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Vammaisen työntekijän terveys ja turvallisuus

Johdanto

Vammaisille kuuluu yhdenvertainen kohtelu työpaikalla. 
Yhdenvertaisuus koskee myös työterveyttä ja työturvallisuutta. 
Terveys- ja turvallisuuskysymykset eivät saa olla tekosyy olla 
ottamatta vammaisia työhön tai olla pitämättä heitä työssä. 
Vammaisten työntekijöiden kannalta sopiva ja turvallinen 
työpaikka on turvallisempi ja sopivampi myös muille työntekijöille, 
asiakkaille ja vierailijoille. Vammaisten asiat kuuluvat sekä Euroopan 
syrjinnän vastaisen että Euroopan työterveys- ja työturvallisuus-
lainsäädännön piiriin. Tätä lainsäädäntöä, jota jäsenvaltiot toteut-
tavat kansallisessa lainsäädännössä ja muissa järjestelyissä, pitäisi 
soveltaa vammaisten henkilöiden työhönoton helpottamiseksi, ei 
heidän poissulkemisekseen.

Oikeudelliset vaatimukset

Sekä yhdenvertaista kohtelua että työterveyttä ja työturvallisuutta 
koskevalla lainsäädännöllä on samat lähtökohdat, jotka eivät ole 
ristiriidassa keskenään.

Työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntö velvoittaa 
työnantajat suorittamaan riskinarvioinnin ja ryhtymään tarvittaviin 
ennalta ehkäiseviin toimiin. Ensisijaisessa asemassa ovat riskien 
eliminointi jo niiden syntyvaiheessa sekä työn sovittaminen sopivaksi 
sen tekijöille. Näiden kaikkiin riskeihin ja kaikkiin työntekijöihin 
sovellettavien yleisten vaatimusten lisäksi työnantajat velvoitetaan

✓  suojelemaan erityisen alttiita riskiryhmiä erityisesti heitä 
uhkaavilta vaaroilta (1);

✓  järjestämään työpaikat siten, että tarvittaessa vammaiset työntekijät 
voidaan ottaa huomioon. Tämä säännös koskee erityisesti ovia, 
käytäviä, portaikkoja, suihkuja, pesualtaita, käymälöitä ja työpisteitä, 
joita vammaiset käyttävät tai joissa he oleskelevat (2);

✓  asettamaan käyttöön sellaista välineistöä, joka on sopivaa työn 
kannalta ja jota työntekijät voivat käyttää vaarantamatta 
turvallisuuttaan tai terveyttään; ergonomiset periaatteet on 
otettava huomioon kokonaisuudessaan terveyttä ja 
turvallisuutta koskevia vähimmäismääräyksiä sovellettaessa (3).

Myös syrjinnän vastainen lainsäädäntö voi vaatia muutoksia 
työssä ja työpaikalla. Työnantajien on huolehdittava seuraavista 
seikoista (4):

✓  asianmukaiset järjestelyt vammaisille henkilöille, jotta he 
voivat päästä työhön, osallistua siihen ja edistyä siinä sekä 
saada koulutusta.

✓  tehokkaat käytännön toimet työpaikan mukauttamiseksi 
vamman mukaan, esim. tiloihin ja laitteisiin, työaikajärjestelyihin, 
tehtävien jakoon, koulutus-mahdollisuuksiin ja integrointiresurs-
seihin tehtävät muutokset.

Vammaisuuden huomioon ottava riskinarviointi ja syrjinnän 
vastaisten toimien koordinointi

Muista! Pyri terveyttä ja turvallisuutta koskevien velvoitteiden 
noudattamiseen ja syrjinnän välttämiseen samanaikaisesti. Anna 
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Riskinarvioinnilla tarkoitetaan kaikkien sellaisten seikkojen 
huolellista tutkimista, jotka saattaisivat aiheuttaa haittaa ihmisille 
sen selvittämiseksi, ovatko jo käytössä olevat varotoimenpiteet 
riittäviä vai voitaisiinko haittojen ehkäisemiseksi tehdä aiempaa 
enemmän. Tavoitteena on varmistaa, että kukaan ei loukkaannu 
tai sairastu. Riskinarviointiin kuuluu olemassa olevien 
vaaratekijöiden tunnistaminen ja sen jälkeen riskien laajuuden 
arviointi ottaen tällöin huomioon jo olemassa olevat varotoimet. 
Tuloksia käytetään mahdollisimman asianmukaisten 
ehkäisytoimien valitsemisessa.

Työpaikan riskinarvioinnin on katettava seuraavat seikat:

✓  työtehtävä, esim. työn kokonaiskuva ja erilliset osatehtävät;
✓  yksilö, esim. vammaisuuden vaatimat erityistarpeet;
✓  työvälineet, esim. aputekniikka sekä työasemien ja 

-välineiden sovittaminen yksilöllisiin tarpeisiin;
✓  työympäristö, esim. työpaikan tilasuunnittelu, valaistus, 

lämmitys, sisäänkäynnit ja poistumistiet;
✓  työn organisointi, esim. yleiset työjärjestelyt ja työajat;
✓  fyysiset vaaratekijät, esim. vaaralliset aineet; esim. astmasta 

kärsivät henkilöt voivat olla herkempiä työssä käytettäville 
kemiallisille yhdisteille;

✓  psykososiaaliset vaaratekijät kuten stressi ja kiusaaminen; esim. 
vammaisuutta voidaan käyttää verukkeena kiusaamiselle;

✓  tieto- ja koulutustarpeet, esim. turvallisuustiedon ja 
koulutuksen järjestäminen eri keinoja käyttäen;

✓  työntekijöiden ja heidän edustajiensa mukaan ottaminen 
samoin kuin heidän kuulemisensa riskien ja ehkäisytoimien 
osalta.

(1)  Neuvoston direktiivi 89/391/ETY toimenpiteistä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamisen edistämiseksi työssä.
(2)  Neuvoston direktiivi 89/654/ETY työpaikoille asetettavista terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista.
(3)  Neuvoston direktiivi 89/655/ETY toimenpiteistä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi työssä.
(4)  Neuvoston direktiivi 2000/78/EY yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista.
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vammaisille henkilöille mahdollisuus työskennellä turvallisesti 
tarjoamalla heille koulutuksen ja erityisvarustelujen muodossa 
heidän kannaltaan käyttökelpoisia terveys- ja turvallisuusjärjeste-
lyjä, jotka ovat tavallisesti myös sekä työterveys- ja työturvallisuus-
lainsäädännön että syrjinnän vastaisen lainsäädännön vaatimuk-
sia. Sellaiset todelliset konfliktit, joissa yhdestä selviäminen tekisi 
mahdottomaksi toisesta selviämisen, ovat varsin harvinaisia.

Vammaisille työntekijöille suunnattavat toimet on koordinoitava 
kaikkien työturvallisuusasioista vastaavien kesken. Tämä koskee 
erityisesti riskinarviointia (ks. tietoruutu), jotta työantajat voisivat 
vastata työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön sekä 
syrjinnän vastaisen lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. 
Syrjinnän vastaiset toimet on otettava huomioon riskinhallinnan 
kaikilla tasoilla työympäristön, työvälineistön ja työn 
organisoinnin muuttamiseksi tai soveltamiseksi tarpeen mukaan 
niin, että riskit ja syrjintä voidaan poistaa tai ainakin minimoida.

Riskien arviointi: Yleisissä riskinarvioinneissa saattaa olla tarpeen 
ottaa huomioon myös yksittäisten työntekijöiden erot. On tärkeää 
olla olettamatta kaikkien työntekijöiden olevan samanlaisia samoin 
kuin olla esittämättä olettamuksia johonkin tiettyyn vammaan 
liittyvistä terveys- ja turvallisuusriskeistä. Esimerkkejä:

✓  tunnista mahdollisesti muita riskialttiimmat työntekijäryhmät ja

✓  suorita erillisarviointi heitä koskevista riskeistä ottaen tällöin 
huomioon vammaisuuden ja työympäristön luonne ja laajuus;

✓  ota huomioon ihmisten kyvyt jo työn suunnittelussa – 
vammaisilla työntekijöillä on usein erityistaitoja, joita ei ole 
syytä olla käyttämättä huonosti järjestetyissä työoloissa;

✓  kuule yksittäisiä työntekijöitä riskinarviointimenettelyn aikana;

✓  hanki tarvittaessa neuvontaa, jota voivat antaa mm. työterveys- 
ja työturvallisuuspalvelut ja -viranomaiset, terveysalan 
ammattilaiset, turvallisuuden ammattilaiset ja ergonomit, 
vammaisten työllisyyspalvelut sekä vammaisjärjestöt.

Työantajan järkevänä lähestymistapana voi olla esimerkiksi 
tarkastella sitä, mitä toimia syrjinnän vastainen lainsäädäntö 
edellyttää. Sen jälkeen harkitaan, vaativatko terveys- ja 
turvallisuusvaatimukset lisätoimia.

Ennalta ehkäisevät toimet: Johtavana periaatteena ennalta 
ehkäisevissä toimissa on työn sovittaminen sen tekijän mukaan, ei 
päinvastoin. Ennalta ehkäiseviä toimia voivat olla: muutokset työssä, 
työajoissa, työvälineissä, työohjeissa, työympäristössä, työprosesseissa 
sekä aputeknologia ja koulutus. Työnantajan olisi keskusteltava 
tarvittavista toimista vammaisen henkilön kanssa, sillä juuri yksittäinen 
työntekijä on yleensä myös paras henkilö tunnistamaan tarpeet.

Koordinointi: Turvallisuusasioihin osallistuvien, esim. 
turvallisuusvastaavien, sekä tasa-arvoasioista vastaavien, esim. 
henkilöstöasioita hoitavien toimihenkilöiden, olisi koordinoitava 
toimintansa sen varmistamiseksi, että molemmat näkökohdat 
otetaan tarkasti huomioon. Työpaikan toimintapoliittisiin linjauksiin 
ja toimintasuunnitelmiin pitäisi ottaa mukaan työterveys- ja 

työturvallisuusasiat, ja vammaisten työntekijöiden tarpeet pitäisi 
sisällyttää työpaikan terveyttä edistäviin hankkeisiin.

Joissakin tapauksissa vammaisten työntekijöiden asioista 
huolehtivat vammaisten erityiset työllisyyspalvelut. Palvelupisteen 
ja työnantajan pitäisi ottaa terveys- ja turvallisuuskysymykset 
mukaan jo suunnittelun alkuvaiheessa, ja käytettyjä menettelyjä 
pitäisi arvioida heti, kun vammainen työntekijä aloittaa työnsä. 
Työantajien olisi esim. toimitettava työllisyyttä edistävälle 
organisaatiolle jäljennös riskinarvioinnista. Erityisjärjestöt voivat 
usein tarjota tietoa, koulutusta ja muita palveluja sopivista 
menetelmistä. Suojatyöpaikoilla tehtäviä riskinarviointeja 
koskevaa tietoa annetaan www-sivuston kohdassa Usein esitettyjä 
kysymyksiä (FAQ) vammaisuutta käsittelevässä osiossa.

Mielekkäät työjärjestelyt ja turvallinen työpaikka myös 
vammaiselle työntekijälle – pari vinkkiä

Helppopääsyisyys ei tarkoita vain rakennuksiin pääsemistä. 
Työssä helppopääsyisyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka 
vaivattomasti työntekijät voivat käyttää työtiloja sallien heidän 
olla samalla mahdollisimman riippumattomia. Tämä koskee 
kaikkia vammaisuuden muotoja mukaan lukien alentunut 
liikkumis- ja oppimiskyky sekä näkö- ja kuulovammat. Monet 
perustavaa laatua olevat ja kustannuksiltaan edullisetkin toimet 
voivat tuoda tilanteeseen tuntuvan parannuksen.

Muista! Vammaisten henkilöiden tarpeet pitäisi ottaa huomioon 
jo suunnitteluvaiheessa mieluummin kuin viivyttää muutosten 
tekemistä vammaisen työntekijän työhönottoon asti. Esim. 
uuden hälytysjärjestelmän pitäisi automaattisesti perustua sekä 
näköön että kuuloon.

Milloin syrjintää esiintyy?

Tasavertaista kohtelua työelämässä koskevassa puitedirektiivissä 
kielletään työelämässä vammaisuuden perusteella tapahtuva 
suora ja epäsuora syrjintä:

✓  Suorasta syrjinnästä on kyse silloin, kun henkilöä kohdellaan 
vammaisuudesta johtuen huonommin kuin jotakin toista 
henkilöä kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vastaavassa 
tilanteessa;

✓  Epäsuorasta syrjinnästä on kyse silloin, kun jotakin ilmeisen 
neutraalia määräystä, kriteeriä tai käytäntöä sovelletaan 
tietyllä tavalla vammaisiin henkilöihin epäedullisella 
tavalla muihin henkilöihin verrattuna.

Ihmisten suojelemiseksi laadittuja työterveys- ja 
työturvallisuustoimia ei saa käyttää syrjivällä tavalla vammaisten 
henkilöiden sulkemiseksi työpaikan ulkopuolelle tai heidän 
käsittelemisekseen vähemmän edullisella tavalla: esimerkki tästä 
on vaikkapa väite, jonka mukaan pyörätuolissa oleva työntekijä ei 
pysty poistumaan rakennuksesta hätätapauksessa tai että 
kuulovammainen työntekijä ei pysty reagoimaan palohälytykseen. 
Jos terveyttä ja turvallisuutta käytetään syynä, työnantajien on 
voitava osoittaa esim. joltakin vammaisten erityisjärjestöltä 
saatavan asianmukaisen riskinarvioinnin ja pätevän neuvonnan 
avulla, että kyseessä on todellinen ongelma, jota ei voida poistaa 
suorittamalla vammaista henkilöä koskevia järjestelyjä, esim. 
siirtämällä hänet toiseen työtehtävään. Silloin kun vammaisen 
henkilön katsotaan olevan erityisessä vaarassa, ei ole syytä olettaa, 
että tämä koskee kaikkia vammaisia ja että tätä voitaisiin käyttää 
automaattisesti heidän työtään koskevien rajoitusten tekemiseen.
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Tällöin voidaan pohtia seuraavia seikkoja:

Työympäristö

✓  työasemien varusteleminen, esim. rampit, hissit, 
sähkökytkimet, kirkasreuna-askelmat, kosketeltavat 
ohjausnauhat portaiden päällä, hälytysäänet, raskaiden ovien 
automaattiset avauslaitteet, ovenkahvat, soittokellot, 
pyörätuolista käytettävät ja näkövammaistenkin havaittavissa 
olevat ovilaitteet, liukumattomat ja tasaiset lattiapinnoitteet;

✓  henkilön osoittaminen toiseen paikkaan työssä, esim. 
pohjakerros, työtila jonne on helpompi päästä tai koti;

✓  välineistön hankinta ja muutokset, esim. pistekirjoitusnäp-
päimistö, hands-free-puhelin;

✓  ohjeistojen ja käyttöoppaiden muuttaminen, esim. visuaaliset 
ja kuvalliset ohjeet;

✓  lukijan tai tulkin käyttö, esim. tekstipuhelin kuulovammaiselle 
henkilölle ja viittomakielinen tulkki erityistilanteita varten;

✓  äänentunnistusohjelmiston asentaminen sellaisen henkilön 
tietokoneeseen, jolla on työstä yläraajavaurio tai jolla on 
näkövamma; zoomattavat tekstit, ilmoitukset levykkeellä, 
sähköpostina tai äänikasetilla näkövammaiselle henkilölle;

✓  hyvästä valaistuksesta huolehtiminen näkövammaisille ja 
huulilta lukijoille.

Merkinnät

✓  mieti miten ihmisiä voidaan auttaa liikkumaan rakennuksessa 
ja pääsemään haluamaansa paikkaan;

✓  mitä voidaan tehdä, jotta näkövammainen henkilö selviytyy 
liikkumisesta (esim. kalusteiden, mattojen, seinien ja 
oviaukkojen värikontrastit tai merkinnät lattianpäällysteessä);

✓  ilmoitusten esittäminen suurin selkokirjaimin, jotta 
näkörajoitteisetkin henkilöt voivat nähdä ne selkeästi;

✓  pistekirjoitus-, koskettelu- ja suurtekstikilpien kiinnittäminen 
ovenkahvojen viereen;

✓  helposti ymmärrettävien piirrosten ja kuvien käyttö 
oppimishäiriöisiä ihmisiä varten;

✓  kilpiin mattapinnoite heijastuksen vähentämiseksi. 
Kirjoitusmerkkien pitäisi olla selkeässä kontrastissa taustaansa 
nähden lukemisen helpottamiseksi.

Kommunikointi

✓  kaiken työterveys- ja työturvallisuustiedon tarjoaminen 
helposti saatavassa muodossa. Tähän kuuluvat kirjallinen 
aineisto ja muut kommunikoinnin muodot sekä kommuni-
kointimahdollisuuden tarjoaminen myös henkilöille, joilla on 
kuulovammoja, dysleksia, oppimisvaikeuksia tai psyykkisiä 
häiriöitä.

Työn organisointi ja työtehtävät

✓  vammaisen työntekijän joidenkin työtehtävien, esim. 
ajamisen, siirtäminen jonkin toisen henkilön tehtäväksi;

✓  työntekijän siirtäminen sopivampaan työtehtävään.

Työaika

✓  työaikojen sovittaminen, tarvittaessa osa-aikatyö, jotta 
vammainen henkilö voi matkustaa ruuhka-aikojen ulkopuolella;

✓  työstä poissaolon salliminen kuntoutusjaksojen, arviointien 
ja hoidon vuoksi;

✓  vaiheittaisen työhönpaluun järjestäminen.

Koulutus ja seuranta

✓  sellaisten toimien toteuttaminen, että vammainen henkilö ei 
joudu muita epäedullisempaan asemaan työterveyden ja 
työturvallisuuden opetuksessa, työnohjauksessa ja 
tiedottamisessa esim. seuraavia keinoja käyttäen:
✓  opetustilaisuuksien ajankohdan ja paikan sopeuttaminen
✓  kurssimateriaalin ja tiedotusaineiston tarjoaminen 

vaihtoehtoisessa muodossa
✓  lukijan tai tulkin käyttäminen
✓  yksilöllisen ja räätälöidyn opetuksen tarjoaminen
✓  kirjallisen aineiston selkeyden varmistaminen jokaista 

käyttäjää ajatellen;
✓  sen varmistaminen, että työterveyttä ja työturvallisuutta 

koskevat koulutustarpeet huomioidaan jo työhön 
sijoittamista suunniteltaessa;

✓  kaiken erityisen lisäopetuksen tarjoaminen työterveys- ja 
työturvallisuusasioissa sekä sellaisen erityisvälineistön käyttöönotto, 
jota vammaiset työntekijät saattavat tarvita työssään;

✓  kaiken sellaisen erityistiedon ja -opetuksen tarjoaminen 
työnjohdolle ja muulle henkilöstölle, jota nämä tarvitsevat 
vammaisen työntekijän tukemisessa. Koulutusta on 
annettava kaikille, joiden tehtäviin kuuluu vammaisten 
työntekijöiden evakuointi hätätilanteessa, mukaan lukien 
erityisen evakuointikaluston käyttö. Myös tasa-
arvokysymysten kanssa toimivat henkilöt tarvitsevat 
tehtäviensä mukaisen valmennuksen.

Yleneminen ja siirrot toisiin tehtäviin

✓  sen varmistaminen, että ylentämiset ja toisiin tehtäviin siirrot 
ovat avoinna kaikille työntekijöille, jotka ovat niitä ajatellen 
sopivia kyvykkyytensä ja kokemuksensa perusteella;

✓  testaamis- ja arviointimenettelyjen muuntaminen;
✓  ylentämisten ja siirtojen yhteydessä vammaisen henkilön 

tutustuttaminen uuteen työpaikkaan muutoksen mukanaan 
tuomien erityistarpeiden selvittämiseksi.

Menettelyt hätätilanteessa

Muista! Työpaikan parannetut kulkujärjestelyt helpottavat usein 
myös evakuointia hätätilanteissa.

✓  Voidaanko vammaiset työntekijät sijoittaa rakennuksen 
niihin osiin, joista he voivat helpoimmin poistua?

✓  Tarvitaanko esim. evakuointituolin kaltaisia erityislaitteita? 
Laitteita on syytä kokeilla ennen niiden hankkimista ja lisäksi 
on annettava pysyvänä taitona ylläpidettävää koulutusta 
niiden käytössä. Laitteiston kunto on syytä tarkistaa samalla 
kuin muukin evakuointilaitteisto.

✓  Onko varastointipaikoilla välttämätön evakuointilaitteisto? 
Ovatko ne helposti käytettävissä?
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✓  Onko hätätapauksia ajatellen nimetty erityisiä 
vastuuhenkilöitä, joiden tehtävänä on tehdä hälytys ja 
avustaa näkö- ja liikuntavammaisia työntekijöitä?

✓  Onko kuuluvien hälytyssireenien lisäksi asennettu vilkkuvaloja 
ja muita visuaalisia tai tärinään perustuvia 
hälytyslaitteita? Onko visuaaliset hälytyslaitteet asennettu 
työpaikan kaikille kohdille mukaan lukien käymälätilat?

✓  Onko kulkureiteissä ja pelastussuunnitelmissa otettu 
huomioon vammaisten henkilöiden mahdollisesti muita 
hitaampi kyky liikkua?

✓  Ovatko kaikki vammaiset henkilöt selvillä pakoteistä ja onko 
heille annettu ohjausta ja opetusta turvallisuusasioissa? 
Turvallisuusasioista voidaan tiedottaa pistekirjoituksen, 
suurtekstin, tekstitiedostojen ja kasettinauhan muodossa.

✓  Ovatko palovastaavat ja pelastusavustajat saaneet koulutuksen 
tehtäviinsä? Koulutukseen kuuluu: evakuointimenetelmät, 
erityisesti apuvälineitä käyttävien liikuntarajoitteisten työnte-
kijöiden siirtäminen ja avustaminen; erityispelastuskaluston 
käyttö; viittomakielen perusteiden omaksuminen kuurojen kanssa 
kommunikoimiseksi sekä palvelukoiraa käyttäville annettava 
opastus.

✓  Onko työpaikalle järjestetty välittömän vaaran ulottumattomissa 
olevia pelastautumispaikkoja ja suojatiloja?

✓  Onko käytetty ulkopuolista neuvontaa tarpeen mukaisesti? 
Aika ajoin on syytä konsultoida paikallisia palo-, poliisi- ja 
pelastusviranomaisia esim. sen osalta, pitäisikö vammaisten 
henkilöiden pysytellä työpaikoillaan, kokoontumispaikoilla 
tai suojatiloissa odottamassa varsinaisen pelastusmiehistön 
saapumista vai onko heidät syytä evakuoida välittömästi? 
Vammaisten erityisjärjestöiltä on saatavissa erityisneuvontaa.

✓  Sisältyvätkö vammaisia työntekijöitä koskevat erityisjärjestelyt 
kirjallisiin evakuointiohjeisiin?

✓  Tarkistetaanko järjestelyjä aika ajoin?
✓  Onko henkilöstöä kehotettu laatimaan luettelot 

lääkityksistä, allergioista, erikoislaitteista sekä lääkäreiden, 
apteekkien, perheenjäsenten ja ystävien nimistä, osoitteista 
sekä muusta tärkeästä tiedosta?

✓  Onko käytettävissä tarvikelaatikko, jossa on sopivat 
suojakäsineet pyörätuolien työntämistä varten, paikkaussarjat 
puhjenneita pyörätuolin kumeja varten sekä varaparistot 
konekäyttöisiä pyörätuoleja ja skoottereita varten?

Työntekijöiden kuuleminen

Työntekijöiden ja heidän edustajiensa kuuleminen työterveys- ja 
työturvallisuusasioissa on oikeudellinen vaatimus. Työntekijöiden 
osallistuminen on olennaisen tärkeää myös riskien tehokkaan 

ehkäisemisen kannalta, koska juuri heillä on tietoa ja kokemusta 
työtilanteesta, ja juuri he voivat antaa työnantajalle todellisen 
kuvan tilanteesta. Siksi myös työnantajien turvallisuusedustajien 
ja vammaisten työntekijöiden kuulemisella on tärkeä osa 
pyrittäessä varmistamaan, että vammaisten työntekijöiden 
terveys- ja turvallisuusasioihin kiinnitetään huomiota ja että 
niissä ryhdytään tarvittaviin ehkäisytoimiin. Kun työnantajat tai 
työntekijöiden turvallisuusedustajat toimivat yksikseen 
kuulematta vammaisia työntekijöitä itseään, he menettävät 
tärkeätä tietoa ja jättävät huomiotta vammaisten työntekijöiden 
usein erilaiset mutta huomionarvoiset kokemukset.

Samoista syistä johtuen vammaisten henkilöiden ja työntekijöiden 
edustajien pitäisi osallistua prosessiin, jonka tarkoituksena on taata 
vammaisille työntekijöille ”asianmukaiset järjestelyt” mitä tulee esim. 
työn suunnitteluun, työympäristöön, hätätilanneohjeistoon jne. 
samoin kuin erikoislaitteiden hankintaan ja käyttöön.

Tasa-arvokoulutus

Syrjintä ei ole aina tarkoituksellista. Sen taustalla saattaa olla 
asioiden puutteellinen ymmärtäminen tai tietämättömyys 
samoin kuin ennakkoluulot. Sen vuoksi myös vammaisia koskeva 
tasa-arvokoulutus on erityisen suositeltavaa osastojen johtajille, 
kaikille työterveys- ja työturvallisuusvastaaville, työterveys- ja 
työturvallisuusalan ammattilaisille, työntekijöiden edustajille 
sekä kaikille, jotka ovat mukana riskinarvioinneissa ja työturvalli-
suuskomiteoissa. Työterveys- ja työturvallisuusasioiden pitäisi 
kuulua laajamittaiseen tasa-arvokoulutukseen, jolla organisaatiot 
voivat vastata monimuotoisuuden haasteisiin kaikissa 
linjanvedoissaan ja käytännön toimissaan.

Lisätietoja

Osa viraston www-sivustosta on omistettu työpaikan terveys- ja 
turvallisuusasioille, jotka liittyvät vammaisten työntekijöiden 
työhön integroimiseen ja työssä pitämiseen. Osio tarjoaa linkkejä 
säännöstöihin, neuvontamahdollisuuksiin, työpaikkatason 
käytännöllisiin tapaustutkimuksiin, alan ohjelmien ja strategioiden 
yksityiskohtiin sekä poliittiseen keskusteluaineistoon. Mukana on 
myös linkkejä jäsenvaltioiden, Euroopan ja maailmanlaajuisiin 
resursseihin samoin kuin usein esitettyjä kysymyksiä niihin 
liittyvine lisätietoineen:
http://europe.osha.eu.int/good_practice/person/disability/
Vammaisasioita käsittelevä Euroopan komission www-sivusto 
löytyy osoitteesta http://europa.eu.int/comm/employment_
social/disability/index_en.html

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao

P. (34) 944 79 43 60, f. (34) 944 79 43 83
information@osha.eu.int
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Värikontrastit helpottavat liikkumista
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