tärkeää, 
että uuden teknologian tai tuotteen työterveys- ja 
työturvallisuusnäkökohtia arvioidaan jo kehityskaaren alkuvaiheessa, 
jotta ne eivät jää kehityksestä jälkeen. 

 

Tuulivoima 

 

Riskit moninkertaistuvat offshore-tuulipuistoissa, joista saattaa kehittyä 
hyvin vaarallisia työpaikkoja. Yhä suurempia turbiineja sijoitetaan 
syvempään veteen ja kauemmas merelle, jolloin suurimpia työterveys- 
ja työturvallisuusongelmia aiheuttaa paikalle pääsy. Työpaikat 
levittäytyvät yhä laajemmalle, ja alalla syntyy esimerkiksi öljy- ja 
kaasuteollisuutta vähemmän voittoja, joiden turvin voitaisiin investoida 
turvallisuuteen. Rakentaminen on vaarallista, ja turbiinien kasvava 
määrä aiheuttaa osaamisvajetta, sillä tuulivoima kilpailee muiden 
teknologioiden kanssa pätevästä henkilöstöstä. Syvään veteen 
sijoitettujen suurten turbiinien käsittelyyn tarvitaan erikoisaluksia, ja 
ongelmia liittyy edelleen myös perustusten suunnitteluun (erityisesti 
koska merenpohja on tuulipuiston jokaisen turbiinin kohdalla erilainen) 
ja kuljettamiseen. Lisäksi perustusrakenteiden poistaminen aiheuttaa 
pidemmän aikavälin ongelmia. Uusia turbiinimalleja koskevat tekniset 
tiedot ovat puutteellisia. Vaikeissa olosuhteissa huolto on vaativaa, 
mutta entistä luotettavammat sähköiset infrastruktuurin valvontalaitteet 
auttavat minimoimaan ennakoimattomia huoltotarpeita ja 
laadukkaammat laitteet parantavat käyttövarmuutta. Työntekijöiden on 
asuttava kaukana merellä, mikä aiheuttaa työn järjestämiseen liittyviä 
ja psykososiaalisia ongelmia. Tuuliturbiinien valmistuksessa käytetyt 
uudet komposiitti- ja nanomateriaalit ovat mahdollisesti aiheuttaneet 
valmistukseen, huoltoon, purkamiseen ja kierrätykseen osallistuville 
työntekijöille uusia terveysongelmia. 

 

Ympäristöystävällinen rakentaminen ja rakennusten jälkimuutokset 

 

Elementtirakennusten automatisoitu rakentaminen sijoituspaikan 
ulkopuolella on parantanut turvallisuutta, sillä sijoituspaikalla 
toteutettavien töiden määrä on vähentynyt huomattavasti. 
Rakentamisen siirtyminen tehtaisiin aiheuttaa kuitenkin uusia riskejä, 
sillä työntekijät altistuvat uusille aineille (esim. faasimuutosmateriaalit, 
lämpöä varaavat kemikaalit, uudet pinnoitemateriaalit, nanomateriaalit 
ja kuitukomposiitit), joita käytetään yhä enemmän 
rakennusmateriaaleissa. 

 

Sijoituspaikalla syntyy ongelmia, kun automatiikkaa yhdistetään 
perinteisiin, käsin tehtäviin toimintoihin. Eri palvelujen (esim. vesi ja 
sähkö) liittämisestä valmiselementteihin aiheutuu riskejä, jotka voidaan 
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kuitenkin oikean suunnittelun avulla pitää vähäisinä. Lisäksi vanhojen 
ja uusien rakennusten liittäminen älyverkkoon sekä esimerkiksi 
älysovellusten ja energian varastointiteknologioiden käyttö voivat 
aiheuttaa sähkövaaroja. Yhä tiheämmin asutuissa kaupungeissa 
kellarikerrosten rakentaminen on johtanut maanalaiseen ruuhkaan, 
mikä heikentää työterveyttä ja työturvallisuutta, sillä työskentely on 
ahdasta, rakenteissa on romahdusriski ja poraustyöt voivat 
vahingoittaa olemassa olevaa kaapelointia. 

 

Uusien energialähteiden (esim. aurinkosähkö, maalämpö ja biomassa) 
yhdistelmät rakennuksissa aiheuttavat uusia vaaroja ja odottamattomia 
onnettomuuksia – erityisesti koska alalla on paljon uusia toimijoita. 

 

Uuden rakentamisen vuoksi vanhojen rakennusten purkamisesta jää 
paljon purkujätettä, mikä altistaa työntekijät vaaroille. Vanhojen 
rakennusten jälkimuutosten vuoksi työntekijöiden on työskenneltävä 
paljon katoilla asentaessaan esimerkiksi aurinkopaneeleja ja 
pienikokoisia tuuliturbiineja, mihin liittyy putoamisvaara. Vanhojen 
rakennusten muokkaaminen puolestaan altistaa lyijylle ja asbestille. 

 

Bioenergia 

 

Biomassan varastointi ja käsittely altistaa työntekijät fysikaalisille, 
kemiallisille ja biologisille riskeille sekä tulipalo- ja räjähdysriskeille. 
Pyrolyysissä (350–550 °C) ja kaasutuksessa (yli 700 °C) käytetään 
korkeita lämpötiloja ja toisinaan myös suurpainetta. Lisäksi 
biomassalla tuotetun kaasun rakenne vaihtelee enemmän fossiilisiin 
polttoaineisiin verrattuna, mikä voi aiheuttaa ongelmia. Kolmannen 
sukupolven biopolttoaineet voivat aiheuttaa uusia biologisia riskejä. 
Lisäksi voi aiheutua toiminnallisia riskejä, kun näiden biopolttoaineiden 
tuotantoa laajennetaan koelaitoksista kaupalliseen mittakaavaan. 

 

Bioenergian lisääntynyt käyttö altistaa yhä useammat työntekijät 
riskeille. Maataloudessa tuotetaan enemmän biomassaa ja 
metsätaloudessakin työ todennäköisesti tiivistyy. Biomassasta syntyvä 
jäte voi olla myrkyllistä (esim. puutuhka sisältää raskasmetalleja ja on 
voimakkaasti emäksistä). 

 

Jätehuolto ja kierrätys 

 

Kierrättämiseen kohdistuva poliittinen paine voi altistaa työntekijät 
hyvin erilaisille materiaaleille, ja kasvava jätemäärä vaikeuttaa jätteen 
alkuperän ja rakenteen tunnistamista. Materiaalien merkintöjen, 
jäljittämisen ja tarkastusten kehittyminen helpottaa kuitenkin 
tunnistusprosessia. 

 

Työntekijöiden on käsiteltävä vaarallista jätettä, joka ei sisällä 
pelkästään arvokasta jätettä, esimerkiksi urbaanista kaivostoiminnasta 
ja teollisuusjätteen kierrätyksestä peräisin olevaa materiaalia. Jäte 

sisältää yhä enemmän nanomateriaaleja, joiden käyttö valmistusalalla 
yleistyy. Robotteja käytetään kuitenkin lisääntyvässä määrin jätteen 
lajitteluun ja käsittelyyn, mikä parantaa työntekijöiden terveyttä ja 
turvallisuutta. 

 

Jätteetön yhteiskunta edellyttää jätevirran kaikkein vaikeimman 
osuuden käsittelyä. Tiivistettyinä tällaiset jätteet ovat vaarallisia ja 
vaativat erityiskäsittelyä. 

 

Vihreä liikenne 

 

Monimutkaisten liikenneverkkojen ylläpito yhdistettynä 
osaamisvajeeseen on merkittävä työterveys- ja työturvallisuushaaste. 
Useimmat uudet ajoneuvot ovat sähkö- tai hybridiajoneuvoja. Nopea 
lataus ja akkujen vaihto voivat aiheuttaa vaaroja, samoin kuin 
sähköajoneuvojen huolto. Sähköajoneuvoja huolletaan yhä enemmän 
merkkihuollon sijaan riippumattomissa korjaamoissa, jolloin 
suurjännitteeseen tottumattomat työntekijät ovat vaarassa saada 
tappavan sähköiskun. Tulipalo- ja räjähdysriskejä ilmenee erityisesti 
sähköajoneuvojen nopean latauksen aikana ja onnettomuuksien 
yhteydessä. Tehokkuutta lisäävät kuljettajattomat ajoneuvot ja 
ajoneuvojen ryhmittäminen ovat parantaneet paljon matkustavien 
työntekijöiden turvallisuutta. Toisaalta riskinä on liiallinen 
turvautuminen teknologiaan. Sen vuoksi ehdoton luotettavuus ja 
vikasietotilat ovat ratkaisevan tärkeitä onnettomuuksien, vikojen tai 
toimintahäiriöiden varalta. 

 

Ympäristöystävällinen valmistus, robotiikka ja automaatio 

 

Automaation lisääntyminen on parantanut työterveyttä ja 
työturvallisuutta tietyiltä osin poistamalla työntekijöitä joistakin 
vaarallisista työtehtävistä, mutta samanaikaisesti yhteistyötä tekevien, 
vapaana kulkevien robottien käyttö on aiheuttanut muita mahdollisia 
riskejä. 

 

Automatisoidun valmistuksen monimutkaisuus ja tietotekniikan 
lisääntynyt käyttö on aiheuttanut käyttöliittymäongelmia. Tiettyjä 
robottien toimintahäiriöitä on vaikea havaita riittävän ajoissa, jolloin ne 
voivat uhata työntekijöiden turvallisuutta. Joustavat 
valmistusjärjestelmät ovat lisänneet JOT-ajattelua (”juuri oikeaan 
tarpeeseen”) ja lean-tuotantoa, mikä lisää työntekijöiden painetta ja 
psykososiaalisia riskejä. Työntekijät turvautuvat suorituskykyä 
parantaviin teknologioihin pysyäkseen mukana kehityksen, kollegojen 
ja robottien vauhdissa. Uusista ympäristöystävällisistä materiaaleista 
ja vähähiilisistä nanokomposiiteista voi aiheutua pitkäaikaisia ja 
toistaiseksi tuntemattomia terveysvaikutuksia. 

 

Kotimainen ja pienimuotoinen uusiutuva energia 
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Muutoksen nopeus ja monimuotoisuus ovat johtaneet 
osaamisvajeeseen, minkä vuoksi uusiutuvan energian alalla on vaikea 
löytää pätevää henkilöstöä. Monet uudet energiateknologiat 
edellyttävät erityisosaamista, jota ei vielä ole kattavasti saatavilla. 
Olemassa oleva työterveyden ja työturvallisuuden tietämys ja 
turvalliset työskentelytavat eivät myöskään välttämättä ole suoraan 
siirrettävissä. Alan uudet toimijat eivät aina tunne riittävästi riskejä ja 
niiden uusia yhdistelmiä. Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) 
osallistuvat yhä enemmän sähköntuotantoon sivutoimisesti ja 
saattavat käyttää omia työntekijöitään tai alihankkijoita tilapäisesti 
uusiutuvien energiajärjestelmien asennukseen tai huoltoon, vaikka 
näillä työntekijöillä ei ole työn edellyttämää osaamista. Aurinkosähkön 
lisääntynyt käyttö on aiheuttanut riskejä pelastustyöntekijöille, joiden 
on mentävä kattotiloihin, joissa oleva jännite säilyy verkkovirran 
katkaisemisen jälkeen. 

 

Akut ja energian varastointi 

 

Vetyä käytetään yhä enemmän energian kantajana sekä ajoneuvojen 
polttoaineena, mikä on tuonut mukanaan uusia ongelmia liikenteeseen 

ja varastointiin. Sähkön varastointiin käytetään pääasiassa akkuja, 
joihin liittyy tulipalo- ja räjähdysriskejä, altistumista vaarallisille 
kemikaaleille ja tappavan sähköiskun riski. Lyijyakuista saatujen 
kokemusten perusteella ihmiset olettavat virheellisesti myös uusien 
akkujen olevan turvallisia. Suurten offshore-laitosten tapaan 
syvänmeren energian varastointiin sovelletaan erityistä työterveys- ja 
työturvallisuussääntelyä. Toiminta ei vaadi monimutkaista teknologiaa 
mutta edellyttää suurjännitettä ja suurtehoa monimutkaisessa 
ympäristössä, mikä vaikeuttaa asennus- ja huoltotöitä. 

 

Energian siirto ja jakelu 

 

Superälykkään verkon monimutkaisuus vaikeuttaa verkon ja siihen 
liittyvien työterveys- ja työturvallisuusriskien valvontaa. Keskeiset riskit 
aiheutuvat lisääntyneestä jännitetyöstä, jota nopea muutosvauhti 
edellyttää. Sähköiskujen, palovammojen, tulipalon ja räjähdyksen 
vaarat ovat yleisesti tuttuja, mutta nyt ne kohdistuvat eri ihmisiin ja 
ilmenevät erilaisissa tilanteissa. Lisääntynyt sähkön varastointi tuo 
tilanteeseen uuden ulottuvuuden. Työn aiheuttama paine voi johtaa 
kokemattoman työvoiman käyttöön.  
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Bonus-skenaario 

 

Nopea talouskasvu 

 

Vuonna 2025 voidaan todeta, että vuonna 2012 alkaneen hitaan 
kasvun jälkeen EU- ja OECD-maiden kasvuvauhti palautui 
vuoden 2008 talouden romahtamista edeltävälle tasolle. 
Kehitysmaissa kasvu oli nopeaa vastaavasti kuin vuosisadan 
ensimmäisellä vuosikymmenellä. Nopea kasvu on nostanut 
luonnonvarojen, myös energian, hintoja. 

 

Heikot vihreät arvot 

 

Vuoden 2012 jälkeen ensisijaisena tavoitteena oli talouden kasvu, ja 
ympäristön pilaantumista pidettiin tietyssä määrin vahvemman EU:n 
talouden välttämättömänä seurauksena. Kansalaiset eivät ole pitäneet 
ympäristöystävällisyyttä kustannuksiin nähden riittävän tärkeänä, jotta 
hallituksilla tai yrityksillä olisi kannustimia edistää sitä. Valtio tukee 
vihreitä käytäntöjä ainoastaan veloittamalla maksuja selvästi 
havaittavista tuotannon ulkoisvaikutuksista (kuten melu, saasteet, 
kaatopaikat, liikenneruuhkat). 

 

Keskitason innovaatioaste vihreissä teknologioissa (voiton 
tavoittelu) 

 

Useimmat kuluttajat ja yritykset valitsevat ympäristöystävällisiä 
tuotteita ja palveluja vain, jos ne ovat parempia tai halvempia kuin 
muut vaihtoehdot. Vihreiden teknologioiden innovaatiot rajoittuvat 
tuottaville aloille. 

 

Korkea innovaation kokonaisaste 

 

Uusissa tuotteissa ja prosesseissa käytettävä teknologia kehittyy 
jatkuvasti. Suurten pääomainvestointien ansiosta pääomavaltaisia 
teknologioita voidaan ottaa nopeasti käyttöön. Yritysten kannattavuus 
ja rahoituksen saatavuus ovat mahdollistaneet investoinnin 
infrastruktuuriin. Luonnonvarojen lisääntyvästä käytöstä aiheutuvia 
ympäristövaikutuksia pidetään hyväksyttävinä ja välttämättöminä. 

 

Energia-alalla parannetaan jatkuvasti tehokkuutta ja kehitetään 
vähähiilistä energiaa, mutta on käynyt selväksi, että hiilidioksiditon 
tulevaisuus vaatisi liian suuria kompromisseja. 

 

Yhteiskunta ja työ 

 

Suurin osa EU:n kansalaisista elää vauraammin kuin vuonna 2012. He 
pitävät taloudellista hyvinvointia ympäristöä tärkeämpänä, mutta ovat 
valmiit maksamaan miellyttävästä asuinympäristöstä. 

 

Yritykset keskittyvät luomaan lyhyen ja pidemmän aikavälin voittoja. 
Uusia työpaikkoja syntyy melko nopeasti ja työllisyysaste on korkea. 
Työntekijöiden liikkuvuus on myös runsasta, mutta eriarvoisuuden 
vuoksi matalan osaamistason työntekijöitä käytetään helposti hyväksi. 

 

Korkeampi tulotaso ja yritysten voitot ovat lisänneet verotuloja, minkä 
ansiosta hallituksilla on Euroopassa varaa kestäviin 
hyvinvointiohjelmiin. 

 

Suorituskykyä parantavia lääkkeitä käytetään yleisesti työpaikoilla. 

 

Työterveys ja työturvallisuus 

 

Yleiskatsaus 

 

Terveessä taloudessa olisi varaa investoida työterveyteen ja 
työturvallisuuteen sekä parantaa infrastruktuurin ja 
liiketoimintaprosessien turvallisuutta. Useimpien maiden hallitukset 
eivät kuitenkaan pidä työterveyttä ja työturvallisuutta erityisen 
tärkeänä, ja työnantajat arvostavat sitä vain tuottavuutta lisäävänä 
tekijänä.  

 

Uudet työpaikat ja tuotteet saattavat aiheuttaa uudenlaisia vaaroja, ja 
uusien teknologioiden nopea käyttöönotto altistaa laajan väestönosan 
näille vaaroille lyhyellä aikavälillä, minkä vuoksi mahdollisia terveys- ja 
turvallisuusvaikutuksia on tutkittava kiireellä. 

 

Työterveyttä ja työturvallisuutta edistetään tehokkaammin sääntelyllä 
kuin koulutuksella. 

 

Kaikki voittavat -skenaarion tavoin nopeaan innovaatiovauhtiin liittyy 
osaamisvajetta. Tämä jakaa työvoiman osaamisen perusteella kahtia, 
jolloin matalan osaamistason työntekijät työskentelevät useammin 
heikoissa ja vaarallisissa työoloissa. 

 

Tuulivoima 

 

Turbiinit ovat pienempiä ja sijaitsevat pääasiassa rannikolla, joten 
rakennus- ja huoltotyöt eivät ole yhtä vaarallisia kuin kahdessa 
muussa skenaariossa. Asutuksen läheisyys voi kuitenkin aiheuttaa 
riskejä suuremmille väestöryhmille, myös työntekijöille. Suurin osa 
huoltotöistä tehdään alihankintana, joten työjärjestelyjä on vaikea 
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valvoa ja on vaarana, että voimaloiden omistajat yrittävät siirtää 
vastuuta ja laiminlyövät asianmukaisen huolellisuuden käytäntöjä. 
Kustannuspaineet voivat kannustaa yhä suurempaan riskinottoon. 
Merkittävä osa työntekijöistä on siirtotyöläisiä, joiden osaamistaso on 
matala ja työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvät toimintatavat 
puutteellisia. Vanhojen tuulipuistojen purkaminen altistaa työntekijät 
vakaville riskeille, jos voimaloiden suunnittelussa ei ole huomioitu 
turvallista purkamista. Tuuliturbiinien valmistuksessa käytetyt uudet 
komposiitti- ja nanomateriaalit ovat mahdollisesti aiheuttaneet 
valmistukseen, huoltoon, purkamiseen ja kierrätykseen osallistuville 
työntekijöille uusia terveysongelmia. Toisaalta standardoitujen mallien 
käyttö on vähentänyt laitteiden monimutkaisuutta ja tehnyt huollosta 
suoraviivaisempaa. 

 

Ympäristöystävällinen rakentaminen ja rakennusten jälkimuutokset 

 

Elementtirakennusten automatisoitu rakentaminen sijoituspaikan 
ulkopuolella on parantanut turvallisuutta, sillä sijoituspaikalla 
toteutettavien töiden määrä on vähentynyt huomattavasti. Eri 
palvelujen (esim. vesi ja sähkö) liittämisestä valmiselementteihin 
aiheutuu riskejä, mutta ne voidaan oikean suunnittelun avulla pitää 
vähäisinä. Rakentamisen siirtyminen tehtaisiin aiheuttaa kuitenkin 
uusia riskejä, sillä työntekijät altistuvat uusille aineille. 

 

Vanhojen ja uusien rakennusten liittäminen älyverkkoon sekä 
esimerkiksi älysovellusten ja energian varastointiteknologioiden käyttö 
voivat aiheuttaa sähkövaaroja. Yhä tiheämmin asutuissa 
kaupungeissa kellarikerrosten rakentaminen on johtanut maanalaiseen 
ruuhkaan. 

 

Uuden rakentamisen vuoksi vanhojen rakennusten purkamisesta jää 
paljon purkujätettä. Purettavat rakennukset ovat Kaikki voittavat -
skenaarioon verrattuna uudempia, mikä altistaa työntekijät 
nykyaikaisten materiaalien aiheuttamille uusille vaaroille. Purkujätettä 
ei kierrätetä vaan se kuljetetaan kaatopaikoille. Vanhojen rakennusten 
jälkimuutosten vuoksi työntekijöiden on työskenneltävä paljon katoilla 
asentaessaan esimerkiksi aurinkopaneeleja, joista on tullut 
taloudellisesti kannattavia, ja tähän liittyy putoamisvaara. Vanhojen 
rakennusten käsittely puolestaan altistaa lyijylle ja asbestille. 
Eristyksen jälkiasennuksessa ongelmia aiheuttaa riittämätön 
ilmanvaihto, sillä tämäntyyppinen työ voi houkutella rakennusalan 
työntekijöitä, jotka ovat tottuneet työskentelemään ulkotiloissa eivätkä 
sen vuoksi ole tietoisia asianmukaisen tuuletuksen tarpeesta. 

 

Bioenergia 

 

Kaikki voittavat -skenaarion tavoin biomassan varastointi ja käsittely 
altistaa työntekijät fysikaalisille, kemiallisille ja biologisille riskeille sekä 
tulipalo- ja räjähdysriskeille. Riskejä voidaan kuitenkin lieventää 
automaatiolla. Vaikka biomassaa käsiteltäisiin automaattisesti, kattilat, 
joissa sitä käytetään polttoaineena, toimivat savun ja pölyn lähteenä. 

Pienet aliurakoitsijat joutuvat tinkimään hinnoista, mikä on tiivistänyt 
työtä ja lisännyt myös riskejä. Synteettisesti luoduista organismeista 
tuotetut kolmannen sukupolven biopolttoaineet voivat aiheuttaa 
biologisia riskejä. 

 

Jätehuolto ja kierrätys 

 

Korkea innovaatioaste ja kierrätyksen laiminlyönti voivat tehdä jätteen 
käsittelyprosessista vaarallista. Jätteen käsittelyyn käytetään jonkin 
verran automaatiota, mutta syynä on kustannusten pienentäminen 
eikä niinkään työterveys ja työturvallisuus. Nopea innovaatiovauhti tuo 
markkinoille uusia materiaaleja, jotka päätyvät jätteeksi jo ennen 
työterveys- ja työturvallisuusriskien arviointia. Kulutusyhteiskunnassa 
suuri määrä työntekijöitä osallistuu jätteen käsittelyyn ja altistuu 
riskeille. Yhä monimutkaisemmassa ja voittoa tavoittelevassa 
maailmassa yhteisaltistuminen voi aiheuttaa ongelmia. Jätteen 
loppukäsittely on kallista, minkä vuoksi jätteen tuottajat pyrkivät 
käsittelemään jätettä yhä enemmän itse, jolloin riskit voivat siirtyä 
jätealan ammattilaisilta jätteen tuottajille. Esimerkiksi yrityksillä 
(mukaan lukien mikroyritykset ja pk-yritykset sekä myös 
yksityishenkilöt) voi olla käytössään pienimuotoisia mädättämöjä, 
jätepuristimia tai jätteenpolttouuneja. 

 

Vihreä liikenne 

 

Kaikki voittavat -skenaarion tavoin sähköajoneuvojen huollosta ja 
latauksesta on aiheutunut merkittäviä vaaroja, sillä sähköajoneuvojen 
käyttö on yleistynyt ja työ on siirtynyt merkkiliikkeistä ja 
merkkihuollosta riippumattomille toimijoille. Sähköajoneuvojen määrän 
lisääntymiseen liittyvät riskit eivät rajoitu itse ajoneuvoon. Akkuja, joita 
ei voida enää käyttää ajoneuvoissa, hyödynnetään sähkön 
varastointiin rakennuksissa. Akkujen tavanomaisen tulipalo- ja 
räjähdysriskien lisäksi energian varastointiin käytettävät rikkoutuneet 
tai vuotavat akut, joiden merkinnät ovat puutteellisia sekä alkuperä ja 
malli tuntemattomia, voivat aiheuttaa ongelmia. Ajoneuvojen 
automaatio parantaa ammattikuljettajien työterveyttä ja 
työturvallisuutta, mutta vaarana on liiallinen turvautuminen 
teknologiaan. Teknologian on oltava ehdottoman luotettavaa ja 
onnettomuuksien varalta laitteissa on oltava vikasietotila. 

 

Ympäristöystävällinen valmistus, robotiikka ja automaatio 

 

Kaikki voittavat -skenaarion tapaan automaation lisääntyminen on 
parantanut työterveyttä ja työturvallisuutta poistamalla työntekijöitä 
joistakin vaarallisista työtehtävistä. Toisaalta yhteistyötä tekevien 
robottien käytön lisääntyminen on tuonut mukanaan muita riskejä. 
Automatisoidun valmistuksen monimutkaisuus ja tietotekniikan 
lisääntynyt käyttö on aiheuttanut käyttöliittymäongelmia. Turvallisuus 
(toisin kuin terveys) otetaan yhä useammin huomioon prosessien 
suunnittelussa, jotta vältettäisiin tuotantomenetyksiä. Työnantajat eivät 
kuitenkaan ole yhtä kiinnostuneita pitkäaikaisista terveysongelmista. 
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3D-tulostuksen kaltaiset hajautetut valmistusjärjestelmät ja muut 
nopeat valmistustekniikat voivat altistaa uusia työntekijäryhmiä 
valmistusalan vaaroille (esim. haitalliset pölyt, kemikaalit tai laservalo), 
jos työntekijöillä ei ole riittävää koulutusta vaarojen hallintaan. 
Altistuminen uusille materiaaleille voi aiheuttaa uusia työperäisiä 
sairauksia. Jos altistustiedoista ei pidetä yllä rekisteriä, sairauksia on 
vaikea jäljittää työtehtäviin, sillä työntekijät eivät enää työskentele 
samassa tuotantolinjassa koko uraansa. 

 

Kotimainen ja pienimuotoinen uusiutuva energia 

 

Ennen aurinkosähköjärjestelmien liittämistä verkkoon tukien yllättävä 
poistaminen johti paniikkiin määräaikojen lähestyessä. Työ tehtiin 
kiireellä, mikä aiheutti työterveys- ja työturvallisuusriskejä, myös 
työperäisiä psykososiaalisia riskejä. Halvempien, toisinaan 
heikompilaatuisten tai jopa väärennettyjen tuontituotteiden käyttö on 
lisännyt riskejä erityisesti tilanteissa, joissa alan uudet toimijat tai 
kotitaloudet tekevät asennuksia. 

 

Akut ja energian varastointi 

 

Uusia akkumalleja ilmestyy markkinoille jatkuvasti, ja ne tuovat 
mukanaan kemikaaleista, syöpää aiheuttavista metalleista, pölyistä, 
kuiduista, nanomateriaaleista ja tulipalosta aiheutuvia riskejä. Akkujen 
jätehuolto aiheuttaa kierrätykseen, maaperän pilaantumiseen ja 
tulipaloon liittyviä ongelmia. Tietyntyyppisen akun sisältöä on vaikea 
määrittää tarkasti, sillä tietoja pidetään usein liikesalaisuutena. 
Rakennusten energian varastointiin käytettävät akut ovat vaaraksi 
ihmisille, jotka eivät tunne ylivarauksen riskejä. Vetyä käytetään 
energian kantajana, mutta sitä on vaikea käsitellä ja siihen liittyy 
tulipalo- ja räjähdysriskejä sekä kryogeenisiin nesteisiin liittyviä riskejä. 

 

Energian siirto ja jakelu 

 

Sähkökatkokset aiheuttavat riskejä, sillä kustannuspaineiden vuoksi 
varakapasiteettia on pienennetty. Vaaroja syntyy erityisesti liikkuvien 
koneiden kanssa, kun valot ja sähkövirta katkeavat äkillisesti, sekä 
muissa turvallisuuden kannalta kriittisissä tilanteissa. 
Tehostamispaineet pakottavat uusiin ratkaisuihin, jotka kuitenkin 
pienentävät varmuusmarginaalia. Kustannusten säästämiseksi 
kuparijohtoja korvataan alumiinijohdoilla, sillä kuparin hinta nousee 
jatkuvasti. Tämä on lisännyt kipinöintiin ja yhteysvikoihin liittyviä 
riskejä. 
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Voimakkaasti vihreä skenaario 

 

Hidas talouskasvu 

 

EU:n talous on kasvanut hitaasti vuodesta 2012 lähtien, ja valtionvelka 
aiheuttaa joissakin maissa edelleen ongelmia. BRIC-maissa 
aikaisemmin nopea kasvuvauhti ei ole palautunut ennalleen, ja tällä 
hetkellä maiden talous kasvaa noin 5 prosentin vuosivauhtia. Muiden 
kehitysmaiden talous kasvaa melko tasaisesti suhteessa 
väestönkasvuun. 

 

Voimakkaasti vihreät arvot 

 

Vihreät arvot ovat vahvistuneet viime vuosikymmenen aikana, ja 
yritykset ja kansalaiset kannattavat voimakkaasti vihreitä 
toimintatapoja. Tämä on antanut hallituksille valtuudet säätää lailla 
rajuista ja asteittaisista hiilidioksidipäästöjen leikkauksista. Kasvun 
hidastumista pidetään vihreän tulevaisuuden hintana. 

 

Ilmastotutkimuksen edistyessä on käynyt ilmi, miten haavoittuvainen 
ihmiskunta on ilmastonmuutoksen edessä. Kansalaisten huoli 
ekosysteemien häviämisestä ja resurssipulasta kasvaa. 

 

Keskitason innovaatioaste vihreissä teknologioissa 
(ympäristöystävällisyyden tavoittelu) 

 

Huoli vihreästä tulevaisuudesta on johtanut tehokkuuden 
parantumiseen, ja tavoitteena on hiilidioksiditon yhteiskunta. 
Teknologia kehittyy jatkuvasti, mutta vähäisten pääomainvestointien 
vuoksi pääomavaltaisia teknologioita on otettu hitaasti käyttöön. 
Kaupallinen menestyminen edellyttää ympäristöystävällisiä tuotteita ja 
palveluja. Ympäristöongelmia on ratkottu merkittävillä paikallistason 
pienimuotoisilla innovaatioilla, joista useissa pyritään 
omavaraisuuteen. 

 

Energia-alalla parannetaan jatkuvasti tehokkuutta ja kehitetään 
vähähiilistä energiaa, mutta on käynyt selväksi, että hiilidioksiditon 
tulevaisuus vaatii suuria kompromisseja. 

 

Keskitason innovaation kokonaisaste 

 

Innovaation ensisijaisena tavoitteena on edistää vihreää tulevaisuutta. 

 

Yhteiskunta ja työ 

 

Viime vuosikymmenen aikana on painotettu siirtymistä kohti vihreää 
tulevaisuutta kasvun ja muiden sosiaalisten tavoitteiden 
kustannuksella. Tämän tuloksena työttömyys on lisääntynyt ja yritysten 
voitot pienentyneet. Supistunut veropohja on heikentänyt EU:n 
hallitusten kykyä vastata kasvaviin hyvinvointivaatimuksiin. 

 

Talouden ja yhteiskunnan viherryttäminen on synnyttänyt paljon uusia 
prosesseja ja yrityksiä ja luonut uusia vihreitä työpaikkoja. Yritykset 
keskittyvät selviytymään ja leikkaamaan kustannuksia, ja työntekijät 
ovat huolissaan työn jatkumisesta. 

 

Innovaation avulla parannetaan jatkuvasti tehokkuutta ja vähennetään 
hiilen käyttöä, mutta on selvää, että hiilidioksiditon tulevaisuus vaatii 
suuria kompromisseja. Vaikeuksista huolimatta vihreää tulevaisuutta 
pidetään yleisesti uhrausten arvoisena. 

 

Työterveys ja työturvallisuus 

 

Yleiskatsaus 

 

Hidas talouskasvu on kannustanut työnantajia oikomaan mutkia, mikä 
vaikeuttaa investointia turvallisempaan ja terveellisempään 
infrastruktuuriin. Yritykset ovat yhä useammin hajautuneita, paikallisia 
ja pieniä yksiköitä (erityisesti mikroyrityksiä ja itsenäisiä 
ammatinharjoittajia), mikä vaikeuttaa hyvien työterveys- ja 
työturvallisuuskäytäntöjen levittämistä työpaikoilla sekä työsuojelua. 
Yhteiskunnassa pyritään vähentämään energian ja fyysisten 
hyödykkeiden kulutusta, minkä vuoksi uusia työpaikkoja syntyy eniten 
palvelualalla. Kysynnän vastaamiseksi perustetaan paljon pieniä 
yrityksiä, joissa osaaminen on usein puutteellista. Laitteita ei korvata 
uusilla vaan pyritään korjaamaan, ja vanhojen laitteiden käyttöön liittyy 
riskejä. Tässä skenaariossa on enemmän vaikeita ja ”likaisia” 
ruumiillisia työtehtäviä (kuten korjaus, huolto, jätteen lajittelu) kuin 
muissa skenaarioissa, joissa hyödynnetään enemmän innovaatiota ja 
automaatiota. Uusien teknologioiden ja tuotteiden hitaampi 
käyttöönotto antaa kuitenkin enemmän aikaa mukautua uusiin 
vaaroihin ja riskeihin. Uusia vihreitä prosesseja ja yrityksiä syntyy 
runsaasti, ja ne kaikki vaativat uusia työterveyden ja työturvallisuuden 
menetelmiä ja koulutusta. 

 

Tuulivoima 

 

Työterveyden ja työturvallisuuden kannalta keskeisiä ovat käyttöiän 
loppumiseen ja huoltoon liittyvät ongelmat. Talous vaatii vanhempien 
laitosten kunnossapitoa, ja järjestelmiä pyritään pitämään toiminnassa 
säästä riippumatta. Vanhempiin tuuliturbiineihin ei ole tehty 
turvallisuutta ja ergonomiaa koskevia parannuksia (esim. hissit) 
kustannuspaineiden vuoksi. Torneihin kiipeäminen ja korkealla 
työskentely altistaa työntekijät merkittäville fysikaalisille riskeille. 
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Ongelmaa pahentaa entisestään iäkkäiden työntekijöiden 
eläköitymisvaikeudet. 

 

Ympäristöystävällinen rakentaminen ja rakennusten jälkimuutokset 

 

Uutta rakennuskantaa on melko vähän, joten työntekijöihin kohdistuvat 
pääasialliset riskit johtuvat altistumisesta uusille materiaaleille 
kunnostamisen aikana ja remonttijätteen (myös asbestin) käsittelystä. 
Riskejä aiheutuu myös uusiutuvien energiateknologioiden 
jälkiasentamisesta, sillä työ tehdään korkealla ja edellyttää 
sähköasennusta. Jälkimuutokset altistavat työntekijät myös pölylle ja 
vaarallisille kemikaaleille. Riittämätön ilmanvaihto voi olla ongelma, 
etenkin jos työtä tekevät matalan osaamistason työntekijät sekä 
itseoppineet asentajat, jotka eivät tunne riskejä. 

 

Bioenergia 

 

Riskit, jotka johtuvat tulipalosta ja räjähdyksestä sekä altistumisesta 
kemikaaleille ja biologisille vaaroille, ovat samanlaisia kuin muissa 
skenaarioissa. Paikallisen tuotannon ja käytön korostuminen (ja 
pientuottajien suuri määrä) aiheuttaa kuitenkin riskejä, joita on 
vaikeampi hallita. Erityisesti vaarassa voivat olla uudet toimijat, jotka 
eivät tunne kaikkia polttoaineen käsittelyyn liittyviä riskejä (esim. 
pienviljelijät tai yritykset, jotka alkavat hyödyntää tuottamaansa jätettä 
energialähteenä esimerkiksi tekstiili- ja elintarviketeollisuudessa). 
Lisäksi tuotteiden laatu- ja turvallisuusseikkoihin voi liittyä ongelmia, 
samoin kuin biokaasu- tai synteesikaasuverkon putkistoon, joka ei 
täytä kaasuille asetettuja vaatimuksia. 

 

Jätehuolto ja kierrätys 

 

Kaiken kaikkiaan jätteen määrä vähenee voimakkaiden vihreiden 
arvojen ja taloustilanteen ansiosta. Käsiteltävänä on kuitenkin edelleen 
vanhoja jätteitä, ja kunnostuksesta syntyy paljon rakennusjätettä. 
Jätettä pyritään käsittelemään paikallisesti ja pienimuotoisesti, mikä 
voi heikentää työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia toimintatapoja ja 
vaikeuttaa riskien valvontaa hajautetussa järjestelmässä. Ruumiillista 
työtä tarvitaan paljon, sillä automaatiota hyödynnetään suhteellisen 
vähän. Jätevirran laatu on parantunut, mutta kaatopaikkalouhinta 
lisääntyy raaka-aineiden hintojen noustessa, joten työntekijät voivat 
altistua turvallisuusvaaroille sekä tuntemattomille terveysvaaroille. 
Biomassan käytön kasvu tässä skenaariossa lisää altistumista pölylle, 
allergeeneille ja muille myrkyille. Uudelleenkäyttö voi heikentää 
turvallisuutta ja terveyttä (esim. lyijyä sisältävistä kierrätetyistä 
metalleista valmistettu teräs). 

 

Vihreä liikenne 

 

Kaikki voittavat- ja Bonus-skenaarioiden tavoin keskeiset työterveys- ja 
työturvallisuusongelmat liittyvät sähköajoneuvojen huoltoon ja 
lataukseen. Säästämistä ja voimakkaita vihreitä arvoja painottavassa 
yhteiskunnassa henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen sekä 
lähettipalveluihin käytetään yhä enemmän kaksipyöräisiä ajoneuvoja, 
mikä altistaa paljon matkustavat työntekijät loukkaantumisille ja 
onnettomuuksille. Useat pienyrittäjät ovat ryhtyneet liiketoimintaan 
kasvavalla kuljetusalalla. Itsenäisten ammatinharjoittajien työterveys- 
ja työturvallisuuskäytännöt voivat kuitenkin olla heikompia, ja heidän 
saatavillaan on vähemmän esimerkiksi työterveydenhuolto- ja 
työsuojelupalveluja. Lisäksi he eivät yleisesti kuulu työntekijöiden 
suojelua koskevan lainsäädännön piiriin. 

 

Ympäristöystävällinen valmistus, robotiikka ja automaatio 

 

Tässä skenaariossa automaatiota on hyödynnetty muita skenaarioita 
vähemmän, joten vanhat työterveys- ja työturvallisuusriskit saattavat 
aiheuttaa edelleen ongelmia. Valmistusalan on pärjättävä 
ikääntyneellä infrastruktuurilla ja vanhoilla koneilla. Huoltopalveluja 
ulkoistetaan yhä enemmän pienille yrityksille, mikä on lisännyt riskejä 
huoltotyöntekijöille, joiden on huollettava monenlaisia laitteita niiden 
käyttöiän pidentämiseksi. Uusiutuvan energian katkonainen luonne 
(riippuen esimerkiksi tuulen ja auringon määrästä) on lisännyt 
vuorotyötä ja siten myös terveydellisiä ja psykososiaalisia ongelmia ja 
muita riskejä, kuten onnettomuuksia. Hajautettua valmistusta (esim. 
3D-tulostus) käyttävissä pk-yrityksissä ja mikroyrityksissä yhä useampi 
työntekijä on vaarassa altistua uusille materiaaleille. Prosessien 
integrointi edellyttää, että aikaisemmin eri paikoissa suoritetut teolliset 
prosessit (esim. valmistus ja kierrätys) tuodaan yhteen paikkaan, mikä 
lisää riskien monimuotoisuutta yhdessä toimipaikassa. Lisäksi 
tarvitaan uudenlaista osaamista ja teknistä tietämystä. Osaamisesta 
on kuitenkin pulaa, sillä valmistusala on palannut takaisin EU:hun 
maailmantalouden muutosten myötä. Yritysten tietämyksen ja 
kokemuksen häviäminen altistaa uudet työntekijät riskeille. 

 

Kotimainen ja pienimuotoinen uusiutuva energia 

 

Jakelujärjestelmien monimuotoisuus ja energialaitokset, jotka eivät 
täytä standardeja, aiheuttavat huoltotyöntekijöille sähköriskejä. 
Teknologioiden yhdistäminen (esim. sähkön ja lämmön yhteistuotanto 
ja aurinkovoima) lisää monimutkaisuutta ja siten myös riskejä. 
Vastaavasti alkeelliset ja jopa itse valmistetut kotitalouksien laitteet 
voivat olla vaarallisia. Bioenergian pientuotanto aiheuttaa tulipalo- ja 
räjähdysriskejä ja altistaa myrkyllisille aineille. Energiansyöttöä on 
vaikea säännellä, erityisesti jos energiaa tuotetaan pienissä 
kotitalousryhmissä tai pienyrityksissä. Pelastuspalvelut ovat vaarassa 
työskennellessään voimalaitoksissa, jotka eivät täytä standardeja. 
Kehittyvät teknologiat voivat yleisesti aiheuttaa toistaiseksi 
tuntemattomia, piileviä vaikutuksia. 

Akut ja energian varastointi 
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Akut aiheuttavat sähköriskejä sekä myrkyllisiin kemikaaleihin ja 
tulipaloon liittyviä riskejä. Ympäristöystävälliset akut saattavat olla 
muita akkuja vaarallisempia, sillä ympäristölainsäädäntö rajoittaa eri 
materiaalien käyttöä. Toisiinsa kytketyt energian varastointilaitteet ja 
erityisesti itse kootut järjestelmät aiheuttavat odottamattomia riskejä 
huoltotyöntekijöille ja pelastuspalveluille. Vetyä käytetään energian 
varastointiin, ja siihen liittyy tulipalo- ja räjähdysriskejä sekä 
kryogeenisiin nesteisiin liittyviä riskejä. 

 

Energian siirto ja jakelu 

 

Tuotantolähteiden hajautuminen vaikeuttaa verkon valvontaa ja 
aiheuttaa työterveys- ja työturvallisuusongelmia. Verkkoa on 
kunnostettu mittavin toimin, mikä on lisännyt jännitetyötä. Kunnostetut 
järjestelmät aiheuttavat suurempia riskejä kuin uudet järjestelmät. 
Biokaasun jakelu on tuonut mukanaan myrkytykseen, tukehtumiseen, 
räjähdykseen ja laatuseikkoihin liittyviä riskejä. 
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HAJAUTUMINEN Työpaikkojen hajautuminen pienemmiksi, laajalle levittyviksi yksiköiksi 
sekä alihankinnan, itsenäisen ammatinharjoittamisen ja mikroyritysten 
lisääntyminen. Heikompi työterveyden ja työturvallisuuden 
tietämys/toimintakulttuuri ja vähemmän resursseja työsuojeluun. 

HAJAUTUMINEN Työpaikkojen hajautuminen pienemmiksi, laajalle levittyviksi yksiköiksi. 

Työskentelyoloja sekä turvallisia työtapoja on vaikea valvoa laajalle levittyneillä 
ja vaikeasti saavutettavilla työpaikoilla ja työterveys- ja 
työturvallisuuspalvelujen (työsuojelu, ehkäisevät palvelut, koulutus) saatavuus 
heikentyy. 

HAJAUTUMINEN Hajautettu valmistus: 

 laajalle levittyvät toimipaikat 
 massaräätälöinti 
 yksittäistuotannossa on vaikea määrittää ja valvoa turvallisen työn 

vaatimuksia 
 tuotteiden eheys 
 erilaisten kemikaalien varastointi ja käyttö tuotteiden yksittäistuotannossa 
 kokematon työvoima. 

HAJAUTUMINEN Hajautettu uusiutuva energiantuotanto 

 laajalle levittyvät, pienimuotoiset laitokset 
 laitokset, jotka eivät täytä standardeja, aiheuttavat riskejä 

huoltotyöntekijöille 
 uusia toimijoita, joilla ei ole tarvittavaa osaamista 
 alihankinta 
 aurinkosähkön riskit asentajille 
 aurinkosähkön riskit palolaitoksille. 

HAJAUTUMINEN Uusiutuvan energian moduulien ja/tai energiatehokkuustoimien 
jälkiasentaminen vanhoihin rakennuksiin 

Altistuminen esimerkiksi pölylle, lyijylle, asbestille, keinotekoisille 
mineraalikuiduille ja isosyanaateille, korkealla tehtävät työt – riskit eivät ole 
uusia mutta ilmenevät uusissa tilanteissa. 

UUDET MATERIAALIT Lukuisat uudet materiaalit aiheuttavat (tuntemattomia) riskejä ja 
mahdollisesti uusia piileviä työperäisiä sairauksia useilla eri aloilla. 

Sairauksia on vaikea jäljittää työtehtäviin ilman altistustietojen rekisteriä, sillä 
työntekijät eivät pysy samassa työpaikassa koko elämäänsä. 

UUDET MATERIAALIT Ympäristöystävälliset rakennusmateriaalit, mukaan lukien uudet materiaalit 
(kuten faasimuutosmateriaalit, uudet eristeet), jotka voivat altistaa 
kemikaaleille, orgaaniset materiaalit (bambu, olki, lampaanvilla) ja kierrätetyt 
materiaalit.  

Läheinen käsittely ja pitkäaikainen altistuminen. 

UUDET MATERIAALIT Kolmannen sukupolven biopolttoaineiden ja mahdollisten sivutuotteiden ja 
epäpuhtauksien turvallisuus. 

Uusien organismien ja synteettisen biologian aiheuttamat biologiset vaarat. 

UUDET MATERIAALIT Jätteetön talous. 

 Jätevirran kaikkein vaikeimman osuuden käsittely tiivistetyssä muodossa. 
Nopeasti lisääntyvät riskit, kuten uusien materiaalien (esim. 
nanomateriaalit) päästöt mekaanisten jätteenkäsittelytoimintojen aikana ja 
käsin tehtävän lajittelun lisääntyminen rakennustyömailla. 
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YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYDEN 
JA TYÖTERVEYDEN JA 
TYÖTURVALLISUUDEN 
VÄLINEN RISTIRIITA 

Poliittinen paine – tuet, avustukset 

 Työterveys- ja työturvallisuusriskit, jotka aiheutuvat avustusten 
poistumisen pelossa kiireellä tehdystä työstä. 

 Riskit, jotka siirtyvät ammattilaisilta osaamattomille työntekijöille 
(esim. jätteen tuottajat käsittelevät jätettä itse jätealan ammattilaisten 
sijaan välttääkseen kalliit käsittelymaksut). 

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYDEN 
JA TYÖTERVEYDEN JA 
TYÖTURVALLISUUDEN 
VÄLINEN RISTIRIITA 

Ympäristöystävällisyyden ja työterveyden ja työturvallisuuden 
välinen ristiriita 

Ympäristöystävällisten mutta työntekijöille vaarallisten materiaalien ja 
prosessien käyttöönotto. 

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYDEN 
JA TYÖTERVEYDEN JA 
TYÖTURVALLISUUDEN 
VÄLINEN RISTIRIITA 

Ei korvata vaan korjataan: 

 vanhojen laitteiden uudelleenkäytöstä aiheutuvat työterveys- ja 
työturvallisuusriskit 

 lisääntyvä huoltotarve 
 laitteiden kierrätys ja uudelleenkäyttö lisäävät käsin tehtävää 

korjaustyötä. 

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYDEN 
JA TYÖTERVEYDEN JA 
TYÖTURVALLISUUDEN 
VÄLINEN RISTIRIITA 

Tiiviit rakennukset 

Energiatehokkaat rakennukset rakennetaan yhä tiiviimmiksi. Tämä 
heikentää ilmanvaihtoa sisätilojen viimeistelytöiden aikana ja lisää 
altistumista esimerkiksi maaleista ja liimoista peräisin olevalle pölylle ja 
haihtuville orgaanisille yhdisteille. 

JÄTTEETÖN TALOUS Käyttöiän päättyminen – kierrätys 

Lainsäädännössä vaaditaan, että tuotteiden (esim. autot ja sähkölaitteet) 
valmistuksessa otetaan huomioon niiden loppusijoitus. Esimerkiksi 
autoista on poistettava nesteet, mikä voi lisätä vaarallisten aineiden 
käsittelyä. 

INNOVAATIO JA AUTOMAATIO Innovaatio ja automaatio 

 Automaation lisääntyminen kaikilla aloilla voi parantaa 
työturvallisuutta. 

 Prosessien ja käyttöliittymien monimutkaistuminen voi kuitenkin 
aiheuttaa myös riskejä, kuten stressiä ja tuki- ja liikuntaelimistön 
sairauksia. 

 Liiallinen turvautuminen tietokoneisiin voi aiheuttaa riskejä. 

INNOVAATIO JA AUTOMAATIO Automaattinen ajaminen ja ajoneuvojen ryhmittäminen 

Kuljettajattomat ajoneuvot voivat parantaa merkittävästi työterveyttä ja 
työturvallisuutta, mutta liiallinen turvautuminen teknologiaan ja 
ajoneuvojen ehdottomaan luotettavuuteen voi tuoda ongelmia. 

JÄTTEETÖN TALOUS Jätteetön talous: Materiaalien ja tuotteiden uudelleenkäyttö siirtää 
riskejä uusiin ympäristöihin, esimerkiksi käyttöikänsä lopussa olevia 
ajoneuvojen akkuja hyödynnetään sähkön varastointiin rakennuksissa. 

INNOVAATIO JA AUTOMAATIO Rakennuselementtien valmistaminen sijoituspaikan ulkopuolella on 
parantanut rakennustyömaiden turvallisuutta. 

Uusien aineiden ja materiaalien käytöstä aiheutuu uudenlaisia riskejä. 

Rakennustyömailla syntyy ongelmia, kun automatisoituja toimintoja 
yhdistetään ihmisen toimintoihin. 
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LISÄÄNTYNYT RIIPPUVUUS 
SÄHKÖSTÄ 

Sähköajoneuvot: 

 huollon riskit 
- työntekijät eivät tunne suurjännitteitä (360–500 V) 

 riskit pelastuspalveluille 
 riskit eivät rajoitu ajoneuvoon 
 polttokennojen aiheuttamat riskit. 

OSAAMISVAJE Pätevän työvoiman saatavuus: 

 uudet teknologiat vaativat osaavia työntekijöitä, ja osaamisen 
kartuttaminen vaatii paljon aikaa 

 riskinä on työvoiman jakautuminen korkean ja matalan osaamistason 
työntekijöihin. 

HAJAUTUMINEN Pienet kotitalousryhmittymät, joilla on omat ekosysteeminsä (esim. 
pienimuotoiset sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitteet, mädättämöt, 
aurinkosähköjärjestelmät), aiheuttavat todennäköisesti eniten riskejä tällä 
alalla, sillä toiminnan turvallisuutta ei valvo keskusviranomainen tai 
turvallisuusvastaava. 

TYÖMARKKINATILANNE Alihankinnan lisääntyminen teollisuudessa vähentää kustannuksia ja 
heikentää työterveyttä ja työturvallisuutta. 

INNOVAATIO JA 
AUTOMAATIO 

Nopea innovaatio voi aiheuttaa monenlaisia työterveys- ja 
työturvallisuusriskejä, jotka liittyvät uusiin materiaaleihin ja prosesseihin, 
kiireellä tehtyyn terveysvaarojen arviointiin ja puutteelliseen 
turvallisuuskoulutukseen. 

TYÖMARKKINATILANNE Monimuotoinen työvoima: korkeaa osaamistasoa vaativat vihreät työpaikat 
tarjoavat vain vähän työllistymismahdollisuuksia heikossa asemassa oleville 
ryhmille, kuten naisille, iäkkäille, maahanmuuttajille ja vammaisille. 

TYÖMARKKINATILANNE Epävarma työ ja työvoiman jakautuminen korkeaa osaamistasoa vaativiin 
työpaikkoihin ja epävarmoihin työpaikkoihin. Automaatio ja 
monimutkaistuminen voivat vähentää osaamista vaativia käsin tehtäviä töitä ja 
lisätä epävarmoja työehtoja, kuten ns. nollasopimuksia. Tämä voi johtaa 
työvoiman jakautumiseen ja heikentää matalan osaamistason työntekijöiden 
työterveyttä ja työturvallisuutta. 

INNOVAATIO JA 
AUTOMAATIO 

Automaatio todennäköisesti parantaa turvallisuutta pitkällä aikavälillä. 

Uudet prosessit aiheuttavat riskejä, mutta automaatiosta on todennäköisesti 
hyötyä työterveydelle ja työturvallisuudelle. 

INNOVAATIO JA 
AUTOMAATIO 

Yhteistyötä tekevät robotit 

Ihmisten kanssa läheisesti työskentelevät ja älykkäät vapaana kulkevat robotit 
voivat aiheuttaa vaaroja toimintahäiriötilanteissa. 
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Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirasto  

12 Santiago de Compostela 
(Edificio Miribilla), 5. kerros 
E-48003 Bilbao, SPAIN 
P.: + 34 944-358-400 
Faksi: + 34 944-358-401 
Sähköposti: information@osha.europa.eu 

 
 

 
 

 

 

Euroopan työturvallisuus- ja 
työterveysvirasto (EU-OSHA) kehittää 

eurooppalaisia työpaikkoja turvallisemmiksi, 

terveellisemmiksi ja tuottavammiksi. Virasto 

tutkii, kehittää ja jakaa luotettavaa, 

tasapuolista ja puolueetonta turvallisuus- ja 

terveystietoa ja järjestää yleiseurooppalaisia 

tiedotuskampanjoita. Euroopan unioni on 

perustanut viraston vuonna 1996, ja sen 

toimipaikka on Espanjan Bilbaossa. Virasto 

saattaa yhteen Euroopan komission, 

jäsenmaiden hallitusten ja työnantaja- ja 

työntekijäjärjestöjen edustajia sekä johtavia 

asiantuntijoita kaikista EU:n jäsenmaista ja 

muista maista. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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