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Hallitukset, sääntelyviranomaiset ja virastot pyrkivät parantamaan 
työturvallisuutta ja -terveyttä ja siten vähentämään kustannuksia, joita 
työtapaturmista ja sairauksista aiheutuu yhteiskunnalle. Samalla pyritään 
parantamaan kilpailukykyä ja kansantalouden tehokkuutta. Työsuojelu voi 
parantaa tuottavuutta, sillä se 
n  vähentää varhaiseläkkeelle jäävien sekä työtapaturmien ja sairauksien 

vuoksi työmarkkinoilta poistuvien ihmisten määrää
n  vähentää työtapaturmien ja sairauksien 

aiheuttamia sosiaaliturvan ja terveydenhuollon 
kustannuksia

n  lisää ihmisten työkykyä parantamalla heidän 
terveyttään

n  lisää tuottavuutta kannustamalla entistä 
tehokkaampiin työmenetelmiin ja tekniikoihin.

Intuitiivinen ja havaintoihin perustuva näyttö 
osoittaa, että sekä terveet ihmiset että kauttaaltaan 
terve yhteiskunta parantavat tuottavuutta. 
Saksalaisesta työmarkkinatutkimuksesta kävi ilmi, 
että huono terveys pienentää kuudella prosentilla 
henkilön todennäköisyyttä pysyä kokoaikaisessa 
työssä ja kaksinkertaistaa todennäköisyyden, että hän poistuu työvoimasta 
kokonaan.

Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston tutkimuksessa (1) kävi ilmi seuraavaa: 

”Jos kaikki muut olosuhteet pysyvät ennallaan, viiden vuoden lisäys odotettavissa 
olevaan elinikään kasvattaa valtion vuotuista BKT:tä 0,3–0,5 prosenttia.”

Tutkimuksessa ”Employment of disabled people in Europe in 2002” (2) ilmeni, 
että pitkäaikaisten terveysongelmien tai työkyvyttömyyden aiheuttaja on 
työperäinen 18,4 prosentilla ihmisistä.

Lukuisat tutkimukset ja liiketoiminnan tapaustutkimukset osoittavat, että 
työsuojelu voi edistää tuottavuutta monella tavalla, sillä se 
n  parantaa resurssien tuottavuutta esimerkiksi vähentämällä hävikkiä ja 

seisokkiaikoja sekä lisäämällä prosessien tuottoa
n  takaa laadultaan paremmat tuotteet 
n  saa yritykset etsimään yhä tuottavampia työmenetelmiä vanhojen 

käytäntöjen tilalle
n  kannustaa korvaamaan vanhat ja tuottavuu-

deltaan heikot laitteet ja tekniikat.

Kansainvälinen työjärjestö ILO on laatinut 
kilpailukykyluokituksen (joka perustuu Lausannen 
Institute for Management Development -laitoksen 
luokituksiin) ja työsuojeluluokituksen – katso alla 
oleva kaavio. (3) ILO osoitti, että kilpailukykyisimmillä 
mailla on parhaat työsuojeluluokitukset. Tämä 
osoittaa vähintäänkin, etteivät työsuojelutasoltaan 
heikommat taloudet ole muita kilpailukykyisempiä 
ja ettei työsuojeluun investoiminen tapahdu 
kilpailukyvyn kustannuksella.

Kansallinen kustannus-hyötyanalyysi

Kustannus-hyötyanalyysin avulla voidaan usein varmistaa, että toteutettavat 
toimet johtavat toteuttamiskulujen ja hyötyjen asianmukaiseen tasapainoon. 
Kustannus-hyötyanalyysi määritellään seuraavasti:

”Tekniikka, jonka avulla arvioidaan kokonaiskustannuksia ja -hyötyjä 
rahayksikköinä yhteiskunnan tai tietyn projektin tasolla – – väline, joka tekee 
taloudellisista seuraamuksista näkyviä, mikä puolestaan saattaa edistää 
poliittista keskustelua.” (4)

(1)  The contribution of health to the economy in the European Union (http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/health_economy_en.pdf).
(2)  Katso lisätietoja internetistä osoitteesta http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-03-026/EN/KS-NK-03-026-EN.PDF.
(3)  Katso lisätietoja internetistä osoitteesta http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/worldday/report_eng.pdf.

Kaavio: Kilpailukyky ja turvallisuus (Maailman talousfoorumi, ILO/SafeWork).

Maat, joiden työsuojelujärjestelmät ovat kehitty-
mättömiä, käyttävät huomattavasti muita suu-
remman osan BKT:stä työtapaturmista ja sairauk-
sista aiheutuviin kuluihin ja vievät samalla 
resursseja tuottavammilta toimilta.

ILO:n arvion mukaan työperäisten sairauksien ja 
työtapaturmien osuus BKT:stä on Latinalaisessa 
Amerikassa jopa 10 prosenttia verrattuna EU:n 
2,6–3,8 prosenttiin.
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Kustannus-hyötyanalyysin etuja ovat
n  vaihtoehtojen vertaaminen ja sen vaihtoehdon löytäminen, jonka avulla 

saadaan suurin hyöty pienimmillä kustannuksilla
n  merkittävimpien työsuojeluvaatimusten noudattamiseen liittyvien kulujen 

tunnistaminen, jotta niitä voidaan pienentää (heikentämättä työsuojelua)
n  määräysten etujen osoittaminen
n  jäsenvaltioiden toimenpiteiden suhteellista merkitystä koskevan 

päätöksenteon ohjaaminen
n  päätöksentekoprosessin avoimuuden ja läpinäkyvyyden varmistaminen.

Sääntelyviranomaisten ja jäsenvaltioiden toteuttaman kustannus-
hyötyanalyysin perimmäisenä tarkoituksena on parantaa sääntelyä koskevan 
päätöksenteon laatua. Rahallisten arvojen käyttäminen auttaa tekemään 
päätöksistä avoimia ja yhdenmukaisia.

On kuitenkin huomattava, että kustannus-hyötyanalyysillä on puutteensa. 
Yhdistyneen kuningaskunnan terveys- ja turvallisuusviranomainen (Health 
and Safety Executive) toteaa seuraavaa:

”Kustannus-hyötyanalyysi on tehokas väline, jonka avulla saadaan tietoa 
poliittista päätöksentekoa varten, mutta emme saa uskotella sen tarjoavan 
suurempaa tarkkuutta kuin käytettävissä olevat tiedot sallivat.” (5)

Kustannus-hyötyanalyysin laskelmiin liittyy epävarmuustekijöitä, ja ne voivat 
olla vain osa päätöksentekoprosessia.

Kannustimet yrityksille

Kannustinten käyttö työsuojelun kehittämiseksi yrityksissä on herättänyt 
laajaa kiinnostusta. Tutkimukset osoittavat, että tärkeimmät yrityksiä 
motivoivat liiketoimintatekijät ovat
n  itsensä mainostaminen yhteiskunnallisesti vastuullisina ja hyvin hoidettuina 

organisaatioina
n  vastaaminen asiakkaiden työsuojelua koskeviin odotuksiin
n  vakuutuskulujen vähentäminen
n  tuottavuuden ja moraalin ylläpitäminen sekä ammattitaitoisten työntekijöiden 

rekrytoinnin ja työssä pitämisen mahdollisuuksien edistäminen 
n  sairauspoissaolojen vähentäminen.

Tämä on johtanut useiden sellaisten hankkeiden käynnistämiseen, joiden 
tavoitteena on vakuuttaa yritykset työsuojelun liiketoimintamallista ja luoda 
yhä selvempi yhteys työsuojelun ja liiketoiminnan tehokkuuden välille. Näillä 
hankkeilla on useita tavoitteita.

1) Työsuojelun etuja koskevan tietoisuuden lisääminen

Yrityksillä on tapana luottaa terveeseen järkeen työsuojelun liiketoimintamallia 
harkitessaan. On vain vähän näyttöä siitä, että yritykset kaipaisivat numeerista 
kustannus-hyötyanalyysiä ensisijaiseksi todisteeksi työsuojelun 
kannattavuudesta. Tämän vuoksi monien hankkeiden tavoitteena on korostaa 
työsuojeluun liittyviä liiketoiminnan menestystekijöitä, kuten mainetta, 
toimitusketjun tarpeita, kustannushallintaa (esimerkiksi vakuutuskustannukset) 
ja henkilöstön motivaatiota. Koska monia näistä tekijöistä on vaikea mitata 
(erityisesti pienissä yrityksissä), painopisteen on oltava liiketoimintamallin 
laadullisessa edistämisessä eikä numeerisessa kustannus-hyötyanalyysissä.

2) Työsuojelun tehokkuuden liittäminen yritysten palkitsemiseen

Monet tekijät vaikuttavat kannustinten suunnitteluun, luonteeseen ja 
laajuuteen.

Kannustinten on ensinnäkin liityttävä niihin liiketoiminnan menestystekijöihin, 
joiden on havaittu motivoivan yrityksiä. Näistä tärkeimpiä ovat yrityksen 
maine, toimitusketju, vakuutukset, tuottavuus ja henkilöstön moraali.

Toisena tärkeänä tavoitteena on maksimoida yritysten työsuojelun 
tehokkuuden ja kannustinten välinen yhteys. Yritysten on katsottava, että 
palkitsemisen taso kuvaa niiden työsuojelun tehokkuutta.

Kolmanneksi työsuojelun kehittämiseen tähtääviä kannustimia voidaan lisätä. 
Viranomaiset voivat esimerkiksi edellyttää, että urakoitsijat noudattavat 
tiettyjä työsuojeluvaatimuksia.

Näiden kannustinten vaikutus yrityksiin vaihtelee yritysten koon ja toimialan 
mukaan. Esimerkiksi asiakkaiden vaatimukset vaikuttavat enemmän 
rakennusyrityksiin kuin vaikkapa pieniin vähittäismyyjiin.

Tavallisia kannustimia ovat
n  hyvän ja huonon työsuojelun tunnistaminen palkintojen ja julkisuuden 

avulla
n  työsuojelutoimia koskevan julkisen raportoinnin edistäminen
n  vakuutuskulujen suhteuttaminen työsuojelun tehokkuuteen
n  työsuojelun ottaminen valintaperusteeksi urakoitsijan valinnassa
n  sijoittajien mielenkiinnon lisääminen.

3) Taloudellisen ja työsuojeluun liittyvän tuen tarjoaminen

Työsuojelun parantamiseen liittyvät kulut ja työsuojelua koskevan 
asiantuntemuksen puuttuminen yrityksistä saattavat olla esteenä 
kehitykselle. Tämän vuoksi joidenkin kannustinten ajatuksena on vähentää 
tai kompensoida työsuojelusta aiheutuvia kuluja ja tarjota yrityksille edullisia 
tai ilmaisia neuvontapalveluja. Tällaisiin toimiin kuuluvat esimerkiksi 
verokannustimet, pienten yritysten tuet ja avustukset sekä edulliset 
neuvonta- ja tukipalvelut. 

Lisätietoa työsuojelusta ja taloudellisesta tehokkuudesta on osoitteessa 
http://osha.europa.eu/topics/business/performance.

Lisätietoa työsuojelusta ja tuottavuudesta Suomessa on osoitteissa 
http://fi.osha.europa.eu/good_practice/tuottavuustekija ja http://www.
tuottavuustyo.fi.
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(4)  The costs and benefits of occupational safety and health (http://www.eurofound.eu.int /publications/files/EF9844EN.pdf).
(5) N. Hallet, ”The UK experience”, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston lehti, nro 1, 1999.

Liiketoimintaa edistävien  
tekijöiden tunnistaminen

Kannustinten  
mukauttaminen niihin

Edistävien tekijöiden  
vahvistaminen

Edistävien tekijöiden  
tunnetuksi tekeminen


