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Työterveys- ja työturvallisuushallintajärjestelmien käyttö 
Euroopan unionin jäsenvaltioissa

Viraston raportin tiivistelmä
Työterveyden ja -turvallisuu-
den hallintajärjestelmiä pide-
tään laajalti olennaisina teki-
jöinä luotaessa
terveellisempiä ja turvallisem-
pia työympäristöjä, mutta
mikä niistä on tehokkain?
Kansainvälinen työjärjestö on
julkaissut Työterveyttä ja -tur-
vallisuutta koskevat ohjeet
(ILO-OSH 2001), joissa kan-
nustetaan sulauttamaan ne
muiden hallintajärjestelmien
kanssa. Ohjeissa myös tode-
taan, että työterveyden ja 
-turvallisuuden tulee kuulua
selkeänä osana liikkeenjoh-
toon.1 Tällä hetkellä ei kuiten-
kaan ole standardoitua, ylei-
sesti hyväksyttyä järjestelmää.

Eri organisaatiot käyttävät eri malleja, mikä heijastaa työprosessien
ja -olojen monimutkaisuutta ja kirjavuutta. Usein nämä järjestelmät
ovat kuitenkin puutteellisia. Joissakin yrityksissä esimerkiksi keskity-
tään tapaturmien torjuntaan, mutta jätetään huomiotta työperäiset
sairaudet. Joissakin yrityksissä taas on selvät tavoitteet ja strategiat,
mutta ei viestintäkanavia, joiden avulla työterveyden ja -turvallisuu-
den hyvästä käytännöstä tulisi osa päivittäistä työympäristöä. 
Saksalaisessa ISG:ssä (Institut für Sozialforschung und Gesellschafts-
politik = Yhteiskunnallisen tutkimuksen ja yhteiskuntapolitiikan lai-
tos) työskentelevän Helmut Hägelen valmistelemassa viraston rapor-
tissa eritellään ihanteellisen työterveyden ja -turvallisuuden
hallintajärjestelmän viisi keskeistä rakenneosaa ja tutkitaan, miten
hyvin viisi yritystä eri puolilta EU:n aluetta saavuttavat ne. Kaikki ky-
seiset yritykset ovat joko ottaneet käyttöön työterveyden ja -turvalli-
suuden hallintajärjestelmän tai parantaneet järjestelmäänsä. Niiden
kokemukset – tavoitteiden asettelusta, järjestelmän suunnittelusta ja
toteutuksesta – valaisevat hyödyllisellä tavalla eri lähestymistapojen
vahvuuksia ja heikkouksia ja sitä, mitä tehokkaan ja yhdenmukaisen
järjestelmän luominen edellyttää. Yleisesti ottaen niissä tähdätään
hyvään käytäntöön ja korostetaan innovatiivisen ajattelun tärkeyttä
tämän päivän työympäristössä. 

Ihanteellisen työterveyden ja -turvallisuuden
hallintajärjestelmän viisi perusosaa

1) Käynnistäminen – panostus työterveyteen ja -turvallisuuteen
Keskeisiä panoksia ovat:
• johdon sitoutuminen ja voimavarat, mukaan lukien organisaation

rakenteet, joilla tuetaan työterveys- ja työturvallisuusohjelman ke-
hitystä ja integrointia;

• lain ja säännösten vaatimusten noudattaminen;
• luotettavuus, vastuullisuus ja päätäntävalta;
• työntekijöiden osallistuminen, joko suoraan yksittäisten työnteki-

jöiden välityksellä tai välillisesti edustajaelinten, kuten työsuojelu-
toimikunnan kautta.

2) Muotoilu ja toteutus – työterveys- ja työturvallisuusprosessi 
Työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmän muotoilun ensisijaisia edelly-
tyksiä ovat:
• työterveyden ja -turvallisuuden tavoitteet;
• suorituskykyyn liittyvät toimenpiteet;
• perustason arviointi ja uhkien/riskien arviointi;

• järjestelmän suunnitteleminen ja kehittäminen;
• työterveyden ja -turvallisuuden hallinnan ohjesäännöt ja menettelyt.

Järjestelmän toteuttamisen edellytykset:
• koulutus, etenkin tekninen asiantuntemus ja henkilökunnan päte-

vyys;
• uhkien tarkkailujärjestelmä, johon kuuluvat pelastussuunnitelmat,

työperäisten uhkien vähentämiseksi tai poistamiseksi;
• ehkäisevät ja korjaavat järjestelmät suojaamaan henkilökuntaa

ongelmatilanteissa;
• organisaation turvallisuusvaatimusten mukaisten tuotteiden ja

palvelujen hankinta. 

3) Vaikutukset – saavutettava työterveyden ja -turvallisuuden taso
Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän tehokkuuteen liittyvien toi-
menpiteiden tulee olla määriteltävissä ja käytännöllisiä. Käytettävis-
sä on useita vaihtoehtoja:

• työterveyden ja -turvallisuuden tavoitteissa onnistuminen;
• sairaus- ja tapaturmatilastot, mahdollisesti vertailu samalla alalla

toimivien yritysten kanssa;
• työntekijöiden yleinen terveys ja hyvinvointi;
• muutokset organisaation tehokkuudessa mitattuna esimerkiksi

entistä parempana tuottavuutena;
• organisaation yleinen suorituskyky.

4) Arviointi – työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva palaute
• Viestintäjärjestelmä, jonka avulla voidaan hahmotella, päivittää ja

eritellä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä tietoja kaikkialla
organisaatiossa.

• Arviointijärjestelmä, jolla tarkastetaan työterveyden ja -turvallisuu-
den normeja, tutkitaan ja analysoidaan tapaturmien perimmäisiä
syitä ja tarjotaan terveys- ja lääkärintarkastuksia.

5) Jatkuva kehittäminen ja integrointi – avoimen järjestelmän osat
• prosessit varmistamaan jatkuva kehitys, mukaan lukien säännölli-

set arvioinnit ja menettelyt, joilla pyritään oppimaan mahdollisista
vaaratilanteista;

• säännölliset johdon katsaukset työterveys- ja työturvallisuusjärjes-
telmän tehokkuuden arvioimiseksi ja sen varmistamiseksi, että se
on lakien ja säännösten vaatimusten mukainen;

• työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmän integrointi lii-
ketoiminnan kaikkiin alueisiin.

Työterveys- ja työturvallisuushallinnon erilaiset ”tyylit”
Raportin kirjoittajat tunnistavat neljä mahdollista työterveyden ja -
turvallisuuden hallintajärjestelmää: 

1. Perinteinen suunnittelu ja tekninen suunnittelu: Työterveyden ja -
turvallisuuden asiantuntijat tai valvojat asettavat vaatimukset
niin, että työntekijät osallistuvat tähän vähän tai eivät lainkaan, ja
keskittyvät uhkien tarkkailuun fyysisen uhan lähteen läheisyydes-
sä. 

2. Vaarallisten toimien minimointi: Ylhäältä alas sovellettava lähes-
tymistapa, jonka tarkoituksena on kannustaa henkilökuntaa mi-
nimoimaan riskit. 

3. Uhkien mukautuva hallinta: Pääpaino on uhkien minimoimisessa
niiden “syntymispaikalla” niin, että työntekijät ja johto osallistu-
vat siihen. 

4. Pitkälle kehittynyt, käyttäytymiseen perustuva malli: Keskitytään
voimakkaasti henkilökunnan turvallisuuteen, mitä tukee työnte-
kijöiden voimakas osallistuminen. Työterveyden ja -turvallisuuden
prioriteetit liittyvät läheisesti johdon ja liiketoiminnan tavoittei-
siin.
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(1) http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/managmnt/download/promo.pdf
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Tutkimus 11 yrityksestä eri puolilla EU:ta
Useimmat raporttia varten tutkituista 11 yrityksestä olivat paranta-
neet työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmiään, usein vä-
hentääkseen tapaturmia ja muita ongelmia. Monet kuitenkin ottivat
järjestelmät käyttöön ensimmäistä kertaa ja pyrkivät näin noudatta-
maan uutta työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntöä. Seuraavassa
on yhteenveto näiden muutosten toteuttamisesta yrityksissä, niissä
onnistumisesta sekä käytettyjen erilaisten lähestymistapojen suh-
teellisista vahvuuksista ja heikkouksista. 

Työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmän käyttöönoton syitä
Kaikkien yritysten tärkein tavoite oli parantaa työntekijöiden turval-
lisuutta ja terveyttä, mutta tämän tavoitteen sisällä oli useita alata-
voitteita:

• työnantajan vastuun lisääminen;
• työntekijöiden ja heidän edustajiensa osallistumisen lisääminen;
• ylimmän johdon ja työntekijöiden kannustaminen;
• tuotteiden ja palveluiden sekä työympäristön laadun parantami-

nen;
• toimintakustannusten pienentäminen;
• mahdollisen synergian hyödyntäminen muiden hallintajärjestelmi-

en (esim. ISO 9000) kanssa;
• organisaation avoimuuden lisääminen.

Työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmän muotoilu ja toteutus
Kaikki yritykset valitsivat työterveyden ja -turvallisuuden hallintajär-
jestelmän, joka voitiin yhdistää suoraan muihin hallintatoimintoihin.
Esimerkiksi belgialainen Agfa-Gevaert sitoi järjestelmänsä ISO9002-
standardiin, kun taas Luxemburgissa toimiva rakennus- sekä tie- ja
vesirakennusalan yritys Sermelux teki omasta työterveyden ja -turval-
lisuuden hallintajärjestelmästään osan yritysfilosofiaansa ja laati tar-
kat ohjeet siitä, miten sen tulisi liittyä terveelliseen ja viihtyisään ym-
päristöön. Saksalainen kaivosalan yritys MIBRAG sijoitti myös
työterveyden ja -turvallisuuden liiketoimintansa keskipisteeseen ja
teki siitä yhtä tärkeän kuin muut yrityksen tavoitteet ovat. 

Järjestelmien toteutuksesta keskusteltiin työntekijöiden kanssa,
mutta hyvin harvoissa yrityksissä neuvoja pyydettiin ulkopuolisilta
asiantuntijoilta. Yllättävimpiä havaintoja oli se, että vaikka uusiin jär-
jestelmiin suhtauduttiin myönteisesti, niiden toteuttaminen oli usein
pitkä ja vaikea prosessi. 

Työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmien vaikutukset
Vain harvoissa organisaatioissa tavoitteet oli määritelty numeroina.
Niissä joissa näin oli tehty, käytettiin usein strategiaa, jolla pyrittiin ta-
paturmien täydelliseen poistamiseen. Mielenkiintoista on, että yri-
tyksissä, joissa asetettiin konkreettisia ja mitattavia tavoitteita, tapa-
turmien määrä pieneni. Kolme esimerkkiä tästä ovat Agfa-Gevaert,
MIBRAG ja itävaltalainen Berglandmilch-meijeriyritys. Monet organi-
saatiot väittivät myös, että työntekijöiden motivaatio ja tuottavuus li-
sääntyivät uuden työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmän
käyttöönoton jälkeen, vaikka tätä ei olekaan todistettu empiirisillä
tutkimuksilla. 

Käytettyjen järjestelmien vahvuudet ja heikkoudet
Yritysten käyttämissä työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjes-
telmissä pyrittiin lähinnä tapaturmien torjuntaan eikä niinkään työ-
peräiseen sairauksien ehkäisemiseen. Useimmat tekivät myös työter-
veydestä ja -turvallisuudesta johtotason velvollisuuden, mikä on
ilmeinen edellytys menestymiselle. Yleisesti ottaen kaikissa yrityksis-
sä oli vahvat työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmät. 

Heikkouksia esiintyi lähinnä työterveys- ja -turvallisuusperiaatteista
tiedottamisessa ja alemman tason käytännöissä sekä siinä, että tiet-
tyjä työterveyden ja työturvallisuuden toimintoja suoritti pätevyydel-
tään sopimaton henkilökunta. Näin oli erityisesti organisaatioissa,
joissa työntekijöiden osallistuminen oli vapaaehtoista, jolloin heidän
osallistumisensa oli usein myös vähäistä. Suuret aloituskustannukset
olivat toinen ongelma. Joissakin tapauksissa järjestelmien rakenteel-
linen jäykkyys myös rajoitti päivittäisiä työrutiineja. 

Tutkituissa yrityksissä oltiin yleisesti yhtä mieltä siitä, että innovatiivi-
set hallintastrategiat olivat parempia kuin perinteiset lähestymistavat
ja tarjosivat useita tärkeitä etuja, joita ovat esimerkiksi
• mahdollisuus uhkien, riskien ja vaaratilanteiden järjestelmälliseen

analysointiin;
• parempi tietoisuus uhista ja riskeistä;
• sisäisten prosessien avoimuuden lisääntyminen;
• työntekijöiden välisen viestinnän paraneminen;
• työntekijöiden vahvempi motivaatio ja samaistuminen yritykseen;
• integroidumpi näkymä työympäristöstä;
• entistä paremmat työterveyden ja -turvallisuuden toteuttamisen

toimet.

Raportin yhteenvedon mukaan tärkein avain menestykseen on suun-
nitella minkä tahansa työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjes-
telmän toteutus huolellisesti ja ottaa huomioon yrityksen erikoisolo-
suhteet. 

Mistä raportti on saatavana:

Raportin koko teksti englanninkielisenä on saatavana viraston verk-
kosivulta: 

http://agency.osha.eu.int/publications/reports/

Painetun raportin “The Use of Occupational Safety and Health Ma-
nagement Systems in the Member States of the European Union”,
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, 2002, ISBN 92-
95007-59-X, voi tilata EY:n julkaisutoimistosta EUR-OP:sta Luxem-
burgista (http://eur-op.eu.int/) tai sen myyntipisteistä.  Hinta on 7 eu-
roa (ei sisällä arvonlisäveroa).

Tapaustutkimus – MIBRAG

MIBRAGilla on innovatiivinen ja työntekijäkeskeinen työter-
veyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmä, joka on paitsi
pienentänyt tapaturmien määrää myös tuonut yritykselle
huipputason palkinnon Yhdistyneen kuningaskunnan Royal
Society for the Prevention of Accidents –järjestöltä. Yrityksen
ylimmän johdon tukema järjestelmä perustuu ”nolla tapatur-
maa” -näkemykseen sekä erityiseen työterveys- ja -turvalli-
suusohjelmaan, joka kannustaa henkilökuntaa osallistumaan
aktiivisesti turvallisen ja terveellisen työympäristön suunnitte-
luun ja mahdollisten riskien tunnistamiseen. Tämän ohjelman
tärkeä ominaisuus on kaikkien arvioiden, riskien, tapaturmien
ja niihin liittyvien aloitteiden ehdoton dokumentointi. Tämä
auttaa yritystä räätälöimään säännölliset työterveyden ja -tur-
vallisuuden koulutusohjelmansa liiketoimintansa uusimpien
kehityskulkujen mukaisiksi. MIBRAGilla on myös hyvin organi-
soitu viestintäjärjestelmä, jonka avulla se voi nopeasti jakaa
työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä uutisia henkilökun-
nalle. Nämä kaikki ja muut aloitteet on kuvailtu selvästi yksi-
tyiskohtaisessa kolmivuotissuunnitelmassa. 

Tapaustutkimus – Sermelux
Sermelux on ottanut neljä tärkeää askelta pyrkiessään nollan
tapaturman tavoitteeseensa. Ensin se teki yksityiskohtaisen ris-
kianalyysin. Toiseksi se järjestää säännöllistä koulutusta, jota
tarjoavat kaksi ulkopuolista asiantuntijaa, jotka myös koordi-
noivat kaikki yrityksen työterveyteen ja -turvallisuuteen liitty-
vät toimet ja varmistavat, että yritys noudattaa kaikkia asiaan
liittyviä määräyksiä. Kolmanneksi yrityksessä on henkilöitä,
joilla on selvästi määritellyt vastuualueet työterveyden ja -tur-
vallisuuden alueella. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että
työterveys ja -turvallisuus olisivat yksin heidän vastuullaan.
Kaikkia työntekijöitä kehotetaan liittymään ohjelmaan ja ker-
tomaan ajatuksiaan. Kaikista tehdyistä aloitteista tiedotetaan
selvästi ja helposti ymmärrettävästi. Lopuksi kaikkiin riskeihin
reagoidaan välittömästi, kun niitä havaitaan missä tahansa yri-
tyksen toimintojen osassa. Yhdessä nämä keinot ovat tehneet
mahdolliseksi vähentää sekä tapaturmien että sairaustapaus-
ten määrää yrityksessä. 


