
Keskeiset seikat
• Laki velvoittaa työnantajia kuulemaan työntekijöitään 

ja heidän edustajiaan tules-riskitekijöihin ja niiden 
ehkäisemiseen liittyvissä asioissa. Työntekijöiden 
aktiivinen osallistaminen ylittää lain määrittämän 
minimivelvoitteen.

• Työntekijöiden osallistaminen parantaa liiketoimintaa 
ja luo parempia ratkaisuja, koska työntekijät ja heidän 
edustajansa tuntevat työtehtävänsä ja sen, miten työ 
heihin vaikuttaa.

• Aktiivisessa osallistamisessa työntekijät otetaan mukaan 
tules-riskinarviointiin ja niiden ehkäisyyn kaikilla osa-
alueilla, kuten vaarojen havainnointi, riskinarviointi, 
ratkaisujen valitseminen ja käyttöönotto sekä 
loppuarviointi.

• Pienet yritykset hyötyvät läheisemmistä väleistä 
omistajien, johtajien ja työntekijöiden välillä, sillä he 
työskentelevät yhdessä ja ovat päivittäin tekemisissä 
toistensa kanssa. Työntekijöitä voidaan lisäksi ottaa 
mukaan tules-ennaltaehkäisyyn yksinkertaisilla keinoilla.

Kaikki tiedotteet ja muut kampanja-aineistot ovat 
ladattavissa EU-OSHAn Terveellinen työ -kampanjan 
verkkosivustolta (https://healthy-workplaces.eu).

Tuki ja 
-liikuntaelin 

sairauksien (tules) 
ehkäiseminen 

työntekijöiden aktiivisen 
osallistumisen avulla: 

vinkkejä hyvistä 
käytännöistä
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Terveellinen työ – Työn 
keventämisen keinot käyttöön!
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-
OSHA) toteuttaa vuosina 2020–2022 Euroopan laajuista 
kampanjaa, jonka tarkoituksena on lisätä tietämystä 
työperäisistä tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja niiden 
ehkäisemisen tärkeydestä. Tavoitteena on kannustaa 
työnantajia, työntekijöitä ja muita sidosryhmiä tekemään 
yhteistyötä tule-sairauksien ehkäisemiseksi ja hyvän tuki- ja 
liikuntaelinterveyden edistämiseksi EU:ssa.

Terveellinen työ 
TYÖN KEVENTÄMISEN
KEINOT KÄYTTÖÖN!

Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle.



2

Työntekijöiden aktiivinen osallistuminen
Työntekijöiden ja heidän edustajiensa aktiivinen osallistuminen 
tule-sairauksia ehkäiseviin toimenpiteisiin on ensisijaista niiden 
onnistumisen kannalta. Aktiivisessa osallistumisessa työntekijät 
osallistuvat tule-sairauksien riskitekijöiden tunnistamiseen 
ja päätösten tekemiseen ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä. 
Työntekijöillä on tarkkaa tietoa ja kokemusta siitä, miten työ 
tehdään ja mitä vaikutuksia sillä on heidän terveyteensä.

Työntekijöiden tulisi osallistua tules-riskitekijöiden ehkäisyn 
kaikkiin vaiheisiin, kuten riskitekijöiden tunnistamiseen, 
riskinarviointiin, ratkaisujen ehdottamiseen ja niiden valikointiin, 
käyttöönottoon sekä ratkaisujen valvontaan ja arviointiin.

Menetelmät ja työkalut
Työntekijöiden aktiivista osallistumista voi edistää useilla eri 
menetelmillä ja työkaluilla. Näitä ovat esimerkiksi kattavat 
ja osallistavat ergonomiaohjelmat, jotka kattavat koko 
riskinarviointiprosessin (1), aktiivisen osallistumisen menetelmät 
(esimerkiksi työpajat, turvatuokiot), innovatiivisten ratkaisujen ja 
tekniikoiden ideointi keskustelun tukemiseksi (esimerkiksi keho- 
ja vaarakartoitus sekä valokuvien ottaminen). Muita passiivisia 
keinoja ovat esimerkiksi alustavat vaarojentunnistuskyselyt, 
tulosten arviointi ja ehdotussuunnitelmat. Menetelmiä ja 
työkaluja voidaan yhdistää eri tavoilla ja sopeuttaa työpaikan 
tarpeisiin ja tilanteeseen.

Huomautus lainsäädännöstä

Euroopan unionissa kaikkien työnantajien on kuultava 
työntekijöitään ja/tai heidän edustajiaan ja otettava 
heidät tasapuolisesti mukaan keskusteluihin kaikista 
työturvallisuus- ja terveyskysymyksistä. Kansalliset lait 
ja/tai käytännöt asettavat tarkat vaatimukset tiedon 
välittämisestä ja kuulemisesta.

Esimerkkejä osallistamistoimista

• PVC-tehdas otti työntekijänsä mukaan kuljetuskärryjen 
kehittämiseen ja testaukseen vähentääkseen raskaiden 
esineiden käsittelystä aiheutuvia tules-vaaroja. 
Yritys hyödynsi tehtävässä eri työntekijäryhmien 
asiantuntijuutta. Asteittaisen kehitysprosessin aikana 
harkittiin, kokeiltiin ja säädettiin erilaisia työvälineiden 
muutoksia. Johto hyödynsi onnistunutta kokeilua ja jatkoi 
työntekijöiden osallistamistoimia.

• Keittiötyötä tutkittiin useissa eri osallistavissa 
työpajoissa. Työntekijät vierailivat muissa keittiöissä 
ja hakivat apua tules-vaarojen tunnistamiseen ja 
mahdollisiin parannuksiin.

1 https://oshwiki.eu/wiki/Carrying_out_participatory_ergonomics
2 Laadittu seuraavan julkaisusarjan tarkastuslistojen avulla: Ontarion työterveys- ja turvallisuusneuvosto, MSD Prevention Series

Tules-ennaltaehkäisyn 
työntekijäosallistumisen tarkastuslista
Tarkastuslista (2) kattaa toimintalinjat ja käytännöt, joita tarvitaan 
työntekijöiden tehokkaaseen osallistamiseen, ja erityiset 
toimet, joilla voidaan varmistaa työntekijöiden osallistuminen 
vaaratekijöiden ehkäisyn jokaiseen vaiheeseen. Jos työpaikalla 
on työsuojeluedustajia, sekä edustajien että työtehtävää tekevien 
työntekijöiden tulisi osallistua toimiin. Nämä erilaiset keinot tulee 
yhdistää mahdollisimman toimivasti.

1. Menetelmiä ja käytäntöjä tules-ennaltaehkäisyyn 
ja työntekijöiden osallistumiseen

• Sitoutuminen: Tule-sairauksien ehkäisy, resurssien varaaminen 
tarvittaville muutoksille (aika- ja budjetti), avoin keskustelu, 
miesten ja naisten osallistaminen – työntekijöiden koko- ja 
vahvuuserot on huomioitava muun muassa työasemien ja 
työkalujen suunnittelussa.

• Tules-oireiden ja -riskitekijöiden raportointimenettelyt 
– työntekijöitä kannustetaan ilmoittamaan huolenaiheista 
mahdollisimman nopeasti.

• Käytäntöjä ja alustoja säännölliseen keskusteluun 
työsuojelu- ja terveysasioista työntekijöiden kanssa ja heidän 
palautteensa keräämiseen – työntekijöitä kannustetaan 
ehdottamaan keinoja, joilla tules-riskitekijöitä voidaan 
vähentää, parantamaan työmenetelmiään ja osallistumaan 
muutosten suunnitteluun ja toimeenpanoon myös 
työturvallisuus-, työterveys- ja tules-asioissa.

• Johtajat ja työntekijät koulutetaan tunnistamaan tules-
oireet, -vaaratekijät ja mahdolliset kehityskohteet, miten 
ongelmista raportoidaan ja miten niihin voidaan esittää 
ratkaisuja. Tules-riskinarvioinnin peruskoulutus mahdollistaa 
työntekijöiden aktiivisen osallistumisen riskinarviointiin.
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2. Osallistuminen tules-vaarojen havaitsemiseen ja 
riskinarviointiin

• Vaarojen havaitsemista auttavia keinoja: kysy työntekijöiltä, 
aiheuttavatko jotkin työtehtävät kipua tai epämukavuutta 
ja pyydä yksilöimään kyseiset tehtävät. Kysy sitten 
työympäristöstä ja työn organisoinnista.

• Jos ohjausryhmää, työryhmää, edustajia tai muuta 
toimijaa tarvitaan jossain tukitoimessa, annetaanko heille 
lisäkoulutusta ryhmän ja osallisten roolista, ergonomiasta tai 
muista asioista?

• Kun suoritat tules-riskinarviointia, keskustele työntekijöiden 
kanssa tunnistetuista vaaroista, työtoiminnasta ja vaaroihin 
liittyvistä vaatimuksista. Ovatko he samaa mieltä siitä, että 
nämä riskitekijät ja toiminnat aiheuttavat tule-sairauksia. 
Miksi? Toimita työntekijöille tarkastuslista huomioitavista 
riskitekijöistä.

• Työntekijät ovat aktiivisesti mukana aina, kun 
riskinarviointimenetelmiä käytetään tai työntekijöitä 
valvotaan. Tuloksia verrataan työntekijöiden kommentteihin ja 
niistä keskustellaan heidän kanssaan.

• Jos käytätte ulkopuolisia ammattilaisia, heidät ohjeistetaan 
ottamaan aktiivisesti työntekijät mukaan prosessiin.

3. Riskitekijöiden priorisointi

• Sovi työntekijöiden kanssa siitä, mihin tules-ongelmiin on 
tarpeellista puuttua.

4. Tules-riskitekijöiden ennaltaehkäisytoimien valinta 
ja toimeenpano

• Ideoi työntekijöiden kanssa erilaisia tules-riskitekijöiden 
ehkäisytoimia. Keksikää mahdollisimman paljon ideoita, 
etteivät vähemmän selkeät vaihtoehdot jää huomiotta. Tules-
sairauksien ehkäisyohjeet voivat auttaa ideoinnissa.

• Ota mukaan työntekijät, joihin riski suoraan kohdistuu, sekä 
työnvalvojat, huoltajat, turvahenkilöstö ja muut asianosaiset.

• Ota mukaan myös muut työntekijät, joiden työhön 
muutokset voivat vaikuttaa, kuten tuotantolinjan muissa 
osissa työskentelevät henkilöt.

• Ota työntekijät mukaan arviointiin ja käyttöön otettavien 
ratkaisujen valintaan ja varaa tälle tarpeeksi aikaa. Päätä 
yhdessä työntekijöiden kanssa, mitkä ratkaisut voidaan ottaa 
käyttöön heti, mitkä keskipitkällä ja mitkä pitkällä aikavälillä, ja 
laadi niiden toimeenpanolle toimintasuunnitelma.

• Ota työntekijät mukaan tules-ehkäisytoimien 
pilotointihankkeisiin.

• Järjestä työntekijöille ja työnjohtajille koulutusta uusien 
toimien käytössä.

5. Ratkaisujen valvonta ja arviointi

• Tarkista, ovatko uudet toimenpiteet käytössä. Jos niitä ei 
käytetä, selvitä miksi, etsi esteitä käytölle, mutta älä etsi syyllisiä.

• Kysy työntekijöiltä heti muutosten jälkeen, pitävätkö he 
toimenpiteitä toimivina: kokevatko he vähemmän kipua, 
ovatko toimenpiteet helppokäyttöisiä ja varmista, ettei niistä 
aiheudu ennakoimattomia ongelmia tuotannossa tai uusia 
vaaroja.

• Tee jonkin ajan päästä uudelleenarviointi ja pyydä 
työntekijöitä kertomaan mielipiteensä ja antamaan 
palautetta. Ovatko toimenpiteet yhä tehokkaita? Onko 
ehdotuksia muista ehkäisytoimenpiteistä? Millainen hinta-
hyöty-suhde muutoksella on ollut?

• Kerro työntekijöille uusien toimenpiteiden onnistumisesta 
ja tuo esiin prosessiin osallistuneiden työntekijöiden osuus 
niiden onnistumisessa.

• Kannusta työntekijöitä ehdottamaan uusia tule-sairauksien 
ehkäisykeinoja.
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Jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.
Kuvien jäljentämiseen tai käyttämiseen on pyydettävä lupa suoraan tekijänoikeuden haltijalta.
Tässä julkaisussa käytetyt valokuvat kuvaavat erilaisia työtehtäviä. Niissä ei välttämättä esitetä hyviä käytäntöjä tai lainsäädännöllisten määräysten noudattamista.

Hyödyllisiä tietolähteitä ja lisätietoja
• ILO, Barefoot research: A Worker’s Manual for Organising On Work Security  

(https://www.ilo.org/public/english/protection/ses/info/publ/2barefoot.htm)

• Kansainvälinen työjärjestö, Ergonomic Checkpoints  
(https://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_178593/lang--en/index.htm)

• Ontarion työterveys- ja turvallisuusneuvostoMSD Prevention Series  
(https://www.iwh.on.ca/publications/msd-prevention-series)

EU-OSHAn aineistot
• Työntekijät mukana tuki- ja liikuntaelimiin kohdistuvien riskien ehkäisemisessä työpaikalla  

https://osha.europa.eu/en/publications/worker-participation-prevention-musculoskeletal-risks-work

• OSHwikin artikkeli osallistavasta ergonomiasta  
https://oshwiki.eu/wiki/Carrying_out_participatory_ergonomics

• Työntekijöiden osallistuminen työterveys- ja työturvallisuusasioiden käsittelyyn – Käytännön opas: 
https://osha.europa.eu/en/publications/worker-participation-occupational-safety-and-health-practical-guide/view

• Kehokartoitus ja riskikartoitus tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULES) ehkäisyssä:  
https://osha.europa.eu/en/publications/body-and-hazard-mapping-prevention-musculoskeletal-disorders-msds/view

• Keskustelun avauksia tuki- ja liikuntaelinten sairauksista työpaikalla käytäviä keskusteluja varten:  
https://osha.europa.eu/en/publications/conversation-starters-workplace-discussions-about-musculoskeletal-disorders/view

www.healthy-workplaces.eu

Print: ISBN 978-92-9479-814-5, doi:10.2802/64456, TE-07-22-068-FI-C • PDF: ISBN 978-92-9479-820-6, doi:10.2802/130079, TE-07-22-068-FI-N

Perusteet pienille yrityksille

Pienillä yrityksillä on vähemmän resursseja kuin suurilla 
organisaatioilla. Ne kuitenkin hyötyvät läheisemmistä 
väleistä omistajien, johtajien ja työntekijöiden välillä, sillä he 
työskentelevät yhdessä ja ovat tekemisissä toistensa kanssa 
päivittäin. Työntekijöiden osallistaminen ei välttämättä ole 
monimutkaista, jos tätä läheistä suhdetta hyödynnetään ja 
keskustelut tai työpajat pidetään yksinkertaisina. Mikro- ja 
pienyritysten tulisi:

• kuunnella työntekijöidensä tule-sairauksiin liittyviä huolia

• järjestää tapaamisia, joissa ongelmat yksilöidään ja niihin 
kehitetään ratkaisuja

• tunnistaa kaikkein tärkeimmät ehdotukset

• jakaa toimeenpanon vastuualueet

• testata ja kehittää ratkaisuja

• sisällyttää muutokset osaksi jokapäiväistä toimintaa ja 
tarkastaa, että niitä sovelletaan käytännössä

• hakea tarvittaessa ulkopuolista tukea ja

• pitää työntekijät ajan tasalla ja mukana kaikissa vaiheissa 
päivittäisen yhteydenpidon ja muiden viestintäväylien 
avulla.

https://www.ilo.org/public/english/protection/ses/info/publ/2barefoot.htm
https://www.iwh.on.ca/publications/msd-prevention-series
https://osha.europa.eu/en/publications/worker-participation-prevention-musculoskeletal-risks-work
https://oshwiki.eu/wiki/Carrying_out_participatory_ergonomics
https://osha.europa.eu/en/publications/worker-participation-occupational-safety-and-health-practical-guide/view
https://osha.europa.eu/en/publications/body-and-hazard-mapping-prevention-musculoskeletal-disorders-msds/view
https://osha.europa.eu/en/publications/conversation-starters-workplace-discussions-about-musculoskeletal-disorders/view

