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publication of Työ ja ihminen (people and Work) journal to cease 

At a meeting of the scientific editors held on May 23, 2008, it was decided to discontinue 
publication of the quarterly journal of the Finnish Institute of Occupational Health, Työ ja ihminen 
(People and Work). 

Subscribers to the 2007 volume will receive extra numbers consisting of articles received by the 
editors before the decision to stop publication. The extra numbers appearing in the volume are 
free of charge to annual subscribers. For separate numbers the charge is 14 euros (+ postage). 

The Finnish Institute of Occupational Health will continue to publish peer-reviewed scientific 
literature in Finnish in the Työ ja ihminen (People and Work) Research Report series.

For inquiries about the journal, please contact: Pirjo Teräs, FIOH Bookstore, 
e-mail kirjakauppa@ttl.fi.

For further information about the journal and the research report series please contact: 
Virve Mertanen, e-mail virve.mertanen@ttl.fi.
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Tuottaako työturvallisuustutkimus hyviä 
ratkaisuja työpaikkojen käyttöön? 

Työ on ihmiselle tärkeä elämän sisältö perheen ja vapaa-ajan harrastusten ohella. 
Jokaisella on oikeus tehdä työtään turvallisesti ja terveyttään vaarantamatta. Tilas-

tojen valossa työ ja työmatkat, vapaa-aika ja liikenne aiheuttavat Suomessa turhan monel-
le vakavan tapaturman, pysyvän työkyvyttömyyden tai ennenaikaisen kuoleman. Työky-
vyttömyyteen johtavia tilastoituja työpaikkatapaturmia sattuu vuosittain yli 100 000 ja 
työmatkatapaturmia noin 16 000. Vakavia työpaikkatapaturmia, jotka aiheuttavat yli 30 
päivän työkyvyttömyyden, on yli 11 000.1

Esimerkiksi putoamis- ja kaatumistapaturmat aiheuttavat 48,5 % kuolemaan ja pysy-
vään työkyvyttömyyteen johtavista työtapaturmista. Amerikkalaisen Bostonissa sijaitse-
van Liberty Mutual Group -vakuutusyhtiön työtapaturmatilastot vuosina 1997–2005 
osoittavat kaatumisten määrän lisääntyneen 25 % ja putoamisten 16 %.2 Suomessa kaa-
tumiset ja putoamiset työssä, kotona ja vapaa-aikana ovat jatkuvasti lisääntyneet. Vuonna 
1997 ilmoitettiin noin 266 000 kaatumista ja putoamista, kun määrä vuonna 2006 oli 
noin 350 000 eli 31 % suurempi.3,4  

Helsingin Sanomissa 8.10.2008 oli opiskelija Tero Mourujärven osuva ja asiantunteva 
mielipidekirjoitus työturvallisuuden puutteista eräällä rakennustyömaalla. ”Katolta pu-
toamisen estävissä suojarakenteissa ja putoamissuojainten käytössä oli puutteita liikunta-
hallin vesikaton rakentamisessa, kun sää oli tuulinen ja vesikatto sateen liukastama”, kir-
joittaa huolestunut Mourujärvi. Suojaimia ei käytetä, vaikka asiantuntijoiden mukaan 
lähes kaikki putoamiset on torjuttavissa oikeilla keinoilla. 

Työtapaturmien torjuntatoimenpiteiden vaikutukset jäävät puutteellisiksi, kun käytän-
tö ja teoria eivät kohtaa työpaikoilla. On epätodennäköistä, että työturvallisuuslain 
738/2002 henki ja vaatimukset voisivat silloin oikeasti toteutua.5 Tutkimus ja ratkaisujen 
kehittäminen yhdessä työpaikkojen kanssa on tuottanut parannusta moniin turvallisuus-
ongelmiin. Uuden tiedon soveltamiseen vaaditaan pitkä aika, sillä muutokset edellyttävät 
työpaikan henkilöstön sitoutumista parannusten kokeiluun ja käyttöönottamiseen. Joh-
don ja työntekijöiden suhtautumisessa uusiin toimintatapoihin on parantamisen varaa. 
Toisaalta tutkimus- ja kehittämistoimista vastaavilla riittää tekemistä osoittaessaan, että 
työturvallisuustoiminta vaikuttaa ja kannattaa.

Työpaikkojen tavoitteeksi tapaturmaton työ!

Raoul Grönqvist ja Markku Aaltonen
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Työn turvattomuus rikoksena

Anne Alvesalo

MIKÄ ON RIKOS?

Jos otsikossa esitetty kysymys tehdään juris-
tille, hän todennäköisesti vastaa, että rikos 
on lainsäädännössä rangaistavaksi määri-
telty eli kriminalisoitu teko tai laiminlyönti. 
Rikoslaissa säädetään muun muassa hen-
keen, terveyteen ja vapauteen kohdistuvis-
ta rikoksista, seksuaali-, huumausaine-, lii-
kenne-, omaisuus-, vaihdanta- ja talousri-
koksista. Vakaviksi rikoksiksi mielletyt tun-
nusmerkistöt on sijoitettu rikoslakiin, ja 
muista säädetään rikoslain ulkopuolisissa 
erityissäännöksissä. Rikoslain jäsennyksen 
taustalla on niin sanottu elämänalueajatte-
lu: Ihmisen elinolot muodostuvat sellaisissa 
elämänpiireissä kuin asuminen, työsuhteet, 
liikenne ja kulutus, joiden piirissä ihminen 
joutuu olemaan merkittäviä jaksoja elä-
mänsä aikana. Elämänalueita loukkaavien 
menettelytapojen rangaistavuuden perus-
teita arvioitaessa on kiinnitetty huomioita 
käyttäytymisen haitallisuuteen ja paheksut-
tavuuteen. Rikosoikeusjärjestelmän ole-
massaolon lähtökohtainen oikeutus perus-
tellaan sen kyvyllä suojata loukkauksilta 
tärkeinä pidettyjä intressejä eli niin sanot-
tuja oikeushyviä19. 

Kriminologiassa eli rikollisuutta ja sen 
kontrollia koskevassa tutkimuksessa sana 
”rikos” ymmärretään laajemmin kuin oikeus-
tieteessä2. Erityisesti niin sanotun kriittisen 
kriminologian tutkimuskohteisiin kuuluu 

myös muita kuin lainsäädännössä määri-
teltyjä vahinkoa aiheuttavia tai paheksutta-
via ilmiötä; puhutaan rikoksen legaalisesta 
ja sosiologisesta määritelmästä6. Barak on 
kuvannut, miten alan tutkijat ovat luon-
nehtineet rikollisuutta monilla eri tavoilla. 
Rikos on määritelty muun muassa nor-
maaliksi, poikkeavaksi tai lainsäädännössä 
määritellyksi käyttäytymiseksi. Rikokseksi 
on katsottu myös ihmisoikeuksia loukkaa-
vat, universaalisti tuomittavat tai sosiaalista 
haittaa tai vahinkoa aiheuttavat toiminta-
tavat7.

Kriminologiaa kutsutaan myös poikkea-
vuuden sosiologiaksi (sociology of  devian-
ce). Tällä termillä halutaan korostaa sitä, 
että laissa rikokseksi määritelty teko on 
vain yksi ”poikkeavan” käyttäytymisen 
muoto. Poikkeava käyttäytyminen määri-
tellään normin eli yhteisön tai yhteiskun-
nan luoman käyttäytymissäännön vastai-
seksi toiminnaksi. Poikkeavuuden määrit-
tely on sidoksissa siihen kulttuuriin, jossa 
kulloinkin eletään. Toisena ajankohtana 
tai toisessa kulttuurissa jotain nyt Suomes-
sa poikkeavana tai jopa rikollisena pidettyä 
käyttäytymistä saatetaan pitää normin 
mukaisena15. Yhdysvaltalaisessa 1960-luvul-
la tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin ihmis-
ten käsityksiä ”poikkeavista” ihmistyypeis-
tä. Sellaisiksi määriteltiin muun muassa 
homoseksuaalit, prostituoidut, huumeiden 
käyttäjät, nuoriso, taiteilijat, hipit, pasifi s-
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tit, partaiset miehet, uranaiset, demokraa-
tit, konservatiivit, ateistit, kristityt, esikau-
punkilaiset, eläkeläiset, papit, suorasukai-
set ihmiset, meikkiä käyttävät tytöt, johta-
jat, eronneet, kaikkitietävät professorit ja 
amerikkalaiset15. ”Poikkeavuus” samoin 
kuin sen alalaji ”rikollisuus” on siis aina 
suhteellista.

Niin sanottuun valtavirtakriminologiaan 
kriittisesti suhtautuvissa puheenvuoroissa 
onkin korostettu, että rikos-termin käyttö 
on itsessään ongelmallista. Kritiikin lähtö-
kohtana on rikoksen ontologisen todelli-
suuden kieltäminen: ei ole olemassa ”rikok-
sia” tai ”rikollisuutta”, ne ovat aina sosiaa-
lisia konstruktioita. Ei ole olemassa mitään 
ominaispiirrettä, jonka perusteella jokin 
ilmiö, teko tai laiminlyönti luontaisesti 
määritetään rikokseksi11, 18. Rikoksen käsi-
temäärittelyyn linkittyy olennaisesti poh-
dinnat siitä, minkälainen yleinen mielikuva 
tai käsitys rikollisuudesta ja rikoksenteki-
jöistä vallitsee. Esimerkiksi yhdysvalloissa 
FBI:n tuottamat tilastot ovat herättäneet 
kriittisiä puheenvuoroja. Painottuessaan 
katurikollisuuteen niiden on sanottu vää-
ristäneen kuvaa rikollisuudesta, koska ne 
kääntävät kansalaisten huomion pois 
talouselämän rikoksista.

Mielikuvaan siitä, mikä on ”rikos”, vai-
kuttaa tilastojen, lainsäädännön sekä kont-
rollijärjestelmän toiminnan ohella keskei-
sesti joukkotiedotusvälineiden toiminta. 
Tutkimuksissa on osoitettu, että yleisön 
käsityk set rikollisuudesta perustuvat keskei-
sesti välillisiin, joukkotiedotuksen kautta 
saatuihin tietoihin14. Rikosuutiset valikoi-
vat ja korostavat tiettyjä tapauksia ja saat-
tavat antaa vääristyneen kuvan rikollisuu-
den törkeysasteesta ja rakenteesta. On esi-
tetty, että median tuottamat mielikuvat 
ovat lisänneet muun muassa vieraantunei-
suuden tunnetta ja rikollisuuden pelkoa 
sekä ankarampaa suhtautumista erityisesti 

perinteiseen, yleensä alimpien yhteiskunta-
luokkien rikollisuuteen4 . Talousrikosten 
näkyvyys mediassa on vähäisempää kuin 
niin sanottujen katurikosten. Davies, Fran-
cis ja Jupp ovatkin luonnehtineet talousri-
koksia ”näkymättömiksi” rikoksiksi. Talous-
rikollisuuden näkymättömyyttä edistävät 
tiedon, tilastojen, teorian, tutkimuksen, 
kontrollin, politiikan sekä paniikin puute9.

TALOUSRIKOLLISUUDEN 
MÄÄRITELMÄSTÄ

Taloudellisessa toiminnassa tapahtuvan 
rikollisen ja epäeettisen toiminnan toi ylei-
seen tietoisuuteen Edvin Sutherland23. 
Hän määritteli valkokaulusrikokseksi teon, 
jonka tekee korkeassa asemassa oleva hen-
kilö ammattinsa yhteydessä. Sutherland ei 
rajannut käsitettä rikosoikeuden määrittä-
miin tekoihin ja laiminlyönteihin, vaan otti 
mukaan myös siviili- ja hallinto-oikeudelli-
set vääryydet. Keskeistä talousrikoksissa – 
erotuksena perinteisiin yksilörikoksiin – on 
alan tutkijoiden mukaan se, että niiden 
tekijänä on jokin organisaatio, usein yritys, 
tai ne tehdään yrityksen toiminnan puit-
teissa. Rikokset tehdään yritystoiminnan, 
sen organisatorisen viitekehyksen tai kor-
kean yhteiskunnallisen aseman mahdollis-
tamana. 

On sanottu, että jos yhteiskuntatieteistä 
voisi saada Nobel-palkinnon, Sutherland 
olisi sen ansainnut. Häntä on pidetty tär-
keänä sen vuoksi, että hän eräällä tapaa 
”keksi” talousrikokset, sen että talouselä-
män laittomuuksien ylipäätään voidaan 
ajatella olevan rikoksia. Tätä kautta hän 
toi esiin sen, että yleinen käsitys rikollisuu-
desta on vääristynyt. Lisäksi Sutherland 
paljasti kriminologiassa tuolloin vallalla 
olevan yksipuolisen ajattelun, jonka 
mukaan rikokset ovat alempien yhteiskun-
taluokkien tekoja, jotka voidaan selittää 
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yksilöiden patologisilla taipumuksilla. Laa-
jalla käsitemääritellyllään Sutherland laa-
jensi kriminologian tutkimuskohdetta myös 
muihin kuin niin sanotut perinteisiin rikok-
siin ja rikoksentekijöihin. Sutherlandin 
mukaan on tutkittava ja torjuttava myös 
valtaa pitävien laittomuuksia ja väärinkäy-
töksiä. Tutkimuksen rajautuminen niin 
sanottuun perinteiseen yksilörikollisuuteen 
johtuu valtaapitävien mahdollisuudesta 
manipuloida yleistä mielikuvaa rikollisuu-
desta esimerkiksi median välityksellä. 
Sutherlandin analyysi määritti näin krimi-
nologian tutkimuskohteeksi myös kontrolli-
politiikan eli ne poliittiset prosessit, joissa 
rikosten määrittelystä päätetään.

Yhdysvaltalainen oikeusfi losofi  Jeffrey 
Reiman21 on käsitellyt rikos-käsitteen kei-
notekoisuutta kiinnostavalla ja värikkäällä 
tavalla. Reimanin mukaan ”rikollisuus” on 
luotua. Tekojen vakavuudella ja vaaralli-
suudella ei aina ole merkitystä, kun tekoja 
määritellään rikoksiksi joko lainsäädännön 
tai kontrollin keinoin. Kaikkeen päätök-
sentekoon vaikuttaa ja sitä on muovaamas-
sa olemassa olevat sosiaaliset rakenteet, joi-
den ymmärtäminen on perusedellytys 
rikollisuuden luomisprosessien selittämi-
seen. 

Reimanin näkemyksen mukaan todelli-
suutta ei kuitenkaan luoda tyhjästä, vaan 
rikosoikeusjärjestelmä – sen toimijat ja toi-
minnot – ikään kuin heijastavat peilikuvan 
siitä, mitkä vaarat ihmisiä uhkaavat ja min-
kälaiset henkilöt ovat rikollisia. On kuiten-
kin olemassa paljon vaarallisia tekoja ja 
tapahtumia, joita rikosoikeusjärjestelmän 
luoma ”karnevaalipeilikuva” ei näytä. Rei-
manille tyypilliset tilastoinnit ja niiden otsi-
koinnit ovat seuraavanlaisia: kuvatessaan 
murhien määrää Yhdysvalloissa esitellään 
ensin taulukko nimeltä ”Kuinka amerikka-
laisia murhataan”, johon on otettu FBI:n 
käyttämiä rikoksentekovälineeseen perus-

tuvia luokitteluja, esimerkiksi ”Tuliaseet”, 
”Puukot ja muut teräaseet”, ”Myrkky” ja 
”Kuristaminen”. Toinen taulukko on otsi-
koitu ”Kuinka amerikkalaisia (todella) 
murhataan”. Rikoksentekovälineiksi luoki-
tellaan edellä mainittujen lisäksi muun 
muassa ”Työtapaturmat ja työstä johtuvat 
sairaudet”. Murhien määrä vuonna 1995 
FBI:n tilastoissa noin 20 000 ja Reimanin 
tilastossa noin 70 000. Monilla muilla vas-
taavilla rikosten uudelleenmäärittelyillä 
Reiman kuvaa, miten rikosoikeusjärjestel-
mä ei suojaa ihmisiä kaikkein vaarallisim-
milta ja eniten vahinkoa aiheuttavilta teoil-
ta ja tapahtumilta. Niitä kutsutaan tapa-
turmiksi tai vahingoiksi ja niiden ajatellaan 
olevan umpimähkäisiä, yksittäisiä, irralli-
sia, ennalta arvaamattomia, tuntematto-
mia tapahtumia, joita ei kyetä ehkäise-
mään ja joiden taustalla ei ole syitä5. 

Suomessa talousrikollisuuden käsitteeksi 
on vakiintunut pitkälti poliisin käytössä 
oleva määritelmä, jonka mukaan talousri-
koksella tarkoitetaan yrityksen, julkishallinnon tai 
muun yhteisön toiminnan yhteydessä tai niitä 
hyväksi käyttäen tapahtuvaa, huomattavaan välit-
tömään tai välilliseen taloudelliseen hyötyyn täh-
täävää rangaistavaa tekoa tai laiminlyöntiä. 
Talousrikoksia voivat olla muun muassa kir-
janpito-, vero-, avustus-, ympäristö- ja arvo-
paperimarkkinarikokset. Myös työturvalli-
suusrikokset kuuluvat talousrikollisuuden 
määritelmään. Kriminologiassa työturvalli-
suusrikoksia kutsutaan myös yhteisöjen väki-
valtarikoksiksi (corporate violence). 

Yhteisön väkivalta eroaa perinteisestä 
yksilöväkivallasta monella tapaa: se on 
ensinnäkin epäsuoraa, eli uhrit eivät joudu 
toisen henkilön välittömän oikeudenlouk-
kauksen kohteeksi. Yhteisön väkivaltaa 
juontuu sen toiminnassa tehdyistä kollek-
tiivisista, usein kustannussäästöihin perus-
tuvista ratkaisuista, joiden seurauksena 
ihmiset altistuvat vahinkoa aiheuttaviin 
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olosuhteisiin. Työntekijöihin kohdistunut 
väkivalta on taloudellisten motiivien seuraus, 
ei niinkään tavoiteltu lopputulos10. Vaiku-
tukset eivät ilmene samassa ajassa ja pai-
kassa kuin niiden taustalla olevat päätök-
set, teot ja laiminlyönnit. Talousrikoksiksi 
yhteisöjen väkivallan määrittää juuri se, 
että niiden taustalla on usein taloudellisia 
intressejä, jollaisina voidaan pitää niitä 
säästöjä, joita esimerkiksi turvallisuudesta 
tinkiminen on työnantajalle tuottanut. 
Rangaistavien laiminlyöntien haittavaiku-
tukset kohdistuvat välillisesti myös normeja 
noudattaviin yrityksiin, joiden kilpailuase-
ma heikkenee laittoman toiminnan seu-
rauksena8.

Perinteisen näkemyksen mukaan rikos 
on pistemäinen, ajassa ja paikassa havain-
noitavissa oleva teko. ”Oikeaksi” rikokseksi 
mielletään yksittäisen rikoksentekijän teke-
mä sellaisenaan kielletty, tahallinen toimin-
ta, jossa teolla ja konkreettisella vahinko-
seurauksella on ilmeinen syy-yhteys. Perin-
teisissä rikoksissa on erotettavissa selkeä 
fyysinen tapahtumain kulku ja yleisesti 
hyväksytty rangaistavuuden alue. Talousri-
koksissa näin ei ole, vaan vaikeutena onkin 
rikoksen ”löytäminen” eli tunnusmerkistö-
jen ja tapahtumainkulun yhteensovittami-
nen. Ongelmia aiheuttaa se, että talousri-
kos ei yleensä ”tapahdu” tiettynä aikana 
tietyssä paikassa. Rikoksen rakentaminen 
tapahtuu monimutkaisista ja pitkistä tapah-
tumaketjuista, joiden yksittäiset osat saatta-
vat sinänsä olla täysin laillista toimintaa. Vas-
tuun kohdentaminen, syyllisyyden arviointi 
ja näyttökysymykset ovat myös haasteelli-
sia talousrikosten selvittämisessä1. 

Tapaus Manville Corporation on klassinen 
kirjallisuudessa esitetty esimerkki talousri-
koksesta, jota rikosoikeusjärjestelmä ei sel-
laiseksi tulkinnut. Työnantajayrityksellä oli 
jo 1930-luvulla tiedossaan, että sen työnte-
kijät olivat sairastuneet asbestoosiin. Tie-

dosta huolimatta yritys altisti työntekijänsä 
vaaralliselle asbestipölylle vielä monen 
vuosikymmenen ajan. Päätös perustui kus-
tannus-hyötyanalyysiin, jonka jälkeen tuo-
tantoa jatkettiin ja terveysvaarat salattiin 
jopa omilta työntekijöiltä. Vaikka työnan-
tajat olivat olleet huolimattomia ja laimin-
lyöneet riittävän selonteon asbestin vaaral-
lisuudesta, ketään ei asetettu syytteeseen. 
Yritys joutui kuitenkin maksamaan vahin-
gonkorvauksia noin 100 000:lle asbestin 
uhrille10, 26. 

Työnantajan rikosoikeudellisesta vastuu-
ta asbestisairauksista on arvioitu myös suo-
malaisessa oikeusjärjestelmässä. Wärtsilän 
johtoa syytettiin työntekijöiden asbestikuo-
lemista 1980-luvun lopulla alkaneen rikos-
tutkinnan seurauksena. Esitutkintapöytä-
kirjan mukaan ”...oli käynyt selville, että 
asbestiammattitauteihin kuolleet henkilöt 
olivat jokseenkin massiivisesti altistuneet 
asbestipölylle, jopa pitkiäkin aikoja, yhtä-
jaksoisesti. Todistajien mukaan hengitys-
suojaimia ei ollut käytetty ja työnantajan 
valvonta tässä asiassa on ollut myös olema-
tonta”. Edelleen katsottiin, että ” ...heidän 
[johdon] on kokemuksensa, ammattipäte-
vyytensä ja asemansa perusteella pitänyt 
olla tietoisia krokidoliittiasbestiruiskutuk-
sen vaarallisuudesta ja sen yhteydestä 
asbestoosiin ja ainakin 60–70-lukujen tait-
teesta lähtien myös keuhkosyöpään ja 
mesotelioomaan”. 

Työterveyslaitokselle tehtiin esitutkin-
nan yhteydessä asiassa lausuntopyyntö, jos-
sa tiedusteltiin asbestia koskevista tutki-
mustuloksista ja siitä, oliko laitos informoi-
nut telakkateollisuutta asbestin haittavai-
kutuksista. Lausunnossa todettiin, että tieto 
asbestin asbestoosia aiheuttavasta vaiku-
tuksesta on ollut Työterveyslaitoksen tie-
dossa jo 50-luvun alusta alkaen. Keuhko-
syöpää on pidetty asbestoosin mahdollise-
na seurauksena koko 1960-luvun. Työter-
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veyslaitoksen käsityksen mukaan teollisuu-
den työterveyshenkilöstö, työsuojelusta 
vastaava teknillinen henkilöstö sekä työn-
johto olivat monilla eri tavoin saaneet 
osakseen sen tiedon, joka Työterveyslaitok-
sella 1950-, 1960- ja 1970-luvulla asiasta 
oli24. Syytteet menivät nurin raastuvanoi-
keudessa vuonna 1993 ja hovioikeudessa 
vuonna 1996. Korkein oikeus hylkäsi vali-
tuslupahakemuksen syksyllä 2000. Hovioi-
keus näyttää tulkinnen asian toisin kuin 
Työterveyslaitoksen asiantuntijat perustel-
lessaan päätöstään sillä, että asbestipölyn 
vaarallisuutta ei tunnettu vielä 1960-luvulla.

RANGAISTAVA TYÖN 
TURVATTOMUUS 
SUOMALAISESSA 
LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ

Työlainsäädännön lähtökohtana on perus-
tuslain (731/1999) mukaisesti työntekijäin 
suojelu, josta julkisen vallan on huolehdit-
tava. Työsuhdetta koskeva lainsäädäntö 
perustuu työsopimuslakiin ja muihin työoi-
keudellisiin lakeihin. Vaikka työntekijän 
asema pohjautuu yksityisoikeudelliseen 
sopimussuhteeseen, tätä oikeussuhdetta 
sääntelevät työlainsäädännön ohella muut-
kin normistot. Työlainsäädännön noudat-
tamisen tehosteina on käytössä rangaistus-
uhkia, joilla on haluttu ilmaista erityinen 
yhteiskunnan moite oikeudenloukkauksen 
johdosta. Toisin sanoen, tietyt työtekijän 
suojaa tai turvallisuutta vaarantavat huo-
not käytännöt on katsottu niin vakaviksi, 
että ne on kriminalisoitu ja niitä kutsutaan 
eduskunnan tahdonilmaisun perusteella 
työrikoksiksi. Työrikoksia ja -rikkomuksia 
säännellään sekä rikoslaissa että työsuoje-
lua koskevissa erityislaeissa. 

Kriminalisointien päätehtävä on työnteki-
jäasemassa olevien henkilöiden suojelu työnanta-
jan ja työntekijän välisessä suhteessa. 

Rikoslain 47. luvussa säännellään työrikok-
sista. Erityislaeissa säädetään muun muas-
sa työterveyspalvelujen laiminlyönnistä, 
työaikarikkomuksesta ja vuosilomarikko-
muksesta sekä tapaturmavakuutuslain 
mukaisen työnantajavelvollisuuden rikko-
misesta. Poliisin tehtävänä on, harkintaval-
tansa puitteissa, puuttua rikoksen tunnus-
merkistön mahdollisesti täyttäviin tapauk-
siin, myös epäiltyihin työrikoksiin3. 

Suomessa lainsäätäjä ilmaisi paheksu-
vansa työturvallisuutta loukkaavia menet-
telytapoja siirtämällä niitä koskevat ran-
gaistussäännökset työturvallisuuslaista 
rikoslakiin vuonna 1995. Uudistuksen 
yhteydessä työturvallisuusrikoksen rangais-
tusasteikkoa korotettiin. Säännöksen erää-
nä tavoitteena oli siirtää rangaistuksen pai-
nopistettä työturvallisuutta yleisesti ja laa-
ja-alaisesti vaarantaviin menettelytapoihin, 
joista vastaa ylempi johto. Talousrikos-
säännösten uudistamisen yhteydessä vuon-
na 2003 oikeushenkilön rangaistusvastuu 
säädettiin koskemaan myös työrikoksia. 
Muutoksen tavoitteena oli edistää yritysten 
vastuullista suhtautumista työturvallisuus-
asioihin, ja sillä haluttiin korostaa työtur-
vallisuusrikosten vahingollisuutta ja pahek-
suttavuutta. 

Työturvallisuusrikos määritellään rikos-
lain 47. luvun 1. §:ssä seuraavasti: Työnan-
taja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai 
huolimattomuudesta 1) rikkoo työturvalli-
suusmääräyksiä tai 2) aiheuttaa työturvalli-
suusmääräysten vastaisen puutteellisuuden 
tai epäkohdan taikka mahdollistaa työtur-
vallisuusmääräysten vastaisen tilan jatku-
misen laiminlyömällä valvoa työturvalli-
suusmääräysten noudattamista alaisessaan 
työssä tai jättämällä huolehtimatta talou-
dellisista, toiminnan järjestämistä koskevis-
ta tai muista työsuojelun edellytyksistä, on 
tuomittava työturvallisuusrikoksesta sakkoon 
tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 
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Tunnusmerkistön toisen kohdan mukaan 
rangaistavaa on työturvallisuuden tasoon vai-
kuttaneen puutteellisuuden tai epäkohdan ”välilli-
nen” aiheuttaminen ja salliminen. Lisäyksellä 
lainsäätäjä halusi korostaa sitä, että työtur-
vallisuusmääräysten rikkominen on luon-
teeltaan yhteisörikollisuutta. Vaikka suurin 
osa työturvallisuusmääräyksistä on kirjoi-
tettu käyttäen ilmaisuja, jotka viittaavat 
työntekijän lähimpien esimiesten velvolli-
suuksiin, vaadittavan turvallisuustason saa-
vuttaminen edellyttää työnantajaorgani-
saation eri tasoilla toimivien vastuuhenki-
löiden yhteistyötä. Lainkohta on muotoiltu 
siten, että rangaistaviin tekomuotoihin voi-
vat syyllistyä ennen kaikkea ylemmät tai 
keskitason esimiehet, riippuen organisaa-
tion laadusta ja suuruudesta. Työrikoksesta 
tuomitaan rangaistukseen se, jonka velvol-
lisuuksien vastainen teko tai laiminlyönti 
on. Laiminlyönti on luettava niiden syyksi, 
joiden olisi pitänyt toimia yhteisössä huo-
lellisemmin20. 

Rangaistusvastuu koskee lähtökohtaises-
ti ainoastaan luonnollisia henkilöitä, mutta 
myös oikeushenkilölle eli työnantajayrityk-
selle voidaan määrätä seuraamus sen toi-
minnassa tapahtuneista rikoksista. Rikos-
lain 9. luvun 2. §:n mukaan oikeushenkilö 
tuomitaan yhteisösakkoon, jos sen lakisää-
teiseen toimielimeen tai muuhun johtoon 
kuuluva taikka oikeushenkilössä tosiasial-
lista päätösvaltaa käyttävä on ollut osalli-
nen rikokseen tai sallinut rikoksen tekemi-
sen taikka jos sen toiminnassa ei ole nou-
datettu vaadittavaa huolellisuutta ja varo-
vaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi. 

Talousrikossäännösten uudistamista 
koskevassa hallituksen esityksessä painotet-
tiin, että yhteisövastuun ulottamista mer-
kittävimpiin työrikoksiin puoltaa näiden 
rikosten luonne: ne tehdään tyypillisesti 
oikeushenkilön piirissä ja niihin voi liittyä 
merkittäviä taloudellisia intressejä. Oikeus-

henkilön rangaistusvastuu on 1.4.2003 
alkaen ollut pakollinen seuraamus, jonka edel-
lytykset on selvitettävä esitutkinnassa. Vuo-
den 2003 uudistuksessa työturvallisuusri-
kos otettiin yksimielisesti oikeushenkilön 
rangaistusvastuun piiriin, vaikka vuonna 
1995 se jätettiin soveltamisalan ulkopuolel-
le tiukan eduskuntakeskustelun jälkeen. 
Saloheimon22 mukaan työrikokset jätettiin 
yhteisövastun ulkopuolelle ”kestämättö-
min, yritysten taloudellisiin vaikeuksiin jne. 
liittyvin suhdannepoliittisin perustein”.

Rikoslain 10. luvun 2. §:n mukaan rikok-
sen tuottama taloudellinen hyöty on tuo-
mittava valtiolle menetetyksi. Menettämi-
seen tuomitaan rikoksesta hyötynyt tekijä, 
osallinen tai se, jonka puolesta tai hyväksi 
rikos on tehty. Hyöty voi ilmetä myös synty-
neenä säästönä. Esimerkiksi suojakaiteiden 
rakentamatta jättäminen tuottaa yhtiölle 
säästöä, joka voidaan tuomita työturvalli-
suusrikoksen yhteydessä valtiolle. Hoita-
matta jääneissä velvoitteissa hyödyn määrä 
on yleensä helposti selvitettävissä, esimer-
kiksi arvioimalla, mitä suojakaiteet olisivat 
maksaneet. Niissä tapauksissa, joissa näyt-
töä hyödyn määrästä on vaikea saada, tuo-
mioistuin arvioi hyödyn ottaen huomioon 
rikoksen laadun, rikollisen toiminnan laa-
juuden ja muut olosuhteet20. Rikoshyödyn 
menettämisen ohella yhtiö tai sen edustaja 
voidaan tuomita maksamaan vahingon-
korvauksia uhrille tai hänen omaisilleen.

TYÖTURVALLISUUS JA 
RIKOKSENTORJUNTA

Lainsäätäjän yllä kuvatuista tahdonil-
mauksista huolimatta työturvallisuusrikok-
set ovat jääneet vähälle huomiolle rikolli-
suutta ja sen aiheuttamaa turvattomuutta ja 
vahingollisuutta koskevissa keskusteluissa 
ja strategioissa. Keskusteluissa rikollisuu-
den vahingollisuudesta jää useimmiten 
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ottamatta huomioon, että ihmiset kärsivät 
myös talouselämän laittomuuksista. Talous-
rikollisuuden vahingot eivät rajoitu mitta-
viin taloudellisiin vahinkoihin, jotka tunne-
tusti ovat huomattavasti suuremmat kuin 
perinteisten rikosten aiheuttamat vahingot. 
Talousrikoksista aiheutuu myös sosiaalisia 
ja fyysisiä vahinkoja10. 

Työturvallisuusrikoksia ei käsitellä osana 
rikollisuusongelmaa niissä toimintaohjel-
missa, jotka koskevat kansallista rikoksen-
torjuntaa. Kansallisessa rikoksentorjunta-
ohjelmassa todettiin, että erityinen huomio 
ohjelmassa on sellaisilla turvattomuutta 
aiheuttavilla rikoksilla, joita ihmiset voivat 
joutua kohtaamaan arkiympäristössään12. 
Valtioneuvoston hyväksymässä ohjelmassa 
työturvallisuusrikoksia, jotka hyvinkin liit-
tyvät ihmisten arkeen, ei mainita lainkaan. 
Työturvallisuusrikoksia koskevia toimenpi-
desuosituksia ei ole tehty myöskään väki-
valtarikollisuutta koskeviin strategioihin, 
vaikka työn turvallisuutta loukkaavat 
menettelytavat vaarantavat työntekijöiden 
hengen ja terveyden. 

Kansallisessa ohjelmassa väkivallan 
vähentämiseksi työväkivaltaa pohditaan 
suppeasti, perinteisen yksilörikollisuuden 
näkökulmasta13. Vaikka työturvallisuusri-
kokset on sisällytetty poliisin käyttämään 
talousrikollisuuden määritelmään, niitä ei 
kuitenkaan ole liitetty näkyvästi osaksi talous-
rikollisuutta ja harmaata taloutta koskeviin 
torjuntaohjelmiin, joihin on kohdennettu 
viime vuosikymmenen aikana runsaasti 
voimavaroja25. Talousrikostutkinnan keskiös-
sä ovat 1990-luvulla olleet veronsaajaan ja 
yrityksiin kohdistuvat ”rahatalousrikok-
set”. 

Rikosoikeusjärjestelmään joutuneiden 
työturvallisuustapausten määrä onkin jää-
nyt vähäiseksi. Vuonna 2003 ensimmäises-
sä oikeusasteessa syyksi luettiin 140 työtur-
vallisuusrikosta. Hylättyjä syytteitä oli 

yhteensä 59. Kun oikeushenkilön rangais-
tusvastuu oli ollut voimassa runsaat neljä 
vuotta, oli työturvallisuusrikoksesta tuomit-
tu yhteisösakkoon vain muutama yritys. 
Myös mahdollisuutta tuomita rikoksen 
tuottama hyöty menetetyksi valtiolle käyte-
tään tässä rikoslajissa harvoin. Vankeus-
rangaistus on mahdollinen seuraamus työ-
turvallisuusrikoksista, mutta käytännössä 
niistä ja niiden yhteydessä tapahtuneista 
kuoleman- ja vammantuottamuksista on 
tuomittu ainoastaan lieviä sakkorangais-
tuksia. Keskustelua ja kritiikkiä on herättä-
nyt se, että rangaistusvastuu on usein koh-
distunut työturvallisuusrikoksissa alempaan 
johtoportaaseen. 

Syyttämättä jätettyjen tapausten osuus 
(24,2 %) on työturvallisuusrikoksissa mer-
kittävästi korkeampi kuin rikoksissa keski-
määrin (6,3 %)16. Vuonna 2003 poliisin tie-
toon tuli yhteensä 910 työturvallisuuteen 
liittyvää ilmoitusta, joista suurimman osan 
tutkinta oli päätetty ilman rikostutkintaa 
(71,1 %). Syyteharkintaan eteni ainoastaan 
noin 17 % ilmoituksista. Kaikista poliisin 
tietoon tulleista rikoksista syyttäjälle etenee 
noin 70 % poliisin rekisteröimistä rikoksis-
ta. Poliisit eivät pääsääntöisesti suosi eivät-
kä arvosta työturvallisuusrikosten tutkin-
taa. Heidän mielestään ne ovat arkipäiväi-
siä ja tylsiä muun muassa siksi, että tutkin-
taan ei koeta liittyvän ”actionia” ja siksi, 
että tapauksia pidetään usein tapaturmina 
tai vahinkoina3. 

Voimassa olevan oikeuden mukaan työn-
antaja tai hänen edustaja voidaan tuomita 
rangaistukseen tiettyjen velvoitteiden tahal-
lisesta tai huolimattomasta rikkomisesta. 
Kriittisen kriminologian näkökulmasta lain-
säätäjä on ollut edistyksellinen ja laajenta-
nut käsitystä ”rikoksista” ja mahdollisista 
”rikoksentekijöistä”. Rikoslain 47. luvun 
1. §:ssä säädetyssä työturvallisuusrikoksen 
muotoilussa on nähtävissä ajatus, jonka 
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mukaan työssä tapahtuneita vaaratilanteita 
tai vammautumisia ei tule automaattisesti 
kohdella rangaistavan käyttäytymisen ulko-
puolelle jäävinä ”tapaturmina” tai ”onnet-
tomuuksina”, vaan tapauksista on selvitet-
tävä niiden yhteydessä mahdollisesti tapah-
tuneet rangaistavat teot tai laiminlyönnit 
ylintä johtoporrasta myöten. Lainsäätäjän 

eksplisiittisestä tahdonilmaisusta huolimat-
ta perinteinen näkemys, jonka mukaan 
rikos on pistemäinen, ajassa ja paikassa 
havainnoitavissa oleva tahallinen teko, 
näyttää rajoittavan tapausten oikeudellista 
arviointia ja rikosoikeusjärjestelmän toimi-
joiden kykyä tulkita työn turvallisuutta 
loukkaavat menettelytavat rangaistaviksi. 
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Rakennusalan työtapaturmien 
ehkäisytoimenpiteiden vaikuttavuus 
perustuen systemaattiseen 
Cochrane-katsaukseen 

Lehtola Marika, Lappalainen Jorma, van der Molen Henk, Hoonakker Peter, 
Hsiao Hongwei, Haslam Roger, Hale Andrew ja Verbeek Jos

”This paper is based on a Cochrane Review published in The Cochrane Library 2007, Issue 4. Cochra-
ne Reviews are regularly updated as new evidence emerges and in response to feedback, and The Cochra-
ne Library should be consulted for the most recent version of  the review.”

Rakennustyöntekijät altistuvat toistuvasti erilaisille työtapaturmia aiheuttaville 
vaaratekijöille. Työtapaturmista koituu taloudellisten menetysten lisäksi monenlaista 
haittaa työyhteisölle. Tämän vuoksi yritykset ja organisaatiot ovat ottaneet käyttöön 
erilaisia strategioita työtapaturmien vähentämiseksi. Toisaalta työtapaturmien 
vähentämiseen tarkoitettujen toimenpiteiden vaikuttavuudesta ei ole saatavilla riittävästi 
tietoa. Tämän perusteella päätettiin laatia systemaattinen Cochrane-kirjallisuuskatsaus, 
jonka tarkoituksena oli tutkia sellaisten toimenpiteiden eli interventioiden vaikuttavuutta, 
jotka on suunniteltu ehkäisemään työtapaturmia rakennustyömaalla.

Rakennusalaan liittyvää interventioiden vaikuttavuutta käsittelevää tutkimuskirjallisuutta 
etsittiin seitsemästä tietokannasta järjestelmällisesti kattavalla hakustrategialla kesäkuussa 
2006. Tutkimusartikkelit seulottiin etukäteen sovituilla valintaperusteilla. 
Tutkimusartikkeleiden tuli käsitellä interventioiden vaikutuksia työtapaturmiin, ja 
tutkimusasetelmana niissä tuli olla joko satunnaistettu kontrollitutkimus, kontrolloitu 
ennen–jälkeen-asetelma tai keskeytetty aikasarjatutkimus. Tutkimusten alkuperäiset 
tulokset analysoitiin Cochrane-metodiikan mukaisesti. Samantyyppisiä tutkimuksia 
verrattiin toisiinsa meta-analyysilla, jonka avulla yksittäisten tutkimusten tuloksista 
muodostetaan kokonaisnäkemys. Cochrane-katsauksilla pyritäänkin saamaan objektiivinen 
ja luotettava tutkimusnäyttöön perustuva yhteenvetotulos tarkasteltavasta 
tutkimusaiheesta. 

Viisi keskeytettyä aikasarjatutkimusta täytti asetetut valintakriteerit. Kolme näistä 
tutkimuksista arvioi lainsäädännöllisten toimenpiteiden, yksi turvallisuuskampanjan ja 
yksi ”päihteetön työpaikka” -toimintaohjelman vaikutusta työtapaturmiin. Näistä 
monipuolinen turvallisuuskampanja sekä ”päihteetön työpaikka” -toimintaohjelma 
vähensivät työtapaturmien määrää rakennusalalla välittömästi intervention jälkeen, 
kuten myös pidemmällä aikavälillä. Lainsäädännön vaikutusta käsittelevien kolmen 
tutkimuksen mukaan työtapaturmien lukumäärä ei vähentynyt välittömästi intervention 
jälkeen eikä pidemmälläkään aikavälillä. Näyttöä ei siis löytynyt sille, että yksistään 
lainsäädäntöä muuttamalla voitaisiin vähentää rakennusalan työtapaturmia.

 Avainsanat: interventio, rakentaminen, työtapaturmat, tapaturmien torjunta, 

työturvallisuus, kirjallisuuskatsaus
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Rakennusala on tärkeä toimiala maail-
manlaajuisesti niin taloudellisesta kuin työ-
voimaa työllistävästä näkökulmasta katsot-
tuna. Työtapaturmat alalla merkitsevät 
suuria taloudellisia menetyksiä. Siksi toimi-
vat työtapaturmia ehkäisevät interventiot 
muodostavat perustan tehokkaalle työter-
veys- ja työturvallisuusstrategialle raken-
nusalalla.

TAVOITTEET

Systemaattisten Cochrane-kirjallisuuskat-
sausten tarkoitus on tuottaa ajantasaista 
tieteelliseen näyttöön perustuvaa tietoa, 
jonka pohjalta työterveyden ja työturvalli-
suuden alalla työskentelevien on helpompi 
tehdä päätöksiä. Muista systemaattisista 
katsauksista poiketen systemaattisia 
Cochrane-katsauksia päivitetään muuta-
man vuoden välein, mikä takaa tiedon 
ajantasaisuuden. Tämän vuoksi haluttiin 
laatia systemaattinen Cochrane-katsaus36, 
jonka tarkoituksena oli tehdä yhteenveto 
kaikkein viimeisimmästä rakennusalan työ-
tapaturmia ehkäisevien interventioiden 
vaikuttavuutta koskevasta tieteellisestä näy-
töstä. Tämä artikkeli perustuu mainittuun 
Cochrane-katsaukseen36 sekä siitä laadit-
tuun tieteelliseen julkaisuun20 ja diplomi-
työhön19.

AINEISTO JA MENETELMÄT

Tutkimuskirjallisuuden etsiminen

Kirjallisuuden etsimistä varten laadittiin 
hakustrategia, jossa käytettiin tärkeimmiksi 
luokiteltuja ammattinimikkeitä18 sekä Robin-
sonin ja Dickersinin29 satunnaistetuille tutki-
muksille ja Verbeekin ym. 200537 ei-satun-
naistetuille tutkimuksille laatimaa menetel-
mää. Kirjallisuutta haettiin kesäkuussa 2006 

JOHDANTO

Noin joka viidennelle suomalaiselle raken-
nusalan työntekijälle tapahtui haastattelu-
tutkimuksen mukaan työtapaturma vuon-
na 200625. Samana vuonna Suomessa sat-
tui rakentamisen toimialalla yhteensä 
17 965 korvattua työtapaturmaa eli 86 
tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. 
Kuolemantapauksia oli samaan aikaan 9 
kappaletta. Rakentamisessa sattuvien työ-
paikkatapaturmien ja kuolemaan johtanei-
den työtapaturmien määrät Suomessa 
eivät ole vähentyneet toivotusti, vaan ne 
ovat pysyneet lähes samana viimeisen kym-
menen vuoden ajan34.

Kuolemaan johtaneiden työtapaturmien 
määrä 100 000:aa työntekijää kohti vaihtelee 
suuresti eri maissa. ILO:n tilastojen mukaan 
vuosien 1995–2003 keskiarvo oli Pohjois-
maissa ja Britanniassa 6–9, Keski-Euroopan 
maissa 10–20 ja Itä- ja Etelä-Euroopassa 
20–3016. Suurin osa rakennusalan työtapa-
turmista johtuu korkealta putoamisesta, liu-
kastumisista ja kompastumisista sekä liikku-
van tai putoavan esineen osumasta. Kuole-
maan johtavista tapaturmista taas suurin 
osa johtuu korkealta putoamisesta ja liikku-
vaan ajoneuvoon törmäämisestä4, 12.

Rakentamisen työturvallisuuden puut-
teista ja työtapaturmista on julkaistu lukui-
sia tutkimusraportteja2, 5, 7, 12, 13. Rakennus-
alan työtapaturmia torjuvien toimenpitei-
den eli interventioiden vaikuttavuutta on 
myös tutkittu jonkin verran3, 8, 33, 39. Aihees-
ta on lisäksi laadittu pari kirjallisuuskatsaus-
ta. Nämä ovat kuitenkin noin kymmenen 
vuotta vanhoja, ja ne ovat usein keskitty-
neet vain yhdenlaisten työtapaturmatyyp-
pien ehkäisemiseen14, 28 tai vain yhden 
vammatyypin torjuntaan21. Tutkimuksista 
huolimatta on edelleen jäänyt epäselväksi, 
johtavatko nämä interventiot todella työta-
paturmien vähenemiseen22. 

Työ ja ihminen 21 (2007) 4: 312–324
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seitsemästä eri tietokannasta: MEDLINE 
(PubMed), EMBASE, OSH-ROM (sisältää 
NIOSHTIC:n ja HSELINE:n), The 
Cochrane Central Register Of  Controlled 
Trials, Cochrane Injuries Group’s specia-
lised register, PsychINFO ja EI Compendex. 
Tämän lisäksi käytiin läpi aiheeseen liittyviä 
www-sivustoja. Haulla pyrittiin löytämään 
eri kielillä kirjoitetut tutkimusartikkelit seu-
lontaprosessia varten.

Tutkimusten seulonnassa 
käytetyt valintakriteerit

Tutkimuksen kohdehenkilöiksi rajattiin 
rakennusalan työntekijät, jotka työskenteli-
vät seuraavissa kohteissa: asuin-, toimisto- 
tai tienrakennuksen, teollisuuslaitosten tai 
maa- ja vesirakentamisen rakennustyö-
mailla. Tutkittaviksi interventioiksi kävivät 
kaikki sellaiset menetelmät ja toimenpiteet, 
joiden vaikuttavuutta tutkittiin työtapatur-
mien määrän muutoksena. Tutkimusase-
telmana tavoitteeksi asetettiin satunnaiste-
tut sekä ryvässatunnaistetut kontrollitutki-
mukset, ennen–jälkeen-asetelma ja keskey-
tetyt aikasarjatutkimukset.

Tiedon kerääminen tutkimuksista 
sekä niiden laadun 
määrittäminen

Kaksi henkilöä (HM ja ML) suoritti tiedon-
keräyksen, kuten muutkin artikkeleiden seu-
lonta- ja arviointivaiheet, itsenäisesti etukä-
teen laadittuja kaavakkeita käyttäen. Kes-
keytettyjen aikasarjatutkimuksien laadun 
määrittämiseen käytettiin EPOC-katsaus-
ryhmän35 kehittämiä laatukriteerejä. 

Intervention vaikuttavuuden 
määrittäminen

Valintaperusteet täyttäneiden tutkimusar-
tikkeleiden alkuperäiset tulokset analysoi-

tiin Cochrane-menetelmin. Analyysimene-
telmänä käytettiin keskeytetyn aikasarjan 
jaksottaista regressioanalyysia. Sen avulla 
voitiin arvioida intervention vaikuttavuutta 
siten, että samalla otettiin huomioon pit-
kän ajan kuluessa ilmenevät kehityssuun-
nat eli trendit ja yksittäisten havaintojen 
välinen autokorrelaatio. Kun keskeytetyssä 
aikasarjatutkimuksessa oli mukana kont-
rolliryhmä, intervention vaikuttavuus 
mitattiin vähentämällä interventioryhmäl-
le tapahtuneiden työtapaturmien lukumää-
rästä (tai muusta vastaavasta tunnusluvus-
ta) kontrolliryhmälle sattuneet työtapatur-
mat27. 

Alkuperäisten tutkimustulosten analy-
sointi Ramsayn menetelmällä tuotti reg-
ressiokertoimia, joista tärkeimmät kaksi 
kuvasivat työtapaturmien määrän tason 
(intervention välitön vaikutus) ja trendin 
(intervention jatkuva vaikutus eli työtapa-
turmien kehityssuunta pidemmällä aikavä-
lillä tarkasteltuna) muutosta. Tason muutos 
kuvaa heti intervention jälkeen mitatun 
työtapaturmatason ja interventiota edeltä-
neen työtapaturmatason välistä eroa. Tren-
din muutos puolestaan kertoo intervention 
jälkeen ja sitä ennen työtapaturmien kehi-
tyssuuntaa kuvaavan käyrän kulmakertoi-
mien välistä eroa. Kun tason tai trendin 
muutosta kuvaava regressiokerroin on 
negatiivinen, interventio on vähentänyt 
työtapaturmien määrää27. 

Regressiokertoimet standardoitiin ver-
tailukelpoisiksi vaikutuskertoimiksi Ram-
sayn ohjeiden mukaan: tason ja trendin 
regressiokerroin sekä kertoimen keskivirhe 
jaettiin interventiota edeltävän ajan havain-
noista lasketulla keskihajonnalla. Näin tuo-
tettiin vaikutuskertoimia ja niiden keskivir-
heitä meta-analyysia varten26, 27.
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Tutkimustulosten yhdistäminen 
meta-analyysilla

Tutkimustuloksien analysoinnissa käytet-
tiin meta-analyysia, tilastollista menetel-
mää, jonka avulla yksittäisistä saamaa 
ongelmaa tarkastelevasta tutkimuksesta 
voidaan laatia kokonaisnäkemys. Täten 
katsauksessa samanlaisten tutkimusten 
(samantyyppinen interventio, kohderyhmä 
ja tulosmittarityyppi) Cochrane-menetel-
min analysoidut tulokset yhdistettiin meta-
analyysilla silloin, kun alkuperäistutkimuk-
sista oli saatavilla riittävästi havaintotietoja. 
Muutoin tulokset kuvattiin yksitellen tutki-
muksittain. Keskeytetyille aikasarjatutki-
muksille käytettiin Ramsayn menetelmäl-
lä27 analysoituja vaikutuskertoimia. 

Meta-analyysissa käytettiin Review 
Manager (RevMan) -ohjelman käänteisha-
jontamenetelmää. Jos tutkimukset olivat 
tilastollisesti epäyhtenäisiä (I2 > 50 %), 
meta-analyysissa käytettiin satunnaisvaiku-
tusten mallia. Vastaavasti kun tutkimukset 
olivat tilastollisesti yhtenäisiä, meta-ana-
lyysissa käytettiin kiinteiden vaikutusten 
mallia. Tämän jälkeen kirjoittajaryhmä 
tulkitsi kriittisesti ja puolueettomasti tulok-
sia.

TULOKSET

Tutkimuskirjallisuuden seulonta

Aiheeseen liittyviä artikkeliviitteitä löydet-
tiin yhteensä 7 522 kappaletta. Näistä 
7 484 viitettä oli peräisin valituista seitse-
mästä tietokannasta ja 35 viitettä internet-
sivuilta. Kolme viitettä löytyi valittujen 
artikkeleiden lähdeluetteloista. 

Kun kaikki viitteet oli seulottu kertaal-
leen läpi, jäljelle jäi 55 potentiaalista viitet-
tä. Näille haettiin artikkelit toista tarkem-
paa arviointia varten. Yksi artikkeleista 
odottaa edelleen käsittelyä tietojen puuttu-

misen vuoksi. Täten tulokseksi jäi viisi kes-
keytettyä aikasarjatutkimusta9, 22, 32, 33, joista 
yhdessä oli mukana myös kontrolliryh-
mä38. 

Valitut vaikuttavuustutkimukset

Kolme valintakriteerit täyttäneistä tutki-
muksista arvioi lainsäädännön9, 22, 33, yksi 
monipuolisen turvallisuuskampanjan32 ja 
yksi monipuolisen ”päihteetön työpaikka” 
-toimintaohjelman38 vaikuttavuutta työta-
paturmien määrään (Taulukko 1). Yksi 
kolmesta lainsäädäntöä käsittelevästä tutki-
muksesta22, turvallisuuskampanja32 ja 
”päihteetön työpaikka” -toimintaohjel-
ma38, arvioivat intervention vaikuttavuutta 
työtapaturmiin. Kaksi lainsäädäntöä käsit-
televää tutkimusta käsitteli pelkästään kuo-
lemaan johtaneita työtapaturmia9, 33. Neljä 
näistä tutkimuksista9, 22, 33, 38 käytti selvityk-
sissään osavaltion tai valtion hallinnoimia 
tapaturmatietokantoja. Lainsäädännöllisiä 
interventioita käsittelevissä tutkimuksissa 
selvitettiin putoamisriskiä vähentävien 
putoamissuojauksia käsittelevien määräys-
ten9, 22 ja kaivantotyötapaturmia ehkäise-
vän määräyksen vaikuttavuutta (tehostuk-
sena kohdennettu tarkastusohjelma)33. 

Turvallisuuskampanja koostui monista 
erilaisista toimenpiteistä, jotka oli kohdis-
tettu työntekijöiden asenteisiin ja käyttäy-
tymiseen.  Esimerkiksi neljännesvuosittain 
julkaistiin tiedotteita turvallisuustoimin-
nasta, tapaturmia aiheuttavista onnetto-
muuksista ja niitä ehkäisevistä toimenpi-
teistä. Lisäksi työmaalla tehtiin tarkastuk-
sia ja työntekijöille oli tarjolla kannustime-
na rahaa32.

”Päihteetön työpaikka” -toimintaohjel-
ma koostui myös useista erilaisista toimen-
piteistä. Työpaikoilla tuli muun muassa 
laatia virallinen menettelytapa päihderiip-
puvuustapauksille ja tukiohjelma työnteki-
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jöiden hoitoon saamiseksi. Menettelytapoi-
hin kuului myös, että työntekijän työsuh-
detta ei voitu lopettaa hoitoon hakeutumi-
sen vuoksi. Lisäksi työnohjaajille ja johta-
jille järjestettiin koulutusta aiheesta38.

Valittujen tutkimusten metodinen 
laatu 

Mikään valituista tutkimuksista ei pystynyt 
osoittamaan, että niissä toteutettu inter-

Taulukko 1. Katsaukseen valitut tutkimukset.

Tekijä, 
julkaisuvuosi

Tutkimuksen 
kohderyhmä, maa

Interventio ja sen 
toteutusajankohta

Keskeytetyn 
aikasarjatutkimuksen 
seurantavuodet

Tutkimuksissa 
käytetyt tulosmittarit

Derr, 20019 Rakennusalan 
työntekijät 50 
osavaltiossa 
USA:ssa 
(n = ei selvästi 
raportoitu)

Putoamissuojausmää-
räys, astui voimaan 
1995

5 vuotta ennen 
interventiota ja 
5 vuotta sen 
jälkeen

Kuolemaan 
johtaneita 
putoamisia 
1 000 000:aa 
työntekijää 
kohden

Lipscomb, 
200322

16 215 
kirvesmiestä 
Washingtonin 
osavaltiossa 
USA:ssa

Putoamissuojaimia 
käsittelevä määräys, 
astui voimaan 1991

2 vuotta ennen 
interventiota ja 
8 vuotta sen 
jälkeen

Putoamiseen liitty-
viä työtapaturmia 
100:aa henkilö-
työvuotta kohden

Spangen-
berg, 
200232

Tanskalaiset 
tunneli- ja 
sillanrakennustyö-
hön osallistuneet 
rakennusalan 
työntekijät
(n = 4 250 
henkilötyövuotta)

Monista erilaisista 
toimenpiteistä koottu 
turvallisuuskampan-
ja, toteutus vuonna 
1996 

3 vuotta ennen in-
terventiota ja 
3 vuotta sen 
jälkeen

Työtapaturmia 
100:aa 
henkilötyövuotta 
kohden

Suruda, 
200233

Noin 5 miljoonaa 
rakennusalan 
työntekijää 47 
osavaltiossa 
USA:ssa

Kaivantotyötapatur-
mien ehkäisemiseksi 
laadittu määräys, 
astui voimaan 1990

6 vuotta ennen in-
terventiota ja 
6 vuotta sen 
jälkeen

Kuolemaan 
johtaneita 
työtapaturmia 
1 000 000:aa 
työntekijää kohden

Wickizer, 
200438

Rakennusalan 
työntekijät 
Washingtonin 
osavaltiossa 
USA:ssa 
(interventioryhmä 
n = 3 305 henki-
lötyövuotta, 
kontrolliryhmä 
n = 65 720 
henkilötyövuotta)

Monista toimenpiteis-
tä koottu päihteiden 
käyttöä käsittelevä 
toimintaohjelma, to-
teutus alkoi vuonna 
1996 

3 vuotta ennen 
interventiota, 
3 vuotta sen 
aikana ja 1 vuosi 
sen jälkeen, 
mukana 
kontrolliryhmä

Työtapaturmia 
100:aa 
henkilötyövuotta 
kohden

ventio olisi ollut täysin riippumaton muista 
tapahtumista. Tutkimukset eivät myöskään 
pystyneet osoittamaan, että niissä oli käy-
tetty keskeytettyjä aikasarjoja riittävän 
hyvin analysoivia tilastollisia menetelmiä. 
Korkein saavutettu laatupistemäärä oli nel-
jä kuudesta maksimipisteestä (67 %)22, 38. 
Tutkimuksista kaksi sai kolme pistettä kuu-
desta (50 %)9, 33, ja alin pistemäärä oli kaksi 
(33 %)32.
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Lainsäädännöllisten 
interventioiden vaikuttavuus

Lainsäädännöllisten interventioiden vaikut-
tavuutta käsittelevien kolmen tutkimuk-
sen9, 22, 33 taustalla vallinneen työtapatur-
mien kehityssuunnan mukaan työtapatur-
mien lukumäärä väheni koko ajan (Tau-
lukko 2; kehityssuunta ennen interventio-
ta). Yksikään kolmesta tutkimuksesta ei 
vähentänyt työtapaturmien määrää välit-
tömästi intervention jälkeen eikä pidem-
mällä aikavälillä. Päinvastoin yhdessä tut-
kimuksessa näkyi tilastollisesti merkitsevä 
välittömän työtapaturmien määrän kasvu 
heti intervention jälkeen9 ja toisessa tutki-
muksessa työtapaturmien määrä kasvoi 
jatkuvasti pitkällä aikavälillä katsottuna33 

(Taulukko 2).
Kaikkien kolmen tutkimuksen lainsää-

dännöllisen intervention pääteltiin toimi-
van ja vaikuttavan samalla tavalla työtapa-

turmiin. Tutkimukset olivat siis keskenään 
tarpeeksi samanlaisia, ja niiden tuloksista 
lasketut vaikutuskertoimet voitiin yhdistää 
meta-analyysilla. Tutkimukset olivat tilas-
tollisesti epäyhtenäisiä eli heterogeenisia (I2 
= 87,8 %) välittömän vaikutuksen suhteen, 
jolloin niiden analysoinnissa käytettiin 
satunnaisten vaikutusten mallia. Trendin 
eli jatkuvan pidemmän aikavälin vaikutuk-
sen suhteen tutkimukset olivat tilastollisesti 
yhtenäisiä eli homogeenisia (I2 = 10,9 %) 
ja niiden analysoinnissa käytettiin kiintei-
den vaikutusten mallia.

Meta-analyysilla laskettu välitöntä vai-
kutusta kuvaava kokonaisvaikutuskerroin 
ei ollut tilastollisesti merkitsevä (Kuva 1). 
Kyseisen vaikuttavuuden suhteen tutki-
mukset olivat edellä mainitusti tilastollisesti 
heterogeenisia, mikä voi johtua yhden tut-
kimuksen9 muita suuremmasta työtapatur-
mien lukumäärästä ennen interventiota 
(Taulukko 2; interventiota edeltävä työta-

Taulukko 2. Keskeytettyjen aikasarjatutkimusten tulokset Ramsayn menetelmällä analysoituna.  
Kaikki tulokset on laskettu tunnusluvulla työtapaturmien lukumäärä 100:aa henkilötyövuotta kohden 
(SD = keskihajonta, SE = keskivirhe). 

Tutkimus Interventiota 
edeltävä 
työtapaturma-
tason 
keskiarvo (SD)

Työtapaturmata-
son muutos eli 
välitön 
vaikutus (SE) **

Interventiota 
edeltävä 
työtapaturmien 
kehityssuunta 
(SE)**

Työtapaturmien 
trendin muutos 
(SE) eli jatkuva 
vaikutus**

Auto-
korrelaatio

Derr 20019 45.80 (3.42) 8.16 (2.18) -1.97 (0.51) 0.28 (0.67) -0.64
Lipscomb 200322 3.50 (0.49) 0.39 (0.57) -0.70 (0.35) 0.47 (0.35) -0.08
Spangenberg 
200232

3.34 (2.06) -3.75 (1.13) 2.17 (0.43) -2.67 (0.52) -0.82

Suruda 200233 14.01 (2.09) -2.18 (1.17) -1.10 (0.23) 0.76 (0.31) -0.37
Wickizer 200438: 
interventioryhmä*

27.80 (1.40) -4.62 (2.43) -0.79 (0.98) 0.13 (1.01) -0.70

Wickizer 200438: 
kontrolliryhmä*

28.06 (2.35) 2.93 (0.61) -2.25 (0.24) 2.01 (0.25) -1.25

Wickizer 200438: 
interventio 
-kontrolliryhmä*

0.26 (1.12) -7.59 (1.85) -1.50 (0.75) -1.97 (0.77) -0.83

* Yhdessä tutkimuksessa oli mukana kontrolliryhmä, joten muutosta kuvaava lopputulos laskettiin vähentämällä 
interventioryhmän työtapaturmamäärästä kontrolliryhmän työtapaturmamäärä.  
** Ramsayn menetelmällä lasketut regressiokertoimet.
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paturmien tason keskiarvo). Trendin eli 
jatkuvan vaikutuksen kokonaisvaikutusker-
roin puolestaan oli tilastollisesti merkitsevä 
(Kuva 2). Merkitsevyys oli kuitenkin pieni ja 
osoitti lisäksi, että työtapaturmien määrä oli 
hieman kasvanut intervention jälkeen.

Nämä kolme laadultaan kohtalaista tut-
kimusta osoittivat, että yksistään lainsää-
dännöllisillä interventioilla ei vähennetä 
työtapaturmia välittömästi toimenpiteen 
jälkeen. Näiden interventioiden jatkuva 
pidemmän aikavälin vaikutus oli pikem-
minkin työtapaturmien määrää lisäävä 
kuin vähentävä.

Turvallisuuskampanjan 
vaikuttavuus työtapaturmiin

Monista erilaisista toimenpiteistä koostu-
neella turvallisuuskampanjalla pyrittiin 

lisäämään myönteistä suhtautumista tur-
vallisuusasioihin ja muuttamaan turvalli-
suuskäyttäytymistä32. Kyseisen vaikutta-
vuustutkimuksen taustalla olevan yleisen 
työtapaturmien kehityssuunnan mukaan 
työtapaturmien määrä lisääntyi (Taulukko 
2; interventiota edeltävä työtapaturmien 
kehityssuunta). 

Alkuperäisten tutkimustulosten analy-
sointi regressiokertoimiksi osoitti, että inter-
ventio vähensi työtapaturmia välittömästi 
3,75 työtapaturmaa 100:aa henkilötyövuot-
ta kohden vuodessa. Vastaavasti jatkuva 
pidemmän aikavälin vaikutus vähensi 2,67 
työtapaturmaa 100:aa henkilötyövuotta 
kohden vuodessa. Näiden regressiokertoi-
mien avulla laskettiin vastaavat vaikutusker-
toimet: välitön vaikutus -1.82 (95% luotta-
musväli -2.90–0.75) ja jatkuva vaikutus 
-1.30 (95 % luottamusväli -1.79 – -0.80).

Kuva 1. Meta-analyysi lainsäädännöllisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta välittömästi intervention 
jälkeen (SE = keskivirhe, CI = luottamusväli).

Kuva 2. Meta-analyysi lainsäädännöllisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta jatkuvalla pitkällä aikavälillä 
(SE = keskivirhe, CI = luottamusväli). 
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”Päihteetön työpaikka” 
-toimintaohjelman vaikuttavuus 
työtapaturmiin

Tämän useista erilaisista toimenpiteistä 
koostuneen toimintaohjelman38 taustalla 
olevan yleisen työtapaturmien kehityssuun-
nan mukaan työtapaturmien määrä väheni 
(Taulukko 2; interventiota edeltävä työtapa-
turmien kehityssuunta). Tutkimuksessa oli 
muihin verrattuna mukana kontrolliryhmä, 
joten intervention vaikuttavuus laskettiin 
interventioryhmän työtapaturmien ja kont-
rolliryhmän työtapaturmien välisenä erotuk-
sena (käytetty yksikkö oli sama kuin muissa-
kin tutkimuksissa, työtapaturmia 100:aa 
henkilötyövuotta kohden). Alkuperäisten 
tutkimustulosten analysointi regressiokertoi-
miksi osoitti, että toimintaohjelma vähensi 
työtapaturmia välittömästi intervention jäl-
keen: interventio vähensi 7,59 työtapatur-
maa 100:aa henkilötyövuotta kohden vuo-
dessa (Taulukko 2). Interventio vähensi työ-
tapaturmia myös jatkuvasti pidemmällä 
aikavälillä: 1,97 työtapaturmaa 100:aa hen-
kilötyövuotta kohden vuodessa. Näille reg-
ressiokertoimille laskettiin vastaavat vaiku-
tuskertoimet: välitön vaikutus -6.78 (95 % 
luottamusväli -10.02 – -3.54) ja jatkuva vaiku-
tus -1.76 (95 % luottamusväli -3.11 – -0.41).

POHDINTA

Näyttöä löytyi sille, että monipuolinen tur-
vallisuuskampanja sekä päihteiden käytön 
vähentämiseen pyrkivä toimintaohjelma 
vähentävät työtapaturmia rakennusalalla. 
Vastaavaa näyttöä ei löytynyt lainsäädän-
nöllisille interventioille.

Interventioiden toteutus 
vaikuttavuustutkimuksissa

Tutkitut interventiot kuvattiin puutteelli-
sesti alkuperäistutkimuksissa. Myöskään 

interventioiden käytäntöön saattamisesta 
ei kerrottu tutkimuksissa millään tavalla. 
Tämän vuoksi oli hankalaa tehdä vankkoja 
johtopäätöksiä interventioiden vaikutta-
vuudesta. 

Tutkimuksissa ei kerrottu, miten ja mis-
sä määrin lainsäädännöllisiä interventioita 
saatettiin käytännön toiminnaksi9, 22, 33. Tie-
toa ei ollut saatavilla myöskään siitä, miten 
työnantajia ja työntekijöitä pyrittiin saa-
maan noudattamaan annettuja määräyk-
siä. Lainsäädännöllisiä interventioita voi-
taisiin täydentää esimerkiksi tiedottamis- ja 
koulutustyyppisillä ohjelmilla22. Terveyteen 
ja työkykyyn liittyvissä tutkimuksissa on 
myös todettu, että nyky-yhteiskunnassa 
pelkkä lainsäädännöllinen muutos ei ole 
tarpeeksi tehokas asenteita ja käyttäytymis-
tä muuttava toimenpide15. 

Monipuolisen turvallisuuskampanjan32 
sekä ”päihteetön työpaikka” -toimintaoh-
jelman38 sisältö ja toteutus oli kuvattu alku-
peräistutkimuksissa tarkemmin kuin lain-
säädännölliset interventiot. Turvallisuus-
kampanjan vaikuttavuutta arvioineessa 
tutkimuksessa annettiin lisäksi tietoa siitä, 
miten työntekijät oli perehdytetty kampan-
jaan ja miten he ajattelivat kampanjasta. 
Toisaalta työmaalla toteutetut useat toi-
menpiteet ja käyttäytymisen muuttumista 
kuvaavat mittarit (esimerkiksi työmaan jär-
jestys ja siisteys) olisi voitu kuvata tarkem-
min.

”Päihteetön työpaikka” -toimintaohjel-
man38 toteutusta ja yksityiskohtaista kuvaus-
ta rajoittavat eettiset ja lainsäädännölliset 
näkökulmat. Tällaisia interventioita toteu-
tettaessa täytyy miettiä, missä menee raja 
työnantajan oikeudessa testata työntekijöi-
tään ja missä menee työntekijän yksityisyy-
den raja sekä miten työntekijä voi suojautua 
kohtuuttomilta testausmääriltä1.

Turvallisuuskampanjassa ja ”päihteetön 
työpaikka” -toimintaohjelmassa käytettiin 
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molemmissa useita erilaisia yhtäaikaisia 
toimenpiteitä32, 38. Nämä toimenpiteet jat-
kuivat pidemmän aikaa eivätkä olleet vain 
kertaluontoisia tapahtumia.  Tutkimuksissa 
tärkeiksi toimintasuunnitelmiksi osoittau-
tuivat myös turvallisuuskulttuuriin vaikut-
tavien tekijöiden yhdistäminen toimeenpa-
noa vahvistavien tekijöiden, kuten työmaa-
tarkastuksien ja huumetestauksien, kanssa. 
Turvallisuuskulttuurin ja yksilöiden turval-
lisuuskäyttäytymisen on todettu olevan 
yhteydessä toisiinsa23.

Tarkastelun pohjalta voidaan olettaa, 
että turvallisuuskampanjan32 ja päihteiden 
käyttöä käsittelevän toimintaohjelman38 
aikana interventioita saatettiin käytäntöön 
edes jossain määrin. Toisaalta asia olisi voi-
tu dokumentoida numeerisesti eli kvantita-
tiivisesti, mikä selvästi helpottaisi luotetta-
vien johtopäätösten tekoa.

Taustatekijät

Kaksi kolmesta9, 22, 33 Yhdysvaltain lainsää-
dännöllisiä määräyksiä käsittelevästä tutki-
muksesta raportoi alun perin, että työtapa-
turmien määrä oli merkittävästi vähenty-
nyt. Toisaalta Yhdysvalloissa havaittiin 
samanaikaisesti, että työtapaturmat raken-
nusalalla vähenivät huomattavasti6, 13. Vas-
ta tutkimusten analysointi Ramsayn mene-
telmällä27 autoregressiivisen aikasarjan 
avulla osoitti, että lainsäädännöllisillä inter-
ventioilla ei ollut selkeää välitöntä eikä jat-
kuvaa työtapaturmien määrää vähentävää 
vaikutusta. Toisaalta analysointi vahvisti 
turvallisuuskampanjan ja ”päihteetön työ-
paikka” -toimintaohjelman vähentävän 
työtapaturmia. 

Toissijaisia tulosmittareita käytettiin 
ainoastaan yhdessä tutkimuksessa, jossa 
mitattiin työkyvyttömyyspäivien määrä 
työtapaturmaa kohden22. Alkuperäisen tut-
kimuksen mukaan työkyvyttömyyspäivien 

määrä väheni. Tulosten analysointi Ram-
sayn menetelmällä27 silti osoitti, että inter-
ventiolla ei ollut vaikuttavuutta. Lisäksi 
taustalla vaikutti samanaikaisesti kehitys-
suunta, jonka mukaan työtapaturmat vähe-
nivät.

Keskeytettyjen aikasarjojen osalta inter-
ventioiden toimimattomuutta voi selittää 
se, että käytännössä interventiot toteutu-
vatkin vain vähitellen ja viiveellä. Interven-
tio ei tällöin selvästi keskeytä aikasarjaa31. 
Tämä on mahdollista, mutta tämän tar-
kempaa arviota asiasta ei voida tehdä: tut-
kimuksissa ei kerrottu esimerkiksi, miten 
lainsäädännöllisiä interventioita on käy-
tännössä toteutettu tai miten säädösten 
voimaan astumisesta on tiedotettu. Toi-
saalta taas kannattaa muistaa, että jotkut 
yrityksistä osaavat ennakoida etukäteen 
tulevan lainsäädännön tuomia muutoksia 
ja osa yrityksistä seuraa määräyksiä vasta 
paljon tämän voimaanastumisen jälkeen. 
Voi siis olla erittäin hankalaa määrittää 
mitään yhtä tarkkaa ajankohtaa interventi-
on käytäntöön siirtymiselle.

Kirjallisuushaussa löydetyt muut 
rakennusalan tutkimukset 

Katsauksessa haluttiin tarkastella lyhyesti 
myös aihetta käsitteleviä tutkimuksia, jotka 
eivät täyttäneet kaikkia asetettuja valinta-
kriteerejä. Tällaisia tutkimuksia löytyi viisi 
kappaletta: neljässä tutkimuksessa1, 8, 10, 17 
käytettiin ennen–jälkeen-asetelmaa ilman 
kontrolliryhmää ja yhdessä tapaus–verrok-
ki-tutkimusasetelmaa (tuloksia mitattu 
ennen interventiota sekä sen jälkeen)24.

Tutkimuksista yksi arvioi lainsäädännöl-
lisen intervention24, kaksi huumetestauk-
sen1, 10 ja kaksi koulutuksen8, 17 työtapatur-
mia vähentävää vaikutusta. Näiden viiden 
tutkimuksen tulokset tukevat katsauksen 
tuloksia. Lisäksi yksi tutkimus arvioi orga-
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nisaatiotekijöihin kohdistunutta interventio-
ta (viisiaskelinen terveys- ja turvallisuus-
suunnitelma), mutta tutkimuksen tulostie-
toja oli vaikea kerätä alkuperäisartikkelis-
ta11. Tutkijoilta on pyydetty jatkoselvitystä 
asiasta. 

Tutkimuksia etsittiin laajasti sekä tunne-
tuimmista suurista kirjallisuustietokannois-
ta että tärkeimmiltä aiheeseen liittyviltä 
internet-sivuilta. Täten on erittäin toden-
näköistä, että haku kattoi suurimman osan 
aiheesta julkaistuista interventioiden vai-
kuttavuustutkimuksista. Julkaisuharha eli 
kielteisiä tutkimustuloksia raportoivien 
artikkeleiden puuttuminen on aina mah-
dollista. Toisaalta katsauksessa kerätyt 
edellä mainitut huonompilaatuiset tutki-
mukset raportoivat nimenomaan negatiivi-
sia tuloksia. Tämän pohjalta voi päätellä, 
että julkaisuharhan tuloksia vääristävä vai-
kutus on vähäinen.

Vaikuttavuustutkimusten määrä 
ja laatu

Satunnaistettuja kontrollitutkimuksia ei 
löytynyt yhtään kappaletta. Lisäksi kaikki 
viisi valittua tutkimusta9, 22, 32, 33, 38 osoittau-
tuivat metodiselta laadultaan kohtalaisiksi. 
Ilmeisesti työturvallisuustukimusta ei ole 
helppo toteuttaa rakennusalalla. Raken-
nusalan riskien ja sattuvien työtapaturmien 
suuri määrä edellyttävätkin laadukkaam-
pia vaikuttavuustutkimuksia sen lisäksi, 
että kehitetään uusia torjuntakeinoja.

Mielenkiintoista oli myös se, että yleises-
ti suositelluista työturvallisuustoimistakaan 
ei löytynyt vaikuttavuustutkimuksia. Työ-
turvallisuutta käsittelevässä kirjallisuudessa 
ja kursseilla ehdotetaan tai asiantuntijat 
kehottavat usein käyttämään teknisiin ja 
inhimillisiin tekijöihin tai organisaation 
toimintaan kohdistettuja interventioita, 
kuten riskinarviointia, läheltä piti -tilantei-

den ja työtapaturmien analysointia, vaa-
rallisten tilanteiden raportointia ja ratkai-
sua, turvallisuuskoulutusta, tarkastuskier-
roksia, auditointeja, turvallisten työkalujen 
ja laitteiden käyttöä, ennakoivaa suunnit-
telua sekä aliurakoijien johtamista työ-
maalla. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että täl-
laisilla interventioilla ei olisi vaikuttavuutta, 
vaan että niistä ei ole olemassa tieteellisesti 
korkeatasoista näyttöä kumpaankaan suun-
taan. Turvallisuuskampanjasta sekä ”päih-
teetön työpaikka” -ohjelmasta saatu näyttö 
ei oikeuta johtopäätökseen, jonka mukaan 
rakennusalalla tulisi suosia jatkossa vain 
tämäntyyppisiä interventioita. Viesti on 
ennemminkin se, että muuntyyppisten inter-
ventioiden vaikuttavuutta tulee jatkossa tut-
kia hyvin suunnitelluin menetelmin. 

Katsauksessa osoitettiin, että keskeytetty 
aikasarjatutkimus soveltuu hyvin harvinais-
ten tai sattumanvaraisten tapahtumien, 
kuten työtapaturmien, arvioimiseen (eten-
kin kun satunnaistettujen kontrollitutki-
musten käytännön toteuttaminen vaikuttaa 
erittäin hankalalta). Katsaukseen valitut 
tutkimukset eivät täyttäneet EPOC:n35 
asettamia vaatimuksia tilastollisen analyy-
sin suhteen. Keskeytettyä aikasarjaa käy-
tettäessä tuleekin muistaa, että ne pitää 
analysoida oikealla tavalla27.

Oikean soveltuvan analyysitavan lisäksi 
keskeytetyissä aikasarjatutkimuksissa tulee 
ottaa huomioon rakennushankkeiden 
toteutuksessa ja yksityiskohdissa esiintyvä 
vaihtelevuus. Rakennushankkeeseen liittyy 
aina erilaisia työtehtäviä, vilkasta toimin-
taa, useita urakoijia sekä työnantajia ja 
ympäristöoloja, joista koituu työtapatur-
mien vaaraa lisääviä riskejä. Tämän vuok-
si jatkossa tehtävissä tutkimuksissa tulee 
ottaa paremmin huomioon näitä muutok-
sia hyvälaatuisen tutkimuksen ja luotetta-
vien tulosten saamiseksi32.
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Ihannetapauksessa intervention suun-
nittelu perustuu testattuihin teorioihin ja 
malleihin, joilla pystytään kuvailemaan ja 
selittämään työtapaturmien ehkäisemiseen 
ja torjumiseen vaikuttavia erilaisia tekijöi-
tä. Jotta interventioiden todellinen toteutu-
minen käytännössä voidaan osoittaa, täy-
tyy vaikuttavuuden arviointia varten suun-
nitella aiheeseen soveltuvia ja toimivia mit-
tareita. Kun tunnettuja teorioita verrataan 
interventioissa käytettyihin tulosmittarei-
hin, kuten tapaturmataajuuteen, saadaan 
lisää tietoa mahdollisista interventioiden 
(piilevistä) perustekijöistä, jotka tekevät 
interventiosta vaikuttavan. Intervention 
siirtymisestä käytännön toimintaan saatai-
siin parempi kuva, jos vaikuttavuustutki-
muksissa mitattaisiin työtapaturmien tun-
nuslukujen rinnalla työntekijöiden käyttäy-
tymistä kuvaavia tekijöitä. Käyttäytymisen 
muutosta kuvaavat mittarit tuottaisivat 
myös lisätietoa, jonka avulla saataisiin vah-
vempi käsitys tunnusluvuilla saaduista 
tuloksista30. 

JOHTOPÄÄTÖKSET

Suosituksia käytännön työhön 

Katsaukseen valitut lainsäädännölliset 
interventiot eivät yksistään näyttäneet 
vähentävän työtapaturmien määrää raken-
nusalalla. Niiden rinnalle tarvitaan toimia, 
joiden avulla työnantajat ja työntekijät saa-
daan paremmin noudattamaan määräyk-
siä. Monia eri toimintoja yhdistävät ja 
pidemmän aikaa jatkuvat (ei kertaluontoi-
set) interventiot, kuten tässä turvallisuus-
kampanja ja päihteiden käyttöä käsittelevä 
toimintaohjelma, näyttävät vähentävän 
työtapaturmien määrää pitkävaikutteisesti. 
Tällaisten monipuolisten interventioiden 

vaikuttavia osatekijöitä näyttävät olevan 
niiden kyky vaikuttaa työpaikkojen turval-
lisuuskulttuuriin ja toimenpiteiden toteutu-
miseen sekä työntekijä- että johtotasolla. 

Suosituksia tutkimustyöhön

Rakennusalalla tarvitaan tutkimuksia tur-
vallisuustoimien käytäntöön saattamista 
estävistä ja edesauttavista tekijöistä sekä toi-
menpiteiden toimivuudesta työtapaturmien 
vähentäjänä. Tutkimuskohteiksi ehdotetaan 
seuraavia aiheita: 

–  tutkitaan mittareita, jotka soveltuvat 
interventioiden käytäntöön saattamisen 
arviointiin

–  kehitetään menetelmiä toimivien inter-
ventioiden käytäntöön saattamiseksi 

–  tehdään interventioiden vaikuttavuus-
tutkimuksia, joissa ensisijaisena tulosmit-
tarina on työtapaturmien lukumäärä

–  tehdään interventioiden vaikuttavuus-
tutkimuksia, joissa toissijainen tulosmit-
tari on käyttäytymistä (tai mahdollisesti 
fyysistä työympäristöä) kuvaavat tekijät

–  selvitetään työtapaturmien lukumäärien 
eli ensisijaisten tulosmittareiden ja käyt-
täytymistä (tai mahdollisesti fyysistä työ-
ympäristöä) kuvaavien eli toissijaisten 
tulosmittareiden välistä suhdetta.

Interventioiden vaikuttavuutta voidaan 
tutkia usean vuoden pituisilla hyvälaatuisil-
la ja luotettavilla keskeytetyillä aikasarja-
tutkimusasetelmilla. Näille tutkimuksille on 
olemassa myös tilastollisia analyysimene-
telmiä. Siksi tätä tutkimusasetelmaa pitäisi 
käyttää ja sitä voidaankin käyttää nykyistä 
useammin turvallisuusinterventioiden vai-
kuttavuustutkimuksissa.
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Turvallisuuskulttuurin ulottuvuudet 
ydinvoima-alalla ja terveydenhuollossa 
Teemu Reiman, Pia Oedewald ja Elina Pietikäinen

Turvallisuuskulttuurin käsitettä on käytetty pitkään tutkimuksessa ja käytännön 
kehittämistyössä erilaisilla turvallisuuskriittisillä aloilla. Turvallisuuskulttuurin 
käsitteestä ja sisällöstä ei kuitenkaan ole päästy yksimielisyyteen. Tässä artikkelissa 
tarkastelemme, millaisista ulottuvuuksista turvallisuuskulttuurin on katsottu 
muodostuvan ydinvoimateollisuudessa ja toisaalta terveydenhuollossa. Tuomme 
esiin näille turvallisuuskriittisille aloille yhteisiä turvallisuuskulttuurin piirteitä ja 
toisaalta alojen välisiä painotuseroja. Esitämme turvallisuuskulttuurin 
ulottuvuuksista teoreettisen mallin, jonka katsomme soveltuvan 
turvallisuuskulttuurin arvioinnin ja kehittämisen viitekehykseksi niin ydinvoima-alalla 
kuin terveydenhuollossakin. 

Turvallisuuskulttuurin ulottuvuudet on tutkimuksissa ymmärretty hyvin 
samansuuntaisesti ydinvoima-alalla ja terveydenhuollossa. Joitakin painotuseroja 
alojen välillä on. Esimerkiksi toiminnan standardointi sääntöjen, ohjeiden ja 
työmääräinjärjestelmien muodossa näyttää korostuvan turvallisuuskulttuurin 
osatekijänä ydinvoima-alalla enemmän kuin terveydenhuollossa. Ammattien välinen 
yhteistyö näyttää puolestaan korostuvan turvallisuuden kannalta olennaisena 
tekijänä terveydenhuollossa. Mittareissa on yhdistetty eritasoisia kulttuurin 
ulottuvuuksia ilman että näitä eroja on pohdittu. Katsomme, että 
turvallisuuskulttuuria olisi jatkossa mielekästä tarkastella niin ydinvoima-alalla kuin 
terveydenhuollossakin kolmen laadullisesti erilaisen tason kautta. Nämä tasot ovat 
organisatoristen ulottuvuuksien taso, psykologisten ulottuvuuksien taso ja 
sosiaalisten prosessien taso. 

 Avainsanat:  organisaatiotutkimus, teoreettinen malli, organisaatiokulttuuri, 
turvallisuusilmapiiri, turvallisuuskulttuuri, ydinturvallisuus, potilasturvallisuus
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JOHDANTO

Turvallisuuskulttuurin käsite on syntynyt 
ydinvoima-alalla.30 Käsitettä käytettiin 
Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden 
tutkinnan yhteydessä havainnollistamaan 
sitä, että onnettomuudet eivät johdu vain 
teknisistä vioista tai yksittäisten ihmisten 
virheistä, vaan johtamiseen ja organisaa-
tioon liittyvillä tekijöillä on myös merkitys-
tä onnettomuuksien synnyssä. Turvalli-
suuskulttuurin käsite on sittemmin levinnyt 
muille aloille. Turvallisuuskulttuurin tutki-
mus- ja kehittämisprojekteja on toteutettu 
ydinvoimateollisuuden24, 25, 39, 40, 48 lisäksi 
muun muassa ilmailualalla42, öljyteollisuu-
dessa9, 43, 44, kemianteollisuudessa14, valmis-
tavassa teollisuudessa2, 71, raideliikentees-
sä3,4 ja viime vuosina myös terveydenhuol-
lossa50, 51, 63. Useissa onnettomuustutkin-
noissa on arvioitu huonon turvallisuuskult-
tuurin vaikuttaneen keskeisesti onnetto-
muuden syntyyn10, 15, 27, 29, 61, ja viranomai-
set ovat alkaneet vaatia organisaatioilta 
hyvää turvallisuuskulttuuria ja kykyä osoit-
taa se. 

Suomessa vaaditaan ydinvoima-alalla 
Suomessa Valtioneuvoston päätöksen 
395/91 mukaisesti ydinvoimalaitoksen 
luvanhaltijaa noudattamaan korkeaa tur-
vallisuuskulttuuria. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö puolestaan pitää turvallisuuskult-
tuurin vahvistamista keskeisenä tehtävänä 
terveydenhuollon kaikilla tasoilla hoidon 
laadun ja potilasturvallisuuden parantami-
seksi33. 

Turvallisuuskulttuurin käsite voi auttaa 
herättämään keskustelua organisaatioiden 
turvallisuustavoitteiden saavuttamisen 
edellytyksistä ja tarttumaan asioihin jo 
ennen kuin ulospäin näkyviä ongelmia 
ilmenee53. Siihen liittyy myös haasteita5, 20, 

23, 53, 58, 65. Yleisesti hyväksyttyä turvallisuus-
kulttuurin määritelmää ei ole pystytty 

muodostamaan ja turvallisuuskulttuurin 
käsitettä on moitittu teoreettisesta epäsel-
vyydestä. Tutkimustyö ja käytännön sovel-
luksien kehittäminen käsitteen ympärillä 
on ollut 1980-luvulta lähtien vilkasta mutta 
teoreettisesti hajanaista. 

Tässä artikkelissa tarkastelemme turval-
lisuuskulttuurin käsitettä kahden turvalli-
suuskriittisen alan – ydinvoimateollisuuden 
ja terveydenhuollon – konteksteissa. Ver-
tailemme ja arvioimme ydinvoima-alan ja 
terveydenhuollon tutkimuksia, joissa on 
jäsennetty ja pohdittu turvallisuuskulttuu-
rin sisältöä. Alojen vertailun tekee mielek-
kääksi se, että ne eroavat ajallisesti lähes 
parikymmentä vuotta turvallisuuskulttuu-
ri-käsitteen soveltamisessa. Analyysin poh-
jalta esitämme turvallisuuskulttuurin erita-
soisista ulottuvuuksista teoreettisen mallin, 
jonka katsomme soveltuvan sekä ydinvoi-
ma-alan että terveydenhuolto-organisaa-
tioiden turvallisuuskulttuurin arviointiin ja 
kehittämiseen. Toteamme, että turvalli-
suuskulttuuri on olemukseltaan organisaa-
tion kykyä ja tahtoa ymmärtää millaista 
turvallinen toiminta on, millaisia vaaroja 
organisaation toimintaan liittyy ja miten 
niitä voidaan ehkäistä sekä kykyä ja tahtoa 
toimia turvallisesti ja ehkäistä vaarojen 
toteutumista. 

TURVALLISUUSKULTTUURI 
ILMIÖNÄ YDINVOIMA-ALALLA 
JA TERVEYDENHUOLLOSSA

Turvallisuuskulttuurin käsite

Yksi ensimmäisistä ja yleisimmin käytetyis-
tä turvallisuuskulttuurin määritelmistä on 
kansainvälisen atomienergiajärjestön 
IAEA:n määritelmä: ”Turvallisuuskulttuu-
ri muodostuu organisaation sekä yksittäis-
ten ihmisten piirteistä ja asenteista, joiden 
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tuloksena ydinvoimalaitosten turvallisuu-
teen vaikuttavat tekijät saavat kukin tärkey-
tensä edellyttämän huomion ja ovat etusi-
jalla päätöksiä tehtäessä”30. Turvallisuus-
kulttuurista on esitetty myös useita muita 
määritelmiä. Terveydenhuollossa turvalli-
suuskulttuuria on kuvattu muun muassa 
yksilöiden ja yhteisön yhteiseksi arvoihin 
perustuvaksi tavaksi toimia siten, että kai-
kessa toiminnassa pyritään potilaalle koitu-
vien haittojen poistamiseen33. Yhteistä 
näille määritelmille on se, että niissä koros-
tetaan niin yksilöiden kuin ryhmien ja 
organisaation asenteita, käsityksiä ja käyt-
täytymistä. Epäselväksi usein jää, mikä on 
yksilöiden ja ryhmien asenteiden, käsityk-
sien ja käyttäytymisen välinen suhde, miten 
turvallisuuskulttuuri muodostuu ja muut-
tuu, mihin asenteet ja käsitykset kohdistu-
vat sekä minkälaisia organisatorisia käy-
täntöjä ja prosesseja nämä asenteet edellyt-
tävät. Määritelmät kuvaavat turvallisuus-
kulttuurin piirteitä, mutta eivät sen ole-
musta tai kohdetta. Pyrimme tässä artikke-
lissa tarkastelemaan ja vertaamaan turval-
lisuuskulttuurin olemusta ja ulottuvuuksia 
kahdessa kontekstissa, terveydenhuollossa 
ja ydinvoimateollisuudessa. 

Turvallisuuskulttuuria tarkastellaan 
yleensä organisaatiokulttuurin sovellutuk-
sena tai osatekijänä65. Käsitteiden väliset 
suhteet eivät kuitenkaan ole selkeät. Tutki-
joilla on eriäviä näkemyksiä siitä, miten 
turvallisuuskulttuuri suhteutuu organisaa-
tiokulttuuriin ja onko turvallisuuskulttuuri 
kaikilla organisaatioilla vai pelkästään niil-
lä, jotka korostavat turvallisuutta. Oman 
näkemyksemme mukaan kaikilla organi-
saatioilla on enemmän tai vähemmän tie-
dostetusti jonkin tasoinen turvallisuuskult-
tuuri, jota on mahdollista arvioida ja kehit-
tää osana organisaation kokonaistoimin-
taa. Tarkastelemme turvallisuuskulttuuria 
ilmiönä, joka keskittyy organisaatiokult-

tuurin turvallisuuteen liittyviin tekijöihin 
eli tekijöihin, jotka vaikuttavat turvallisuu-
teen positiivisesti tai negatiivisesti. Organi-
saatiokulttuurin käsitteeseen verrattuna 
turvallisuuskulttuurin käsite on lähtökoh-
taisesti normatiivisempi. Turvallisuuskult-
tuuriajattelussa turvallisuutta tarkastellaan 
yhtenä keskeisenä organisaation toiminnan 
tavoitteena ja kulttuurin piirteitä arvioi-
daan suhteessa tähän tavoitteeseen. Näin 
voidaan puhua hyvästä ja huonosta turval-
lisuuskulttuurista ja tuoda keskusteluun 
piirteitä, joita turvallisuuskriittisissä orga-
nisaatioissa tulisi vaalia. 

Kuten organisaatiokulttuurissa59, myös 
turvallisuuskulttuurissa voi ilmetä alakult-
tuureita. Esimerkiksi Díaz-Cabrera ym.13 
löysivät tutkimuksessaan kaksi erilaista tur-
vallisuusorientaatiota, jotka ilmenivät orga-
nisaatioissa samanaikaisesti. Ensimmäiselle 
orientaatiolle oli tyypillistä standardoinnin 
ja sääntöjen korostuminen. Toinen turval-
lisuusorientaatio oli epämuodollisempi. 
Siinä korostuivat ihmisten väliset suhteet ja 
innovaatioiden luominen. Alakulttuurit 
voivat muodostua myös ammattien tai toi-
minnoittain järjestäytyneiden henkilöstö-
ryhmien mukaan. 

Organisaatiokulttuuri-käsitteen lisäksi 
toinen turvallisuuskulttuurin lähikäsite on 
turvallisuusilmapiiri. Se syntyi erityisesti 
ennen 1980-lukua suositun organisaatio-
ilmapiirin käsitteen pohjalta. Turvallisuus-
ilmapiiri-käsitettä käytti ensimmäisen ker-
ran Zohar75. Hän tarkoitti sillä työntekijöi-
den jakamien turvallisuusnäkemysten sum-
maa, joka vaikuttaa turvallisuuskäyttäyty-
miseen. Zohar piti turvallisuusilmapiiriä 
organisaatioilmapiirin tyyppinä, jonka 
avulla on mahdollista erotella matalan 
onnettomuustason organisaatiot korkean 
onnettomuustason organisaatioista. 

Turvallisuusilmapiiriä on pidetty turval-
lisuuskulttuuria helpommin mitattavampa-
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na, pinnallisempana ja hetkellisempänä16, 

20, 21, 23, 60. Organisaatiokulttuurin ja organi-
saatioilmapiirin käsitteitä tutkinut Deni-
son12 katsoo, että kulttuurin ja ilmapiirin 
tutkimusperinteet keskittyvät viime kädes-
sä samaan ilmiöön eli sosiaalisten konteks-
tien muodostumiseen ja vaikutuksiin orga-
nisaatioissa. Denison huomauttaa, että 
akateemiset kiistat kulttuurin ja ilmapiirin 
käsitteiden paremmuudesta eivät merkitse 
mitään organisaatioiden käytännön haas-
teiden kanssa painiskeleville johtajille. Hän 
esittää, että tutkijoiden tulisi pyrkiä puhu-
maan kulttuurista, ilmapiiristä tai työym-
päristöstä sen mukaan, mikä on luontevaa 
kussakin organisaatiossa. Tässä artikkelissa 
turvallisuuskulttuurin ja turvallisuusilma-
piirin tutkimusperinnettä käsitellään yhte-
näisenä jatkumona, jonka tutkimuskohtee-
seen viitataan käsitteellä turvallisuuskult-
tuuri. 

Tutkimuksissa esiin nousseet 
turvallisuuskulttuurin 
ulottuvuudet

Keskeinen teema turvallisuuskulttuuria 
käsittelevissä tutkimuksissa on ollut turvalli-
suuskulttuurin osatekijöiden eli ulottuvuuk-
sien määritteleminen. Taulukko 1 havain-
nollistaa sitä, millaisista ulottuvuuksista tur-
vallisuuskulttuurin on ydinvoima-alalla ja 
terveydenhuollossa todettu koostuvan eli 
millaisia tekijöitä on pidetty olennaisina 
organisaation turvallisen toiminnan kannal-
ta. Ydinvoima- ja terveysalan julkaisujen 
lisäksi mukana on joitakin monialaisia artik-
keleita. Painopiste on uusissa, 2000-luvulla 
tehdyissä tutkimuksissa, joiden oletetaan 
heijastavan aikaisempien tutkimusten tulos-
ten avulla kumuloitunutta käsitystä turvalli-
suuskulttuurin ulottuvuuksista.

Taulukosta käy ilmi, että turvallisuus-
kulttuurin ulottuvuudet vaihtelevat eri jul-

kaisuissa. Vaihtelu näyttäisi selittyvän teo-
reettisten lähtökohtien erilaisuudella ja 
ulottuvuuksien erilaisilla nimeämistavoilla 
vahvemmin kuin sillä, että tutkijat olisivat 
perustavanlaatuisesti eri mieltä turvallisen 
toiminnan kannalta olennaisista piirteistä. 
Vaihtelua on enemmän siinä, mitä käsitet-
tä pidetään kulloinkin yläkäsitteenä ja mitä 
alakäsitteenä kuin siinä, pidetäänkö tiettyä 
ilmiötä turvallisuuskulttuuriin kuuluvana. 
Taulukon tutkimukset vain harvoin tekevät 
selväksi sen, mitä turvallisuutta tutkimuk-
sessa käsitellään. Erityisesti työturvallisuut-
ta ja prosessiturvallisuutta sotketaan keske-
nään esimerkiksi siten, että prosessiturval-
lisuutta mitataan ja sen mittareita validoi-
daan työtapaturmien määrällä. 

Syitä siihen, miksi tutkimuksissa esille 
nousseet ulottuvuudet vaihtelevat, on usei-
ta. Kansainvälisen atomienergiajärjestön 
IAEA:n raporteissa30, 31, 32 on pyritty kuvaa-
maan sitä, miten turvallisuuskulttuuri tulisi 
mieltää. Järjestö ohjeistaa viranomaisia ja 
voimayhtiöitä turvallisuuskulttuurin kehit-
tämisessä ja siten lähestyy käsitettä norma-
tiivisesti esittäen ohjeissaan turvallisuus-
kulttuuriin kuuluvat dimensiot. Tutkimuk-
set turvallisuuskulttuurista toteutetaan 
usein kyselytutkimuksina, joissa selvitetään 
empiirisesti, millaisista osatekijöistä turval-
lisuuskulttuurin mielletään organisaatioissa 
koostuvan. Ulottuvuuksien rakenteeseen 
päädytään useimmiten kyselyaineiston 
pääkomponenttianalyysin avulla. Toisaalta 
myöskään kyselytutkimukset eivät ole 
vapaita turvallisuuskulttuuria koskevista 
ennakkokäsityksistä. Tutkijoiden taustateo-
riat ja niiden sisältämät oletukset ohjaavat 
kysymysten muotoilua ja vaikuttavat sii-
hen, minkälaisia ulottuvuuksia aineistosta 
vastausten perusteella hahmottuu. Pää-
komponenttianalyysi jättää myös tutkijoille 
vapauksia ulottuvuuksien nimeämisessä. 
Näin eri aineistoilla ja eri tutkijoiden toi-
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Taulukko 1. Turvallisuuskulttuurin ulottuvuudet ydinvoima-alan ja terveydenhuollon julkaisuissa

Artikkeli/
julkaisu

Ala Artikkelin/
julkaisun tyyppi

Turvallisuuskulttuurin/  ilmapiirin ulottuvuudet

IAEA 1991 Ydinvoima Asiantuntijaryhmän 
raportti 
(Safety report)

Ylimmän johdon sitoutuminen toimintaperiaatteiden 
tasolla 
1)   turvallisuuspolitiikan määrittely
2)   johtamisrakenteet
3)   riittävät resurssit
4)   itsesäätely
Johtajien/esimiesten sitoutuminen:
1)   velvollisuuksien määritteleminen
2)   turvallisten käytäntöjen määrittely ja valvonta
3)   pätevyys ja koulutus
4)   palkinnot ja pakotteet
5)   seuranta, arviointi ja vertailu 
Yksilöiden sitoutuminen:
1)   kysyvä asenne
2)   harkitsevuus ja täsmällisyys
3)   kommunikointi

Ostrom, 
Wilhelm-
sen & 
Kaplan
1993

Ydinvoima Tieteellinen 
empiirinen artikkeli

1)   turvallisuustietoisuus 
2)   tiimityö 
3)   ylpeys ja sitoutuminen 
4)   laadukkuus  
5)   rehellisyys 
6)   kommunikaatio 
7)   johtajuus ja esimiestyö 
8)   innovaatiot 
9)   koulutus 
10) asiakassuhteet 
11) menettelytapoihin mukautuminen 
12) turvallisuustehokkuus 
13) tilat 

Lee 1998 Ydinvoima Tieteellinen 
empiirinen artikkeli

Yhdeksän turvallisuuskulttuurin osatekijää: 
1)   turvallisuusmenettelyt 
2)   riskit 
3)   työmääräinjärjestelmä 
4)   työtyytyväisyys 
5)   turvallisuussäännöt 
6)   koulutus 
7)   osallistuminen 
8)   turvallisuuden kontrollointi 
9)   laitoksen suunnittelu 
Näihin liittyen löydettiin 19 turvallisuusasennefaktoria

Clarke 
2000

Moni-
alainen

Tieteellinen 
review-artikkeli

turvallisuuskulttuuri vaikuttaa työilmapiiriin ja työilma-
piirin keskeisiä elementtejä ovat
1)   näkemykset johdon sitoutumisesta turvallisuuteen
2)   näkemykset työpaikan riskeistä
3)   näkemykset turvallisuusjohtamisjärjestelmästä (SMS)

Lee & 
Harrison 
2000 

Ydinvoima Tieteellinen 
empiirinen artikkeli

Kahdeksan turvallisuuskulttuurin osatekijää (domain): 
1)   luottamus turvallisuuteen 
2)   urakoitsijat 
3)   työtyytyväisyys 
4)   osallistuminen 
5)   riskit 
6)   turvallisuussäännöt 
7)   stressi 
8)   koulutus/henkilöstövalinnat 
Näiden sisällä yhteensä 28 faktoria

Taulukko 1. Jatkuu seuraavalla sivulla.
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Harvey, 
Bolam, 
Gregory & 
Erdos 
2001

Ydinvoima Tieteellinen 
empiirinen artikkeli

1)   johtajuustyyli ja kommunikaatio 
2)   organisaatioon sitoutuminen ja osallistuminen 
3)   riskinotto ja suhtautuminen riskinottoon 
4)   työtyytyväisyys 
5)   tyytyväisyys vallitsevaan tilanteeseen 
6)   riskitietoisuus

Lappalai-
nen, 
Kivimäki, 
Ketola & 
Heinimaa 
2001

Moni-
alainen

Tieteellinen 
empiirinen artikkeli

1)   organisaation turvallisuustoiminta 
2)   esimiehen suhtautuminen turvallisuuteen 
3)   palautteen saaminen ja osallistuminen 
4)   työntekijöiden suhtautuminen turvallisuuteen 
5)   esimiehen välittäminen työntekijöistä

Harvey, 
Erdos, 
Bolam, 
Cox, 
Kennedy & 
Gregory 
2002

Ydinvoima Tieteellinen 
empiirinen artikkeli

1)   johtajuustyyli ja kommunikaatio 
2)   organisaatioon sitoutuminen ja osallistuminen 
3)   riskinotto ja suhtautuminen riskinottoon 
4)   työtyytyväisyys 
5)   tyytyväisyys vallitsevaan tilanteeseen 
6a) (vain työntekijöillä) vastuun välttäminen 
6b) (vain johtotasolla) hyvä vs. huono johtaminen 
7)   riskitietoisuus 

IAEA 2002 Ydinvoima Asiantuntijaryhmän 
raportti 
(IAEA- TECDOC)

Artefaktien ja/tai julkilausuttujen arvojen taso:
1)   ylemmän johdon sitoutuminen turvallisuuteen
2)   näkyvä johtajuus
3)   systemaattinen lähestymistapa turvallisuuteen
4)   itsearviointi
5)   turvallisuuden strateginen bisnesmerkitys
6)   turvallisuus-tuottavuuskonfliktin puuttuminen
7)   suhde viranomaisiin ja muihin ulkoisiin ryhmiin
8)   proaktiivinen ja pitkän tähtäimen näkökulma
9)   muutoksen johtaminen
10) dokumentoinnin ja menettelytapojen laatu
11) henkilökunnan riittävä määrä ja pätevyys
12) henkilökunnan kysyvä asenne
13) tietämys ihmisestä, teknologiasta ja organisaatiosta
14) selkeät roolit, velvollisuudet ja vastuut
15) motivaatio ja työtyytyväisyys
16) kaikkien työntekijöiden osallistaminen/osallistuminen
17) hyvät työolosuhteet suhteessa aikapaineisiin, työ-
      määrään ja stressiin
18) turvallisuussuoriutumisen mittaaminen
19) tarkoituksenmukainen resurssien allokointi
20) yhteistyö ja tiimityöskentely
21) konfliktien käsittely
22) johtajien ja työntekijöiden suhde
23) tietoisuus työprosesseista
24) hyvät tukitoimet (good housekeeping)
Julkilausuttujen arvojen taso:
1)   turvallisuuden priorisointi
2)   turvallisuutta voidaan aina kehittää
3)   avoimuus ja kommunikaatio
4)   organisaation oppiminen
Perusoletusten taso:
1)   aikakäsitys (time focus)
2)   näkemys virheistä
3)   näkemys turvallisuudesta
4)   systeemiajattelu 
5)   johtajien rooli
6)   näkemys ihmisistä

Taulukko 1. Jatkuu seuraavalla sivulla.
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Singer, 
Gaba, 
Geppert, 
Sinaiko, 
Howard & 
Park 2003

Terveyden-
huolto

Tieteellinen 
empiirinen artikkeli

1)   organisaatio (mm. resurssit, johtaminen, ilmapiiri, 
suhtautuminen virheisiin)

2)   osasto (mm. koulutus, ohjeiden noudattaminen, 
laadusta välittäminen)

3)   tuotanto (mm. oma toiminta, muiden toiminta, 
oikaisut ja aikapaineet)

4)   raportointi/avun pyytäminen 
5)   häpeä/itsetietoisuus (virheisiin ja väsymykseen 

liittyen)
Findley 
2004

Ydinvoima Väitöskirja, 
empiirinen

1)   organisaation sitoutuminen ja kommunikaatio 
2)   linjajohdon sitoutuminen 
3)   esimiehen rooli 
4)   henkilökohtainen rooli 
5)   työtovereiden vaikutus 
6)   pätevyys 
7)   riskinottokäyttäytyminen 
8)   turvallisen käyttäytymisen esteet 
9)   työmääräinjärjestelmä 
10) onnettomuuksien ja läheltä piti -tilanteiden 

  raportointi 
11) yleinen työtyytyväisyys 

Silva, Lima 
& Baptista 
2004

Moni-
alainen

Tieteellinen 
empiirinen artikkeli

1)   turvallisuusilmapiirin sisältö: 
      a) tuki b) tavoitteet c) innovaatiot d) säännöt) 
2)   turvallisuus organisaation arvona 
3)   organisaation turvallisuuskäytännöt: 
      a) johdon turvallisuustoiminta b) turvallisuuskoulutus    
      c) turvallisuustehokkuus d) turvallisuuskommunikaa-            
      tion laatu e) vaaditun työtahdin vaikutus turvallisuu-
      teen f) organisaation oppiminen onnettomuuksista  
4)   henkilökohtainen osallistuminen turvallisuusasioihin: 
      a) henkilökohtainen sitoutuminen turvallisuuteen 
      b) turvallisuuden sisäistäminen
      c) turvallisuusylpeys. 

Sorra & 
Nieva 
2004

Terveyden-
huolto

Turvallisuuskulttuuri-
mittarin käsikirja

Tulosulottuvuudet:
1)   yleiset käsitykset turvallisuudesta
2)   tapahtumaraportoinnin frekvenssi
Turvallisuuskulttuuriulottuvuudet
1)   Esimiehen odotukset ja toiminta 
      potilasturvallisuuden edistämiseksi
2)   Organisaation oppiminen  jatkuva kehittäminen
3)   Yhteistyö yksiköissä
4)   Kommunikaation avoimuus
5)   Palaute ja kommunikointi virheistä
6)   Ei-rankaiseva suhtautuminen virheisiin
7)   Henkilökunnan määrä
8)   Sairaalan johdon tuki potilasturvallisuusasioille
9)   Yhteistyö sairaalan yksiköiden välillä
10) Sairaalan siirrot ja siirtymät

IAEA 2006 Ydinvoima Turvallisuus-
standardit 
(Safety Standards 
Series)

1)   turvallisuus on selkeästi tunnistettava arvo 
      organisaatiossa
2)   turvallisuuden johtaminen on selkeää
3)   turvallisuuteen liittyvät vastuut ovat selkeät
4)   turvallisuus on integroitu kaikkiin toimintoihin
5)   turvallisuus on oppimisvetoista

Taulukko 1. Jatkuu seuraavalla sivulla.
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Niemi 
2006

Terveyden-
huolto

Kvalitatiivinen 
väitöskirjatutkimus

Röntgenhoitajien turvallisuuskulttuuri säteilyn lääketie-
teellisessä käytössä muodostui neljästä jaetusta merki-
tysjärjestelmästä:
1)   osaamisen haasteet turvallisuuskulttuurin jäsentäjinä 
2)   yhteistyön ulottuvuudet turvallisuuskulttuurin mah-  
      dollistajina 
3)   hämmennys turvallisuuskulttuurin ehdollistajana
4)   moniulotteinen ammatillisuus turvallisuuskulttuurin    
      perustana

Sexton, 
Helmreich, 
Neilands, 
Rowan, 
Vella, 
Boyden, 
Roberts & 
Thomas 
2006 

Terveyden-
huolto

Tieteellinen 
empiirinen artikkeli

1)   stressin tunnistaminen 
2)   turvallisuusilmapiiri 
3)   tiimityöilmapiiri 
4)   johdon suhtautuminen 
5)   työolosuhteet 
6)   työtyytyväisyys 

Díaz-
Cabrera, 
Hernández-
Fernaud & 
Isla-Díaz 
2007

Moni-
alainen

Tieteellinen 
empiirinen artikkeli

1)   yrityksen arvot 
2)   johtajuustyylit 
3)   motivaatiomallit 
4)   koulutusohjelmat 
5)   alaspäin suuntautunut kommunikaatio 
6)   onnettomuus- ja tapahtumatietojen käyttö

Flin 2007 Terveyden-
huolto

Tieteellinen 
review-artikkeli

4 ulottuvuutta, jotka on tunnistettu keskeisiä sekä tervey-
denhuollossa että teollisuudessa
1)   johdon sitoutuminen turvallisuuteen
2)   esimiehen sitoutuminen turvallisuuteen
3)   turvallisuusjärjestelmä (safety system  
      menettelytavat, käytännöt, välineet)
4)   työpaine 

Gulden-
mund 
2007

Moni-
alainen

Tieteellinen 
review-artikkeli

Turvallisuuskulttuurin ulottuvuudet = turvallisuusjohtami-
sen prosessit: 
1)   riskit
2)   laitteistojen (hardware) suunnittelu ja sijoittelu
3)   kunnossapito
4)   viralliset menettelytavat 
5)   työvoimasuunnittelu
6)   pätevyys (competence)
7)   sitoutuminen
8)   kommunikaatio
9)   seuranta
10) muutos

Rollenha-
gen & 
Westerlund 
2007

Ydinvoima Konferenssijulkaisu 1)   turvallisuusjohtaminen
2)   turvallisuustietämys
3)   resurssit
4)   johtaminen/muutosjohtaminen
5)   pienryhmäilmapiiri
6)   alihankkijat
7)   dokumentointi/käyttökokemustoiminta 
      (experience feedback)
8)   työturvallisuus 

Taulukko 1. Jatkuu seuraavalla sivulla.
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Wisniewski, 
Erdley, 
Singh, 
Servoss, 
Naughton 
& Singh 
2007

Terveyden-
huolto

Tieteellinen 
empiirinen artikkeli

Kyselyn taustalla on ajatus kuudesta turvallisuuskonst-
ruktiosta: 
1)   stressin tunnistaminen 
2)   turvallisuusilmapiiri 
3)   tiimityöilmapiiri 
4)   johdon suhtautuminen 
5)   työolosuhteet 
6)   työtyytyväisyys
Lisäksi turvallisuuden kannalta on olennaista työntekijä-
ryhmien välinen yhteistyö.

Zohar, 
Livne, 
Tenne-Gazit, 
Admi & 
Donchin 
2007

Terveyden-
huolto

Tieteellinen 
empiirinen artikkeli

Yksikkötaso: esimiehen ja työtovereiden suhtautuminen 
seuraaviin hoitajan roolin perusulottuvuuksiin:
1)   potilasorientaatio
2)   ammatillinen kehittyminen
3)   yhteistyö
Sairaalataso: hoitotyön johdon suhtautuminen 
seuraaviin hoitajan roolin perusulottuvuuksiin:
1)   potilasorientaatio
2)   ammatillinen kehittyminen
3)   yhteistyö

mesta tehdyissä tutkimuksissa on vain har-
voin muodostettu samanlaisia ulottuvuuk-
sia turvallisuuskulttuurille.

Tutkimuksissa, joissa turvallisuuskult-
tuurin ulottuvuuksia on hahmotettu kyse-
lyaineiston tilastollisen analysoinnin avulla, 
ulottuvuuksien taustateoria on usein kuvat-
tu hyvin suppeasti, jos lainkaan. IAEA:n 
raporteissa30, 31, 32 on sen sijaan pyritty luo-
maan kattava kokonaisnäkemys turvalli-
suuskulttuurista ydinvoimateollisuudessa. 
Tätä teoriaa ei raporteissa kuitenkaan kyt-
ketä riittävästi osaksi organisaatiotutkimuk-
sen tutkimusperinnettä. Raporttien tausta-
oletukset jäävät siten osin arvailujen varaan 
eikä teoria kytkeydy olemassa olevaan tut-
kimustietoon. Kaiken kaikkiaan ymmärrys 
siitä, millainen turvallisuuskulttuuri-ilmiö 
olemukseltaan on, vaikuttaa jäsentymättö-
mältä. Toisaalta käsitykset siitä, millaisia 
piirteitä tai ulottuvuuksia turvallisuuskult-
tuuriin kuuluu, ovat taulukon 1 perusteella 
jossain määrin samansuuntaisia. 

Turvallisuuskulttuurin tunnistettujen 
ulottuvuuksien välillä on laadullisia eroja, 

jotka antavat vihjeitä siitä, millaisena tutki-
jat ovat pitäneet turvallisuuskulttuuria ole-
mukseltaan. Díaz-Cabrera ym.13 ovat kiin-
nittäneet huomiota siihen, että useisiin 
ulottuvuuksien jäsennyksiin sisältyy sekä 
”hiljaisia” tai abstrakteja ulottuvuuksia 
(esim. sitoutuminen, oppiminen) että konk-
reettisia toimintatapoihin liittyviä ulottu-
vuuksia (esim. säännöt, henkilökunnan 
määrä). Tämä tulee esiin myös taulukon 1 
tutkimuksia tarkasteltaessa. Hieman toi-
senlaisia ulottuvuuksien välisiä laadullisia 
eroja löytyy esimerkiksi Sextonin ym.60 tur-
vallisuuskulttuurijäsennyksestä. 

Sexton ym. eivät ole itse eksplisiittisesti 
pohtineet turvallisuusasennekyselynsä ulot-
tuvuuksien olemusta ja eroja. Näyttäisi sil-
tä, että heidän tunnistamistaan ulottuvuuk-
sista esimerkiksi työtyytyväisyys ja stressin 
tunnistaminen ovat psykologisia tai yksilö-
kohtaisia ulottuvuuksia, kun taas tiimityö 
ja turvallisuusilmapiiri ovat organisaatio- 
tai ryhmätason ulottuvuuksia. Díaz-Cab-
reran ym.13 mukaan tämä osoittaa turvalli-
suuskulttuurin olevan laaja ilmiö, johon 
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sisältyvät niin turvallisuuteen liittyvät arvot 
ja merkitysjärjestelmät kuin se miten ne 
ilmaistaan organisatorisissa käytännöissä, 
symboleissa ja rituaaleissa. Olemme tästä 
samaa mieltä, ja väitämme, että tällaiset 
laadulliset erot tai tasot esiin tuomalla voi-
taisiin selkeyttää ja syventää turvallisuus-
kulttuurin käsitettä.

Ydinvoima-alan ja 
terveydenhuollon 
turvallisuuskulttuurien 
yhtäläisyydet 

Monet turvallisuuskulttuurin yleisimmistä 
ulottuvuuksista vastaavat toisiaan ydinvoi-
ma-alan ja terveydenhuoltoalan tutkimuk-
sissa. Esimerkiksi johdon sitoutuminen tai 
suhtautuminen turvallisuuteen tulee esiin 
jossain muodossa molemmilla aloilla19. 
Johdon sitoutuminen turvallisuuteen voi 
ilmetä johtamisjärjestelmän kautta eli sii-
nä, miten selkeästi ja tarkoituksenmukai-
sesti johtamisrakenteissa on määritelty tur-
vallisuusasioita koskevat vastuut30, 31, 32. Joh-
don sitoutuminen turvallisuuteen voi ilme-
tä myös päivittäisessä johtamistoiminnassa 
eli resursseja jaettaessa, päätöksiä tehtäessä 
ja toimintaa suunniteltaessa. 

Johtajien on tärkeää osoittaa sitoutumi-
sensa turvallisuuteen ajankäytöllään ja tur-
vallisuusasioiden priorisoinnilla etenkin sil-
loin, kun turvallisuus ja tuottavuus ovat ris-
tiriidassa18. Johdon sitoutuminen voi ilmetä 
myös siten, että turvallisuus tuodaan esiin 
organisaation arvona. Tämä tarkoittaa 
sitä, että turvallisuus nostetaan keskuste-
lunaiheeksi organisaatiossa. Organisaa-
tioon pyritään luomaan tunne siitä, että 
johto on kiinnostunut turvallisuudesta jo 
ennen kuin jotakin ikävää on tapahtunut. 

Johtamisjärjestelmä, johdon toiminta 
turvallisuuden varmistamiseksi ja turvalli-
suuden esiintuominen arvona liittyvät ensi-

sijaisesti ylimpään johtoon. Myös esimies-
toiminta näyttäytyy keskeisenä turvalli-
suuskulttuurin ulottuvuutena molemmilla 
aloilla taulukon 1 julkaisujen perusteella. 
Esimiestoiminnan on havaittu vaikuttavan 
muun muassa siihen, missä määrin virhei-
tä ja vaaratilanteita uskalletaan tuoda 
esiin16. Esimiesten vaikutus esimerkiksi ter-
veydenhuolto-organisaation hoidon laa-
tuun näyttää riippuvan siitä, miten esimie-
het johtavat tiimejä ja miten heidän johta-
misensa vaikuttaa tiimin jäsenten työtyyty-
väisyyteen ja stressiin17. 

Yhteistyötä ja tiedonkulkua on pidetty 
turvallisuuskulttuurin ulottuvuutena sekä 
ydinvoima-alalla että terveydenhuollossa. 
Yhteistyötä organisaatiossa voidaan tarkas-
tella monella tasolla. Yksi sen keskeisistä 
muodoista on pienryhmän, kuten yksikön 
tai tiimin, sisäinen yhteistyö. Turvallisuu-
den kannalta on olennaista, että ryhmän 
ilmapiiri mahdollistaa työn tehokkaan ja 
joustavan tekemisen ja riittävän tiedonku-
lun. Myös yhteistyötä ja tiedonkulkua yksi-
köiden välillä voidaan pitää tärkeänä tur-
vallisuuden kannalta. Esimerkiksi tervey-
denhuollossa tiedonkulun kannalta kriitti-
senä kohtana on pidetty potilaan siirtymis-
tä osastolta toiselle49, 66. 

Yhteistyötä voidaan tarkastella myös 
ammattiryhmien välillä. Weickin ja Sutclif-
fen72 mukaan yksi erittäin luotettavasti toi-
mivien organisaatioiden keskeisistä piirteis-
tä on erilaisuuden arvostaminen. On tär-
keää ymmärtää, että ammattitaidoltaan 
erilaiset ihmiset havaitsevat eri asioita ja 
että erilaisissa ongelmatilanteissa tarvitaan 
erilaisia asiantuntijoita. Weick ja Sutcliffe 
ovat myös todenneet, että merkkejä odot-
tamattomista tapahtumista kohtaavat usein 
organisaation alimmalla tasolla toimivat 
työntekijät, joilla on vähiten valtaa ja argu-
mentaatiotaitoja vakuuttamaan muita 
varoitusmerkkien merkityksellisyydestä. 
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Muun muassa tästä syystä keskinäinen 
kunnioitus ja vuorovaikutustaidot ovat tär-
keitä turvallisuuden kannalta. Ryhmät jois-
sa kommunikaatio toimii hyvin, kykenevät 
myös oppimaan tapahtumista paremmin28.

Yhteistyön ongelmia on havaittu tervey-
denhuollossa lääkäreiden ja hoitajien välil-
lä. Lääkäreiden keskinäisessä vuorovaiku-
tuksessa on havaittu, että nuoret lääkärit 
eivät aina ole valmiita kyseenalaistamaan 
seniorilääkäreitä70. Yhteistyön ongelmia on 
tunnistettu myös ydinvoima-alalla. Igna-
tov34 havaitsi itäeurooppalaisessa ydinvoi-
malaitoksessa tekemässään tutkimuksessa, 
että operaattoreiden keskuudessa vallin-
neet niin sanotut machonormit vaikuttivat 
epävarmuuden ilmaisuun. Joissakin orga-
nisaatioissa ei ole suotavaa ilmaista pelkoa 
tai epävarmuutta. Tällöin riskejä otetaan 
helpommin eikä potentiaalisesti vaarallisis-
ta tilanteista välttämättä huomauteta. 

Molemmilla aloilla suhtautuminen toi-
minnan poikkeamiin ja työssä tapahtuviin 
virheisiin on eräs turvallisuuskulttuurin 
keskeisiä ulottuvuuksia. IAEA32 määritte-
lee yhdeksi turvallisuuskulttuurin piirteeksi 
turvallisuuden oppimisvetoisuuden. Tämä 
tarkoittaa muun muassa sitä, että organi-
saation kaikilla tasoilla tulee suhtautua 
positiivisesti kysymiseen ja kyseenalaista-
miseen. IAEA32 korostaa, että organisaa-
tioiden tulisi kannustaa työntekijöitä poik-
keamien avoimeen raportointiin. Myös ter-
veydenhuollossa on aivan viime aikoina 
kiinnitetty paljon huomiota virheistä oppi-
miseen49. Kaiken kaikkiaan organisaation 
oppimisessa on olennaista, että opitaan 
tunnistamaan ja diagnosoimaan poikkea-
mia, määrittelemään ja toteuttamaan toi-
menpiteitä ongelmien ratkaisemiseksi ja 
myös seuraamaan kehitystoimenpiteiden 
vaikutusta32. 

Monissa turvallisuuskulttuurijulkaisuissa 
on kiinnitetty huomiota riittävään koulu-

tukseen ja henkilöstön pätevyyteen turval-
lisuuskulttuurin osatekijänä21, 32, 39, 46. Tur-
vallisuuden kannalta on tärkeää, että hen-
kilöstö on pätevää ja suoriutuu hyvin teh-
tävistään. Organisaation kannalta henki-
löstön osaamisen varmistaminen tarkoittaa 
sitä, että rekrytoidaan muodollisesti päte-
viä ja osaavia henkilöitä sekä huolehditaan 
osaamisen arvioinnista, ylläpitämisestä ja 
kehittämisestä työsuhteen eri vaiheissa. 
Myös erityisesti turvallisuuden ja vaarojen 
ymmärtämiseen tähtäävä koulutus voi olla 
tarpeen. 

Päivittäisten töiden miehitys eli resur-
sointi on myös turvallisuuden kannalta 
merkittävä tekijä. Muun muassa Sorra ja 
Nieva66 sekä Rollenhagen ja Westerlund57 
ovat nimenneet sen itsenäiseksi turvalli-
suuskulttuurin ulottuvuudeksi. Erityisesti 
vuorotöiden aiheuttamat väsymysvaiku-
tukset ja niistä seuraava lisääntynyt inhi-
millisten virheiden riski ovat usein esillä 
turvallisuuskriittisten organisaatioiden toi-
minnasta keskusteltaessa, niin ydinvoima-
alalla kuin terveydenhuollossakin. Resur-
soinnissa ei ole kyse ainoastaan työntekijöi-
den määrästä vaan myös työn rytmittämi-
sestä ja sen sujuvan toteuttamisen varmis-
tamisesta. Olennaista on henkilöstöresurs-
sien lisäksi materiaalisista resursseista huo-
lehtiminen. Esimerkiksi Guldenmund21 on 
havainnut laitteistojen suunnittelun ja 
sijoittelun sekä kunnossapidon turvallisuus-
kulttuurin ulottuvuuksiksi. 

Ydinvoima-alan ja 
terveydenhuollon 
turvallisuuskulttuurin 
painotuserot 

Osa turvallisuuskulttuurin ulottuvuuksien 
vaihtelusta eri julkaisuissa ilmentää toden-
näköisesti alakohtaisia eroja siinä, mitä tur-
vallisuuskulttuurilla tarkoitetaan ja mitkä 
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ulottuvuudet missäkin kulttuurissa korostu-
vat. Myös alan turvallisuusajattelun kehi-
tysvaihe voi vaikuttaa siihen, mitä pidetään 
turvallisuuskulttuurin keskeisinä ulottu-
vuuksina. Esimerkiksi terveydenhuollon 
tutkimuksissa vaaratilanneraportointi ja ei-
rankaiseva suhtautuminen virheisiin näyt-
tävät korostuvan turvallisuuskulttuurin ele-
mentteinä49, 63, 66. Tätä voi selittää se, että 
vaaratilanneraportointi on yleisesti havait-
tu kehityskohteeksi terveydenhuollossa ja 
siihen halutaan panostaa. Lisäksi tervey-
denhuoltoalan kulttuuri on yksilökeskei-
sempi kuin ydinvoima-alan kulttuuri26, 53, 70. 
Tällöin yksittäisten työntekijöiden virheet 
ja niihin suhtautuminen saavat suurem-
man painoarvon kuin teollisuudessa. Ter-
veydenhuollossa oletuksena vaikuttaisikin 
olevan vahvemmin se, että virheitä ei saa 
tehdä, ja jos niitä tapahtuu, se on kyseisen 
yksilön taitojen tai asenteen syytä. 

Ydinvoimateollisuudessa virheitä pide-
tään normaalimpana, ja koska oletuksena 
on, että kaikki tekevät virheitä, niihin pyri-
tään varautumaan. Vicente69 luonnehtii 
terveydenhuollon kulttuuria ”blame and 
shame” -kulttuuriksi. Kun potilasvahinkoja 
ja hoitovirheitä sattuu, yleinen käytäntö on 
syyttää virheellisen tai vahinkoon johta-
neen toimenpiteen suorittanutta yksilöä ja 
asettaa hänet syytteeseen. Niihin toimin-
taympäristön tekijöihin, jotka ovat myötä-
vaikuttaneet tapahtuneeseen (kuten yli 
vuorokauden mittaiset työskentelyjaksot, 
hoitoteknologian käytettävyysongelmat tai 
hoitohenkilöstön vähäinen määrä ja kiire) 
on terveydenhuollossa ruvettu kiinnittä-
mään systemaattisesti huomiota vasta vii-
me vuosina26, 36, 69. Nämä toimialojen kult-
tuurien piirteet heijastuvat myös tutkijoi-
den käsityksiin ja sitä kautta mitattavaksi 
valittuihin ulottuvuuksiin. Esimerkiksi 
ydinvoimapuolella käyttökokemustoimin-
ta, tapahtumien tutkinta ja vaaratilantei-

den raportoiminen ovat vakiintunutta toi-
mintaa, eivätkä ne korostu yhtä vahvasti 
tutkijoiden hahmottelemina turvallisuus-
kulttuurin keskeisinä piirteinä kuin tervey-
denhuollossa. Voidaan olettaa, että vaara-
tilanteiden raportoinnin ja inhimillisten 
virheiden luokittelun vakiinnuttua tervey-
denhuollon turvallisuuskulttuuriajattelussa 
siirrytään vähitellen tarkastelemaan koko-
naisvaltaisemmin organisaation oppimista, 
jossa virheiden esiin tuominen ja rapor-
tointi on vain yksi osatekijä. 

Toiminnan standardointia esimerkiksi 
toimintaohjeiden tai työmääräinjärjestel-
män muodossa on pidetty turvallisuuskult-
tuurin ulottuvuutena etenkin ydinvoima-
alalla16, 39, 40, 48. Terveydenhuollossa säännöt 
ja niiden noudattaminen eivät nouse esiin 
yhtä voimakkaasti. Erityisesti lääkäreiden 
keskuudessa suhtautuminen toiminnan 
standardointiin on usein ollut kriittistä. 
Lääkärit ovat kokeneet muodolliset ohjeet 
ja käytäntöjen yhtenäistämisen uhkana 
ammatilliselle autonomialleen, aloitekyvyl-
le, käytäntöjen kehittymiselle ja sitä kautta 
myös potilaiden turvallisuudelle38. Potilas-
turvallisuuden nimissä terveydenhuollossa-
kin ollaan kuitenkin eri maissa siirtymässä 
yhä standardoidumpiin menettelytapoi-
hin36, 38. 

Vaikka esim. ydinvoima- ja ilmailualalla 
standardointi ja sääntely ovat voimakasta, 
sääntökeskeistä turvallisuusorientaatiota 
on myös kritisoitu11, 52. Tarvittavan ohjeis-
tuksen määrä ja sen noudattamisen peri-
aatteet herättävät jatkuvaa keskustelua 
organisaatioissa. Rochlin56, katso myös 35 toteaa, 
että ydinvoimalaitoksissa turvallisuuteen 
pyritään kollektiivisen (vuoro)vaikutuksen, 
jaetun tietämyksen ja jaetun vastuun avul-
la. Tämä kannustaa henkilöstöä vastaa-
maan odottamattomiin tapahtumiin yhteis-
toiminnan ja kollektiivisen päätöksenteon 
kautta yksilöllisen aloitteellisuuden sijasta. 
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Terveydenhuollossa vastuu on mitä ilmei-
simmin yksilökohtaisempaa, ja turvalli-
suuskulttuuri perustuu näin ollen vahvem-
min henkilökohtaisiin toimintatapoihin ja 
sitoutumiseen.

Terveydenhuollon ammattiryhmäkoh-
taiset kulttuurierot ovat nousseet esiin 
monissa tutkimuksissa38, 45, 46,76. Morgan ja 
Ogbonna43 havaitsivat eroja terveyden-
huollon ammattiryhmien suhtautumisessa 
käynnissä olleisiin organisaatiomuutoksiin. 
Lääkärit suhtautuivat muutoksiin kriittises-
ti, kun taas valtaosa sairaanhoitajista piti 
kehittämisohjelmaa hyvänä ja ammatillista 
kehitystä tukevana. Monien mielipiteiden 
ja suhtautumisten taustalla näytti olleen 
kysymys vallasta ja oman ryhmän aseman 
säilyttämisestä tai kohentamisesta eli sosiaa-
lisen identiteetin ylläpitämisestä. Muutosti-
lanne nosti nämä syvälle juurtuneet valta-
pelit ja ristiriidat pintaan. Myös ydinvoi-
ma-alalla on tunnistettu alakulttuureita54, 52 

ja näiden välisiä ristiriitoja, mutta valtaky-
symykset eivät ole niin korostuneessa ase-
massa kuin terveydenhuollon kontekstissa. 

Clarke6 on kiinnittänyt huomiota siihen, 
että ryhmissä joissa työskentelee ydintyön-
tekijöiden lisäksi tilapäis- tai alihankinta-
työntekijöitä, erilaiset työsuhdejärjestelyt 
voivat aiheuttaa turvallisuuteen vaikuttavia 
sosiaalisia ja tiedonkulkuun liittyviä esteitä. 
Alihankintatoiminnan turvallisuudesta on 
viime aikoina keskusteltu Suomessakin. 
Esimerkiksi Olkiluodon kolmannen ydin-
voimalan rakennusprojektin yhteydessä 
viranomainen on ollut huolissaan siitä, 
miten alihankintatyön turvallisuus voidaan 
varmistaa ja kuinka hyvin alihankkijat ovat 
tietoisia työn turvallisuusvaikutuksista65. 
Turvallisuuskulttuurin ulottuvuuksia jäsen-
täneissä tutkimuksissa tällaisten ilmiöiden 
huomiointi on toistaiseksi ollut vähäistä. 
Taulukon 1 julkaisuista kaksi tarkastelee 
alihankintatoimintaa erityisenä turvalli-

suuskulttuurin ulottuvuutena ydinvoima-
alalla40, 57. Terveydenhuollon turvallisuus-
kulttuurijulkaisuissa ulkopuolisten toimijoi-
den hallintaa ei ole käsitelty. Jatkossa tämä 
voi olla tarpeen, sillä ostopalveluiden käyt-
tö on lisääntynyt terveydenhuollossa mer-
kittävästi ja sen arvioidaan yhä lisäänty-
vän41. 

Muutosten hallinta on tunnistettu 
monella turvallisuuskriittisellä alalla yhdek-
si keskeisistä organisaation toiminnoista, 
joilla taataan toiminnan luotettavuus1, 55. 
Muutosjohtamisen ovat hahmottaneet tur-
vallisuuskulttuurin ulottuvuudeksi ydinvoi-
ma-alalla IAEA31,32 sekä Rollenhagen ja 
Westerlund57. Terveydenhuollossa muutos-
ten hallintaa ei ole tarkasteltu osana turval-
lisuuskulttuuria, vaikka terveydenhuollossa 
on parhaillaan käynnissä laajoja teknologi-
sia muutoksia ja tehostamispaineista johtu-
via uudelleenjärjestelyitä.

MALLI 
TURVALLISUUSKULTTUURIN 
ULOTTUVUUKSISTA

Edelliseen lukuun sekä aikaisemmin tur-
vallisuuskriittisillä aloilla toteuttamiimme 
tapaustutkimuksiin52, 54 perustuen kuvaam-
me nyt, minkälaisista lähtökohdista turval-
lisuuskulttuuria näkemyksemme mukaan 
tulisi tarkastella niin ydinvoima-alalla kuin 
terveydenhuollossakin. Katsomme, että 
turvallisuuskulttuuri on olemukseltaan 
organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää, 
millaista turvallinen toiminta on, millaisia 
vaaroja organisaation toimintaan liittyy ja 
miten niitä voidaan ehkäistä, sekä kykyä ja 
tahtoa toimia turvallisesti ja ehkäistä vaa-
rojen toteutumista. Kyky ja tahto voivat 
olla molemmat organisaatiosta riippuen 
joko korkeita tai matalia ja määritellä näin 
turvallisuuskulttuurin tason. Turvallisuus-
kulttuuri ilmenee niin organisaation raken-
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teissa, sosiaalisissa prosesseissa kuin työnte-
kijöiden psykologisissa kokemuksissakin. 
Turvallisuuskulttuuri muodostuu siitä, että 
organisaatio määrittelee toiminnalleen tur-
vallisuuden varmistamiseen tähtääviä vaa-
timuksia ja rajoituksia ja toimii niiden 
mukaisesti. Turvallisuuskulttuuri on siten 
organisaatiossa ilmenevä dynaaminen ja 
adaptiivinen tila. 

Hyvässä turvallisuuskulttuurissa on kyse 
ensisijaisesti siitä, että turvallisuudesta väli-
tetään aidosti, toimintaan liittyviä vaaroja 
pyritään ymmärtämään ja ennakoimaan ja 
että turvallisuutta pyritään tarkastelemaan 
koko organisaation kokonaisuuden kannal-
ta. Yhtä tärkeää kuin vaarojen ja turvalli-
suuden ymmärtäminen, on myös se, että 
turvallisuuden kehittämisestä koetaan vas-
tuuta ja siihen koetaan voitavan vaikuttaa. 
Tärkeää on myös se, että perustyötä ja työn 
kohdetta ymmärretään ja hallitaan. 

Taulukkoon 2 olemme kiteyttäneet tau-
lukossa 1 esitettyjen tutkimusten analyysin 
ja omien tutkimustemme perusteella tur-
vallisuuskulttuurin 13 keskeistä organisato-
rista ulottuvuutta, joiden tarkempia sisältö-
jä käsiteltiin jo luvuissa Ydinvoima-alan ja 
terveydenhuollon turvallisuuskulttuurin 

yhtäläisyydet ja Ydinvoima-alan ja tervey-
denhuollon turvallisuuskulttuurien paino-
tuserot. Kahta viimeistä ulottuvuutta (ulko-
puolisten toimijoiden hallinta ja muutosten 
hallinta) lukuun ottamatta nämä ulottu-
vuudet toistuvat taulukossa 1 esitetyissä 
tutkimuksissa hieman eri tavoin nimettyi-
nä. Niitä ei ole jäsennetty aiemmin yhdek-
si kokonaisuudeksi eikä eroteltu turvalli-
suuskulttuurin muista tasoista (psykologi-
nen ja sosiaalinen taso, joihin palaamme 
tässä artikkelissa). Ulkopuolisten toimijoi-
den – alihankkijoiden ja urakoitsijoiden – 
hallinta ja muutosten hallinta on sisällytet-
ty malliin siksi, että ne korostuvat useissa 
tutkimuksissa tulevaisuuden haasteina 
molemmilla aloilla ja turvallisuuskriittisissä 
organisaatioissa yleisestikin1,6,40,41,50,52,55,57.

Organisatoriset ulottuvuudet ovat ydin-
toimintoja, joita organisaatiossa voidaan 
arvioida ja kehittää. Niiden merkitys tur-
vallisuudelle voi vaihdella organisaation 
toimialan, koon ja rakenteen mukaan. Ne 
kaikki on syytä vähintäänkin pitää mielessä 
sekä ydinvoima-alalla että terveydenhuol-
lossa turvallisuuskulttuuria arvioitaessa. 
Taulukon 2 ulottuvuudet edustavat näke-
mystä, jonka mukaisesti turvallisuuskult-

Taulukko 2. Turvallisuuskulttuurin organisatoriset ulottuvuudet

1)   Johtamisjärjestelmän määrittely ja ylläpitäminen 
2)   Johdon toiminta turvallisuuden varmistamiseksi 
3)   Turvallisuudesta viestiminen 
4)   Lähiesimiestoiminta 
5)   Yhteistyö ja tiedonkulku lähityöyhteisössä 
6)   Yhteistyö ja tiedonkulku yksiköiden välillä 
7)   Eri ammattiryhmien osaamisen yhteensovittaminen
8)   Organisatorisen oppimisen käytännöt
9)   Osaamisen varmistaminen ja koulutus 
10) Resurssien hallinta
11) Työn tukeminen ohjeilla
12) Ulkopuolisten toimijoiden hallinta
13) Muutosten hallinta 
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tuuria useimmiten on hahmotettu. Pieti-
käinen50 on operationalisoinut ja mitannut 
kyselymenetelmällä taulukon 2 mukaisia 
turvallisuuskulttuurin organisatorisia ulot-
tuvuuksia terveydenhuollossa. 

Katsomme, että turvallisuuskulttuuria 
olisi hedelmällistä tarkastella organisatoris-
ten ulottuvuuksien lisäksi myös psykologis-
ten ulottuvuuksien valossa. Psykologiset 
ulottuvuudet on havaittu organisaation toi-
minnan kannalta merkityksellisiksi muun 
muassa Reimanin52 tutkimuksissa ydinvoi-
malaitosten kunnossapito-organisaatioissa 
sekä Cooperin8 teoreettisessa turvallisuus-
kulttuurin jäsennyksessä. Edellä esitimme, 
että hyvässä turvallisuuskulttuurissa on 
kyse siitä, että turvallisuutta pidetään orga-
nisaatiossa aidosti tärkeänä asiana, toimin-
nan vaaroja ja turvallisuutta pyritään 
ymmärtämään laajasti, organisaation tur-
vallisuudesta koetaan vastuusta ja työ hal-
litaan hyvin. Turvallisuuskulttuurin psyko-
logiset ulottuvuudet ilmaisevat juuri näitä 
asioita ja niitä voidaan siten pitää eräänlai-
sina turvallisuuskulttuurin tulosulottuvuuk-
sina. 

Taulukossa 3 esitämme viisi keskeistä 
turvallisuuskulttuurin psykologista ulottu-
vuutta. Nämä ulottuvuudet ovat henkilös-
tön subjektiivisia kokemuksia, tuntemuksia 
ja käsityksiä työstään ja organisaatiostaan 
sekä turvallisuuden edellytyksistä. Turvalli-
suuden arvostus, vastuu organisaation tur-
vallisuudesta ja työn hallinta vastaavat pit-
kälti niitä psykologisia tiloja, joita on jo pit-

kään pidetty työpsykologiassa keskeisinä 
työhyvinvoinnin ja hyvän suoriutumisen 
kannalta22, 52. Tämänkaltaisia ulottuvuuk-
sia on tutkittu tyypillisesti kyselyiden avul-
la. Vain harvoin niitä on tutkittu samanai-
kaisesti tai suhteessa turvallisuuteen52. Vaa-
ratietoisuutta ja ymmärrystä vaarameka-
nismeista sekä käsityksiä turvallisuudesta 
on toistaiseksi tutkittu työ- ja organisaatio-
psykologiassa aihealueen turvallisuusmer-
kitykseen nähden liian vähän53. 

Taulukon 3 mukaisesti keskeinen hyvän 
turvallisuuskulttuurin kriteeri on se, että 
turvallisuus motivoi ihmisiä. Turvallisuu-
den on oltava selkeästi tunnistettava, toi-
mintaa ohjaava arvo organisaatiossa. 
Organisaation turvallisen toiminnan kan-
nalta on myös välttämätöntä, että henki-
löstö on tietoinen toimintaansa liittyvistä 
tyypillisistä vaaroista sekä niistä vaarame-
kanismeista, vaaraluokista tai yleisistä peri-
aatteista, joiden kautta vaarat omassa orga-
nisaatioissa voivat aktualisoitua. Yhtä lailla 
työntekijöiden tulisi ymmärtää turvallisuus 
koko organisaatiota koskevana kollektiivi-
sena asiana, joka on enemmän kuin aino-
astaan onnettomuuksien puuttumista. Tur-
vallisuus on organisaation toiminnan het-
kittäinen tulos, jota on jatkuvasti pidettävä 
yllä53. 

Organisaatiossa, jossa on hyvä turvalli-
suuskulttuuri, henkilöstö kokee voivansa 
vaikuttaa oman työnsä tuloksiin ja sitä 
kautta organisaation kokonaisturvallisuu-
teen ja kokee myös olevansa osaltaan vas-

Taulukko 3. Turvallisuuskulttuurin psykologiset ulottuvuudet

1) turvallisuusmotivaatio
2) ymmärrys organisaation vaaroista
3) ymmärrys organisaation turvallisuudesta
4) vastuu organisaation turvallisuudesta
5) työn hallinta
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tuussa organisaation turvallisuudesta. Vas-
tuuntunnon lisäksi henkilöstöllä tulisi olla 
realistinen hallinnan tunne omasta työs-
tään52. Työn hallinnan tunne tarkoittaa 
kokemusta siitä, että työntekijä pystyy suo-
riutumaan työtehtävistään ja tekemään ne 
niin hyvin ja niin huolellisesti kuin hänen 
arvionsa mukaan on tarve. Nämä henkilös-
tön psykologiset kokemukset ovat yhtäältä 
tulosta organisatorisista ulottuvuuksista, 
mutta toisaalta ne vaikuttavat siihen miten 
organisaatioon suhtaudutaan. Tätä vuoro-
vaikutusta välittävät kuitenkin organisaati-
on sosiaaliset prosessit.

Sosiaalisia prosesseja on turvallisuus-
kulttuuritutkimuksissa käsitelty hyvin 
vähän. Turvallisuuskulttuurin sosiaalisia 
prosesseja on tunnistettu erityisesti erilai-
sissa onnettomuustutkinnoissa, kun organi-
saation ajelehtimista kohti onnettomuutta 
on kyetty jäljittämään kauas menneeseen. 

64, 68. Näissä näkökulma on yleensä ollut 
sosiologinen turvallisuustutkimus, ja löy-
döksiä ei ole aina pyritty yleistämään. 
Myös yleinen sosiaalipsykologinen tutki-
mus on tunnistanut ryhmien toimintaa 
ohjaavia sosiaalisia prosesseja, kuten nor-
mien ja sosiaalisen identiteetin muodostu-
minen. Näiden sosiaalisten prosessien yh-
teys turvallisuuteen on havaittu onnetto-
muustutkinnoissa1,11,64,68 mutta harvemmin 
turvallisuuskulttuurin malleissa. Sosiaalis-
ten prosessien tunnistamiseksi ja niiden 
turvallisuusvaikutusten arvioimiseksi tarvi-
taan lisää tutkimusta.

Sosiaalisten prosessien tarkastelussa on 
huomioitava organisaatioiden ajallinen ja 
jatkuvasti muuttuva luonne, jossa toiminta-
tavat, käsitykset ja merkitykset muokkautu-
vat vähitellen työyhteisön päivittäisessä 
vuorovaikutuksessa. Siksi niiden tavoitta-
minen esimerkiksi kyselytutkimuksen kei-
noin on vaikeaa, ellei mahdotonta. On 
pyrittävä hahmottamaan, miten organisaa-

tion työ ja toiminta on muokkautunut eri-
laisten tavoitteiden ja koettujen vaatimus-
ten ristipaineessa, ja mitkä mekanismit työ-
tä sillä hetkellä ohjaavat. Sosiaalisten pro-
sessien tunnistaminen auttaa organisaation 
toiminnan kehittymisen ennakoimisessa.

Turvallisuuden kannalta tärkeänä sosiaa-
lisena prosessina voidaan pitää sosiaalisen 
identiteetin muodostumista ja ylläpitämis-
tä53. Sosiaaliseen identiteettiin kytkeytyvät 
ryhmän jakamat normit. Ryhmänormit 
vaikuttavat muun muassa siihen, miten 
turvallisuuteen ja riskeihin suhtaudutaan. 
Samoin normit vaikuttavat siihen, mikä 
katsotaan ”sopivaksi” työn laaduksi ja 
tehokkuudeksi, ja miten paljon henkilöstön 
mielestä on syytä nähdä vaivaa työsuori-
tuksen eteen53. Jaettujen merkityksien 
rakentaminen ja ymmärryksen luominen 
on myös keskeinen sosiaalinen prosessi. 
Ymmärryksen luominen kohdistuu esimer-
kiksi siihen, mitä organisaation toiminnan 
historia kertoo turvallisuudesta; tulkitaan-
ko menneisyyden vähäiset vaaratilanteet 
takeeksi siitä, että toiminnan vaarat ovat 
hallinnassa, vai suhtaudutaanko vähäisiin 
vaaratilanteisiin epäilevästi, tunnistaen että 
epäonnistumisten välttämiseksi on tehtävä 
jatkuvasti työtä. Ymmärryksen luominen 
tarkoittaa uskottavan tarinan muodosta-
mista omasta toiminnasta, sosiaalisesta 
identiteetistä, työn merkityksellisyydestä ja 
organisaation turvallisuudesta11, 53, 56, 71. 
Yksi tarinan osa ovat virheet – ne ovat kei-
no selittää sitä, mitä on tapahtunut11. So-
siaaliset prosessit välittävät näin ollen orga-
nisatoristen ulottuvuuksien vaikutusta psy-
kologisiin ulottuvuuksiin sekä henkilöstön 
kokemia mahdollisuuksia ilmaista psykolo-
gisia tilojaan, kuten esimerkiksi turvalli-
suushuolta tai työstressiä. 

Turvallisuuskulttuuri käsittelee organi-
saation potentiaalista toimintaa, kyvyk-
kyyttä ja tahtoa, ei niinkään yksittäisiä suo-
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rituksia. Todellisissa tilanteissa työn laa-
tuun ja turvallisuuteen vaikuttavat myös 
tehtävään ja tilanteeseen liittyvät tekijät. 
Oli yksittäisen tapahtuman lopputulos ja 
suoritustapa mikä hyvänsä, turvallisuus-
kulttuuri vaikuttaa siihen, otetaanko näistä 
yksittäisistä tapahtumista opiksi. Turvalli-
suuskulttuurin vaikutus turvallisuuteen on 
näin ollen epäsuora: se luo turvallisen työnte-
on edellytykset organisaatioon ja vaikuttaa 
työtilanteissa mahdollisiin toimenpiteisiin.

POHDINTA

Tehtyjen tutkimusten tarkastelun perus-
teella turvallisuuskulttuurin ulottuvuuksien 
jäsennykset ydinvoima-alalla ja terveyden-
huollossa ovat samansuuntaisia. Alojen 
välillä on joitakin painotuseroja siinä, mit-
kä ulottuvuudet niissä tehdyissä tutkimuk-
sissa korostuvat. Siinä, että eri aloilla ja 
kehitysvaiheissa painotetaan eri ulottu-
vuuksia, ei sinänsä ole mitään väärää. 
Päinvastoin, turvallisuuskulttuuriajattelun 
tulisi toimia ennakoivana ajattelumallina, 
joka ohjaa huomiota organisaation toimin-
nan kehittämisen kannalta kulloinkin kes-
keisiin asioihin ja asioihin, joihin organi-
saatiolla on kyky tarttua. Samalla turvalli-
suuskulttuurin käsitteen soveltamisen tulisi 
vähitellen laajentaa organisaation kykyä ja 
tahtoa tarkastella erilaisten tekijöiden vai-
kutusta turvallisuuteen. Näin ensin inhi-
millisten virheiden ehkäisemiseen keskitty-
nyt kehitystoiminta laajenee vähitellen 
organisatorisia tekijöitä tarkastelevaksi ja 
lopulta koko sosioteknisen järjestelmän toi-
mintaa selvittäväksi jatkuvaksi monitoroin-
niksi. Toisen turvallisuuskriittisen toimi-
alan ajattelutavan hahmottaminen ja suh-
teuttaminen omaan alaan ja organisaa-
tioon voi auttaa ymmärtämään oman alan 
ja organisaation erityispiirteiden erityislaa-
tuisuutta. 

Turvallisuuskulttuuriajattelua voidaan 
laajentaa myös ottamalla tarkastelun koh-
teeksi perinteisten organisatoristen ulottu-
vuuksien lisäksi turvallisuuskulttuurin psy-
kologiset ulottuvuudet ja sosiaaliset proses-
sit. Turvallisuuskulttuurin organisatorisiin 
ulottuvuuksiin voidaan tarttua organisaati-
on kehittämistoimin. Psykologiset ulottu-
vuudet voidaan puolestaan nähdä erään-
laisina turvallisuuskulttuurin tulosulottu-
vuuksina, joita organisaatioissa on syytä 
seurata säännöllisesti. Yksilöiden kokemuk-
set heijastelevat sitä, miten hyvin organisa-
torisin ratkaisuin turvallisia toimintatapoja 
ja riskitietoisuutta pystytään käytännössä 
ylläpitämään. Sosiaalisia prosesseja tarkas-
telemalla voidaan puolestaan jäsentää sitä, 
miten organisatoriset ulottuvuudet ja psy-
kologiset ulottuvuudet ovat muotoutuneet 
tietynlaisiksi. Sosiaalisten prosessien 
ymmärtäminen on keskeistä myös kehittä-
mistoimenpiteiden suunnittelun kannalta. 

Esittämämme malli turvallisuuskulttuu-
rin ulottuvuuksista on muodostettu ensisi-
jaisesti ydinvoima-alan ja terveydenhuol-
lon kansainvälisissä tutkimuksissa raportoi-
tuja lähestymistapoja vertaillen sekä usei-
den näillä aloilla toteutettujen tapaustutki-
musten perusteella. Ulottuvuuksien merki-
tystä turvallisuudelle on pohdittu myös laa-
jemman kirjallisuuden pohjalta. Näyttää-
kin siltä, että useimmat mallissa esitetyt 
ulottuvuudet ovat mielekkäitä myös muilla 
turvallisuuskriittisillä aloilla, kuten ilmai-
lussa ja suuronnettomuusvaarallisten teol-
lisuuslaitosten toiminnassa. Lisätutkimusta 
tarvitaan sen pohtimiseen, miten malli 
soveltuu pieniin ja vähemmän monimut-
kaisiin työyhteisöihin, joissa vaarat liittyvät 
ensisijaisesti työturvallisuuteen.

Turvallisuuskulttuuria on organisaatiois-
sa arvioitu melko yksipuolisesti kyselyiden 
avulla. Todennäköisesti mikään yksittäinen 
arviointimenetelmä ei kuitenkaan voi 
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tavoittaa kaikkia edellä kuvattuja turvalli-
suuskulttuurin tasoja. Onkin tärkeää poh-
tia sitä, mitä olemassa olevat turvallisuus-

kulttuurimittarit itse asiassa mittaavat ja 
mitä elementtejä jää niiden avulla tavoitta-
matta. 
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Väkivaltatyötapaturmat Suomessa vuonna 
2003

Noora Hintikka ja Kaija Leena Saarela

Väkivaltaan liittyviä työtapaturmia on työtapaturmatilastoihin pohjautuen selvitetty 
aiemmin Isotaluksen ja Saarelan (1999) tutkimuksessa vuosien 1994–1996 osalta. 
Tämän selvityksen jälkeen on tullut voimaan uusi työturvallisuuslaki, jossa 
mainitaan erikseen myös väkivalta. Lisäksi väkivaltatyötapaturmien luokittelu on 
uudistunut vuoden 2003 alusta käyttöönotetun työpaikkatapaturmien ESAW-
luokittelumenetelmän (European Statistics on Accidents at Work) myötä.

Tässä artikkelissa tarkastellaan uuden selvityksen pohjalta väkivaltatyötapaturmien 
nykytilannetta ja verrataan tuloksia aiempaan selvitykseen. Tutkimus pohjautuu 
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) uuden web-pohjaisen tietokannan, 
Tapaturmapakin, sisältämiin tietoihin palkansaajien korvatuista työtapaturmista. 
Tapaturmalukujen suhteuttamisessa käytettiin Tilastokeskuksen työvoimatutkimusta 
ja työssäkäyntitilastoa.

Uuden selvityksen mukaan vuonna 2003 väkivaltatyötapaturmia sattui 1 464, kun 
aiemmassa selvityksessä niitä oli vuosittain noin 500. Naisille sattui 
väkivaltatyötapaturmista 58 %, kun aiemmin naisten osuus oli 41 %. Aiemman 
selvityksen tapaan nuoremmille, varsinkin 25–34-vuotiaille miehille, sattui enemmän 
väkivaltatyötapaturmia kuin vanhemmille työntekijöille. Naisille 
väkivaltatyötapaturmia sattui lukumääräisesti eniten 35–44-vuotiaana. 
Ammattiluokista eniten väkivaltatyötapaturmia sattui terveydenhuollon ja 
sosiaalialan työssä (44 %) sekä palvelutyössä (29 %). Tapaturmasuhteen 
perusteella väkivaltariski oli suurin vartiointi- ja suojelutyössä.

Tutkimustulosten vertailu aiempaan selvitykseen ei ole yksiselitteistä, koska 
työtapaturmien luokittelumenetelmä on muuttunut. Esimerkiksi 
väkivaltatyötapaturmien määrän kehityksen luotettava arvioiminen edellyttää 
jatkossa selvityksen uusimista säännöllisin väliajoin. Väkivaltatyötapaturmien 
selvittäminen ESAW-luokittelumenetelmän avulla osoittautui työlääksi. Tiedonhakua 
helpottaisi väkivaltatyötapaturmien luokittelu oman koodin avulla.

 Avainsanat:  työtapaturma, työväkivalta, tilasto, ammattiluokka, riskiryhmä, 
painopistealue, vahinkokuvaus, ESAW
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JOHDANTO

Väkivalta on monimutkainen ilmiö, joka 
on noussut ongelmaksi myös työelämässä. 
Työväkivallalle on tyypillistä, että se keskit-
tyy erityisesti tiettyihin ammattiryhmiin. 
Seurantatietoa tarvitaan pohjaksi turvalli-
suuden kehittämiselle. Aiemmin valtakun-
nallisen tason työtapaturmatilastoihin poh-
jautuen väkivaltaan liittyviä työtapaturmia 
ovat Suomessa selvittäneet ainoastaan Iso-
talus ja Saarela (1999)10 vuosien 1994–1996 
osalta. Tämän selvityksen jälkeen työtur-
vallisuuslainsäädännössä ja työtapatur-
mien tilastoinnissa on tapahtunut muutok-
sia, joilla on vaikutusta työtapaturmatilas-
tojen hyödyntämiseen työväkivaltaa koske-
van tiedon lähteenä.

Uudessa työturvallisuuslaissa (738/2002) 
mainitaan erikseen nyt myös väkivalta29. 
Työturvallisuuslaissa käytetään käsitettä 
ilmeinen väkivallan uhka, joka kuuluu vaa-
roihin, jotka työnantajan työturvallisuus-
lain mukaan tulee selvittää ja arvioida. 
Ilmeisellä väkivallan uhalla tarkoitetaan 
sitä, että kyseisessä työssä on tavallista suu-
rempi todennäköisyys joutua väkivallan 
uhriksi17, 21. Mikäli työhön liittyy ilmeinen 
väkivallan uhka, edellytetään työnantajalta 
työhön ja työympäristöön kohdistuvia toi-
menpiteitä, ei ainoastaan väkivaltatilantei-
den vaan myös väkivallan uhan ennaltaeh-
käisemiseksi ja rajoittamiseksi29. Työnanta-
jan vastuulla on pitää huoli siitä, että väki-
vallan uhka on otettu menettelytapaohjein 
sekä turvajärjestelyin tai -laittein riittävällä 
tavalla huomioon. Työntekijän on myös 
voitava hälyttää apua tarvittaessa. Jos väki-
valtatapaus katsotaan työtapaturmaksi, saa 
vahingoittunut korvauksia siitä lakisäätei-
sen tapaturmavakuutuksen (608/1948)23 
kautta17, 21.

Työtapaturma on työntekijälle vamman 
tai sairauden aiheuttanut tapaturma, joka 

on sattunut työssä, työstä johtuvissa olo-
suhteissa tai työntekijän yrittäessä varjella 
työnantajansa omaisuutta tai pelastaa työ-
toimintansa yhteydessä ihmishenkeä. 
Tapaturmavakuutuslakia sovelletaan myös 
vamman tai sairauden johtuessa pahoinpi-
telystä tai muusta toisen henkilön tahalli-
sesta teosta23. Pahoinpitelyyn rinnastettavia 
tilanteita ovat esimeriksi ryöstötilanteet. 
Niissä seurauksena ei välttämättä ole ruu-
miillisia vammoja, mutta psyykkiset järky-
tysreaktiot korvataan tietyin edellytyksin 
työtapaturmina11.

Väkivaltaan liittyvät työtapaturmat on 
vuodesta 1993 alkaen luokiteltu erikseen 
työtapaturmatilastoissa. Tällöin otettiin 
käyttöön erillinen väkivaltarikoskoodi väki-
vallan aiheuttamia työtapaturmia varten9. 
Vuoden 2003 alusta väkivaltatyötapatur-
mien luokittelu on muuttunut uuden työ-
paikkatapaturmien ESAW-luokituksen 
(European Statistics on Accidents at Work) 
myötä. ESAW-luokituksessa väkivaltaan 
liittyviä työtapaturmia voidaan koodata 
seuraavien muuttujien ja koodien avulla:

–  poikkeama 80: väkivalta (ihmisen tai 
eläimen aiheuttama), järkyttävä tilanne, 
poikkeava läsnäolo (esim. suojauksen 
ohitus)

–  vahingoittumistapa 80: eläimen tai ihmi-
sen purema, potku jne.

–  vahingoittumistapaan liittyvä välitön 
aiheuttaja 5100: ihmiset, eläimet, kasvit.

Näillä koodeilla koodataan kuitenkin myös 
muita kuin väkivaltaan liittyviä työpaikka-
tapaturmia2, 3, 28.

Poikkeamakoodia 80 käytetään, jos työ-
paikkatapaturmaa edeltänyt viimeisin 
tapahtuma on liittynyt fyysiseen väkival-
taan tai traumaattiseen tilanteeseen, johon 



Väkivaltatyötapaturmat Suomessa vuonna 2003

347

ei välttämättä liity fyysistä kontaktia. Kyse 
voi olla yrityksen sisä- tai ulkopuolisten 
ihmisten aiheuttamasta väkivallasta, hyök-
käyksestä tai uhkaamisesta johtuva tapa-
turma. Esimerkiksi ryöstötilanteet, asiak-
kaiden, potilaiden tai oppilaiden raivostu-
miset ja välien selvittelytilanteet koodataan 
tällä koodilla. Samalla koodilla koodataan 
myös eläinten aiheuttamasta väkivallasta, 
järkyttävästä tilanteesta tai poikkeavasta 
läsnäolosta aiheutuneet (esim. suojausten 
ohitus) työpaikkatapaturmat2, 3, 28.

Vahingoittumistapamuuttuja kertoo, 
miten vahingoittunut kehon osa joutui kos-
ketuksiin vamman aiheuttajan kanssa. 
Vahingoittumistapakoodilla 80 merkitään 
toisen ihmisen tai eläimen puremasta, pis-
tosta, potkusta tai muusta vastaavasta tilan-
teesta johtuneet työpaikkatapaturmat. 
Vahingoittumistapaan liittyvä välitön aiheut-
taja kuvaa fyysistä tekijää, jonka kanssa 
vahingoittunut kehon osa joutui kosketuk-
siin. Jos vamman aiheuttaja on ihminen, 
eläin tai kasvi, käytetään aiheuttajakoodia 
51002, 3, 28.

ESAW-luokituksessa ei määritellä suo-
raan käsitteitä väkivalta ja uhkaus, mutta 
siinä otetaan fyysisen väkivallan lisäksi 
huomioon myös järkyttävät tilanteet, esi-
merkiksi ryöstön kohteeksi joutuminen, 
johon ei välttämättä liity fyysistä kontaktia, 
sekä uhkaukset. Näihin tilanteisiin luetaan 
kuuluviksi sekä tarkoituksellinen että tuot-
tamuksellinen väkivalta ja häirintä. Myös 
sekä yrityksen sisäpuolelta että ulkopuolel-
ta tuleva väkivalta sisältyy luokitukseen3.

Isotalus ja Saarela (1999)10 ovat selvittä-
neet vuosien 1994–1996 tilastoihin poh-
jautuen väkivaltaan liittyviä työtapaturmia 
Suomessa. Isotaluksen ja Saarelan selvityk-
sessä on käytetty Tapaturmavakuutuslai-
tosten liiton (TVL) tietokantaa sekä Valtio-
konttorin tietoja. Isotalus (2002)9 on täy-
dentänyt selvityksen tuloksia vuosien 

1997–1999 osalta. Vuosina 1994–1999 
väkivaltatyötapaturmia sattui vuosittain 
noin 500. Tällöin naisille sattui noin 
42 %väkivaltatyötapaturmista ja 29 % kai-
kista työtapaturmista. Väkivaltaan liittyvien 
työtapaturmien osuus kaikista työtapatur-
mista oli 0,4 %. Vuosien 1994–1999 aika-
na väkivaltatyötapaturmien määrä hieman 
kasvoi, mutta selvää kasvavaa trendiä ei ole 
kuitenkaan nähtävissä9. Väkivaltatyötapa-
turmille laskettu väkivaltasuhde 1 000:tta 
työntekijää kohden oli miehillä 1,5 kertaa 
suurempi kuin naisilla10.

Vuosina 1994–1996 työllisten ikäraken-
teeseen verrattuna väkivaltatilanteita sattui 
miehille eniten 25–34-vuotiaana ja väki-
valtatyötapaturman riski pieneni iän myö-
tä. Nuorille miehille sattui myös enemmän 
väkivaltatyötapaturmia kuin nuorille nai-
sille. Naisilla väkivaltatyötapaturmien mää-
rä noudatteli miehiä yhtenevämmin työl-
listen naisten ikäjakaumaa. Naisten väki-
valtariski kasvoi iän myötä ja naisille väki-
valtatilanteita sattui eniten 45–54-vuotiaa-
na10.

Pääammattiluokista eniten väkivaltati-
lanteita vuosina 1994–1999 sattui palvelu-
työssä (38 %), terveydenhuollon ja sosiaa-
lialan työssä (24 %), kuljetus- ja liikennöin-
tityössä (13 %) sekä kaupallisessa työssä 
(12 %)9. Miehille väkivaltatyötapaturmia 
sattui lukumääräisesti eniten ja naisia 
enemmän palvelutyössä sekä kuljetus- ja 
liikennöintityössä. Lukumääräisesti tarkas-
teltuna miesten vaarallisimmat ammatit 
olivat poliisin, vartijan, moottoriajoneuvon 
kuljettajan sekä keittiöapulaisen työt. Nai-
sille väkivaltatyötapaturmia sattui eniten 
terveydenhuolto- ja sosiaalialan työssä, pal-
velutyössä ja kaupallisessa työssä. Miehiä 
enemmän naisille sattui väkivaltatilanteita 
terveyden- ja sairaanhoitotyössä, kaupalli-
sessa työssä sekä hallinto- ja toimistotyössä. 
Väkivaltatyötapaturmille lasketun väkival-
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tasuhteen perusteella erityisen riskialttiita 
ammatteja olivat miehillä keittiöapulaisen, 
hotellivirkailijan, kansi- ja konemiehen, 
baariapulaisen, poliisin, vartijan, hovimes-
tarin ja tarjoilijan ammatit. Naisilla väki-
valtasuhteen perusteella suurempi väkival-
tariski oli poliisin, hotellivirkailijan ja varti-
jan työssä10.

Isotaluksen ja Saarelan (1999)10 mukaan 
tilastoselvitys toi esille vähemmän väkival-
tatilanteita kuin Oikeuspoliittisen tutki-
muslaitoksen ja Tilastokeskuksen tekemä 
haastattelututkimus, jossa vammaan johta-
neiden väkivaltatilanteiden määrä oli työ-
tapaturmatilastoselvitykseen verrattuna 
25-kertainen. Mahdollisina syinä eroihin 
selvitysten välillä Isotalus ja Saarela mai-
nitsevat väkivaltatapausten arkaluonteisuu-
desta johtuvan aliraportoinnin sekä väki-
valtatilanteiden luokittelun muilla muuttu-
jilla tai tuntemattomana. Raportointiin voi 
vaikuttaa myös aiemmin käytössä ollut luo-
kittelu, jossa väkivaltatilanteet luokiteltiin 
väkivaltarikoksiksi. Luokan väkivaltarikos-
nimeä voi olla vaikea yhdistää erityisesti 
tietyillä aloilla, kuten opetuksessa ja hoito-
alalla, sattuviin väkivaltatapauksiin. Isota-
lus ja Saarela ehdottavat, että esimerkiksi 
tahallinen väkivallanteko kuvaisi parem-
min näissä ammateissa sattuvia väkivaltati-
lanteita. Ammattiluokkakohtaisten riskia-
lojen osalta tilastoselvityksen ja haastatte-
lututkimuksen tulokset tukivat toisiaan10.

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen 
Tilastokeskuksen kanssa työvoimatutki-
muksen yhteydessä tekemissä uhritutki-
muksissa on vuosina 1980, 1988, 1993, 
1997, 2003 ja 2006 väestöhaastatteluin sel-
vitetty suomalaisten 15–74-vuotiaiden jou-
tumista tapaturmien ja väkivallan kohteek-
si. Vuonna 2006 aineiston koko oli 8 29024. 
Uhritutkimuksissa väkivallalla tarkoitetaan 
fyysisiä vammoja aiheuttaneita tapauksia 
sekä uhkailua, liikkumisen estämistä tai 

lyömistä, vaikka näissä tilanteissa ei olisi 
tullut näkyviä vammoja6. Uhritutkimuksen 
mukaan suomalaisten kokema väkivalta on 
vuodesta 1988 vuoteen 2003 ollut lievässä 
nousussa. Koetun väkivallan lisääntymi-
seen on vaikuttanut erityisesti uhkailujen 
sekä työpaikkaväkivallan lisääntyminen. 
Varsinkin naisiin kohdistuva työpaikkavä-
kivalta on lisääntynyt 1990-luvun alusta 
vuoteen 2003 asti. Vuonna 2003 naisista 
4,4 % ja miehistä 2,6 % oli joutunut väki-
vallan kohteeksi työtehtävissä, kun vuonna 
1988 vastaavat osuudet olivat naisilla 1,6 % 
ja miehillä 1,7 %. Vuonna 2006 koettu väki-
valta näyttäisi jälleen vähentyneen. Vuonna 
2006 naisista työväkivaltaa kokeneiden 
osuus oli 3,8 % ja miehistä 2,2 %.22

Työterveyslaitoksen työoloja ja työelä-
mää koskevissa haastattelututkimuksissa 
Työ ja terveys Suomessa on vuosina 1997, 
2000, 2003 ja 2006 selvitetty muun muassa 
työtapaturmien esiintymistä sekä fyysistä 
väkivaltaa ja väkivallan uhkaa työpaikoilla. 
Tutkimuksessa on haastateltu eri vuosina 
2 900:aa–4 971:tä 25–64-vuotiasta henki-
löä15. Vuonna 2003 väkivalta ja sen uhka 
väheni vuoteen 2000 verrattuna18. Vuonna 
2006 sekä koettu fyysinen väkivalta (lähes 
kaksinkertaistunut) että väkivallan uhka 
(lisääntynyt kolmanneksella) olivat lisään-
tyneet vuoteen 2003 verrattuna. Naisiin 
kohdistunut fyysinen väkivalta oli yli kolme 
kertaa miehiä yleisempää. Naisia oli myös 
uhkailtu lähes kaksi kertaa useammin kuin 
miehiä.19

Tämän artikkelin tavoitteena on selvittää 
nykytilanne väkivaltatyötapaturmien luku-
määrän ja painopistealueiden sekä tyypillis-
ten tapausten osalta valtakunnallisen työta-
paturmatilaston pohjalta. Artikkelissa tar-
kastellaan sukupuolten, ikäryhmien ja 
ammattiluokkien välisiä eroja. Ammatti-
luokkakohtaisten painopistealueiden tyypil-
lisiä tapauksia havainnollistetaan esimerkki-
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kuvausten avulla. Tämän selvityksen tulok-
sia verrataan aiempaan Isotaluksen ja Saa-
relan (1999)10 selvitykseen. Lisäksi artikkelis-
sa tarkastellaan väkivaltatyötapaturmiin liit-
tyvää tiedonhakua nykyisen ESAW-luokit-
telumenetelmän puitteissa sekä ESAW-luo-
kituksen laatua ja toimivuutta väkivaltatyö-
tapaturmien suhteen.

AINEISTO JA MENETELMÄT

Tutkimuksessa hyödynnettiin pääasiassa 
TVL:n web-pohjaista tietokantaa, Tapa-
turmapakkia25, joka sisältää tietoa lakisää-
teisen tapaturmavakuutuksen (608/1948)23 
kautta palkansaajille korvatuista työtapa-
turmista. Muita lähteitä käytettäessä on 
niihin viitattu erikseen. Tilastollisen tiedon 
lisäksi TVL:n tietokanta sisältää työpaikka-
tapaturmista työtapaturmien ja ammatti-
tautien ilmoituslomakkeeseen kirjoitetetut 
sanalliset vahinkokuvaukset. ESAW-luokit-
telumenetelmässä väkivaltatyötapaturmiin 
liittyvää tietoa ei voida hakea suoraan luo-
kittelumuuttujien avulla, koska väkivaltaan 
liittyviä työtapaturmia voidaan koodata 
useamman eri luokittelumuuttujan (poik-
keama 80, vahingoittumistapa 80 ja aiheut-
taja 5100) avulla ja samojen muuttujien 
avulla koodataan myös muita kuin väkival-
taan liittyviä työtapaturmia.

Luokittelun sisältöä ja laatua voidaan 
kuitenkin tarkastella vahinkokuvausten 
avulla. Tutkimusta varten Tapaturmapa-
kista (päivitetty 11.5.2005) haettiin vuoden 
2003 väkivaltatyötapaturmiin mahdollises-
ti liittyvien työpaikkatapaturmien vahinko-
kuvaukset (yhteensä 4 847 kappaletta). 
Vahinkokuvaukset haettiin muodostamalla 
Boolen algebran mukaiset hakulausekkeet 
siten, että jokainen tarkasteltava vahinko-
kuvaus esiintyi aineistossa vain kerran. Esi-
merkiksi sellaiset tapaukset, jotka oli koo-
dattu väkivaltatyötapaturmakoodeilla poik-

keama 80 ja vahingoittumistapa 80 haet-
tiin hakulausekkeella ”poikkeama 80 and 
vahingoittumistapa 80 not aiheuttaja 
5100”. Toistaiseksi vahinkokuvaukset on 
saatavissa ainoastaan työpaikkatapaturmis-
ta ja ESAW-luokittelun käyttöönottovuo-
desta 2003 lähtien. Tutkimuksen tekohet-
kellä tilastointi- ja raportointiviiveestä joh-
tuen tietokannassa ei ollut vielä saatavilla 
vuoden 2003 jälkeistä tietoa luotettavasti. 
Vuonna 2003 sattuneiden kaikkien työ-
paikkatapaturmien lukumäärä haettiin 
18.6.2007 päivitetystä Tapaturmapakista.

Vahinkokuvausten avulla tarkistettiin, 
oliko kyseessä väkivaltatyötapaturma (vam-
ma tai sairaus aiheutunut työntekijälle toi-
sen ihmisen väkivallan tai sen uhan aiheut-
tamana) vai muu työtapaturma. Vahinko-
kuvaukset käytiin läpi yksitellen ja lajitel-
tiin väkivaltatyötapaturmiin ja ei-väkival-
tatyötapaturmiin. Kuvausten lajittelua var-
ten muodostettiin kriteerit käyttäen hyväk-
si muun muassa aihealueeseen liittyviä tut-
kimusjulkaisuja. Väkivaltatyötapaturman 
tärkeimpänä kriteerinä pidettiin teon tahal-
lisuutta. Kuvauksia lajiteltaessa oletettiin, 
että sairauskohtauksesta tai muusta tahat-
tomasta toiminnasta olisi mainittu kuvauk-
sessa (esimerkiksi sana vahingossa). Toi-
saalta kuvauksista haettiin normaalista 
poikkeavaa tekijää tai tilannetta, joka viit-
taisi selvästi väkivaltaan. Väkivaltatyötapa-
turmiksi lajiteltiin seuraavissa tilanteissa 
väkivallasta johtuneet työtapaturmat:

–  ryöstö, varkaus

–  kiinniottotilanne

–  painitilanne

–  poistotilanne

–  kiinnipitotilanne

–  rauhoittelutilanne

–  toisten tappeluun tai väkivaltatilantee-
seen puuttuminen
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–  hankalien ryhmien arvaamattomasta 
käyttäytymisestä hoitotilanteissa johtu-
neet väkivaltatilanteet.

Osa kuvauksista oli vaikeasti lajiteltavissa. 
Sellaiset kuvaukset, joita oli niiden lyhyy-
den tai epäselvyyden vuoksi mahdotonta 
lajitella, lajiteltiin ei-väkivaltatyötapatur-
miksi.

Luokittelumuuttujien toimivuutta arvioi-
tiin lajittelutulosten tarkastelun lisäksi saan-
nin ja tarkkuuden perusteella. Saannilla 
tarkoitetaan haulla tietokannan kaikista 
relevanteista dokumenteista löydettyjen 
dokumenttien lukumäärää. Tarkkuus ker-
too, kuinka suuri osa hakutuloksen doku-
menteista on relevantteja. Saanti voidaan 
laskea kaavasta

Saanti = 
ca
a
+

,    
    (1)

missä a on haulla löydettyjen relevanttien 
dokumenttien lukumäärä ja c on haulla 
löytämättä jääneiden relevanttien doku-
menttien lukumäärä. Hakutulosten tark-
kuus voidaan laskea kaavasta

Tarkkuus = 
ba
a
+

,    
    (2)

missä a on haulla löydettyjen relevanttien 
dokumenttien lukumäärä ja b on haulla 
löydettyjen epärelevanttien dokumenttien 
lukumäärä1, 7.

Kaikista korvatuista työpaikkatapatur-
mista ei ole vahinkokuvausta, joten väki-
valtatyötapaturmien lukumääriä korjattiin 
tutkimuksessa ottamalla huomioon ero 
korvattujen työpaikkatapaturmien todellis-
ten lukumäärien ja niistä olemassa olevien 
kuvausten välillä (noin 4 %). Ikäryhmätar-
kastelussa sattuneita väkivaltatyötapatur-
mia verrattiin Tilastokeskuksen työssä-

käyntitilaston (2003)26 antamiin työllisten 
lukumääriin vuonna 2003. Ammattiluok-
kakohtaista väkivaltatyötapaturmariskiä 
selvitettiin tarkemmin laskemalla tapatur-
masuhteet (tapaturmien lukumäärä 
1 000:tta palkansaajaa kohden). Suhteu-
tustietona käytettiin TVL:n vuosina 
1990–2003 käyttämää ammattiluokitusta12 
vastaavia Tilastokeskuksen työvoimatutki-
muksen (2003)27 ammattiluokituksen 
(ISCO-87, International Standard Classifi -
cation of  Occupations) mukaisia palkan-
saajien lukumääriä vuonna 2003. 

Ammattiluokkakohtaisilta painopiste-
alueilta (ammattiluokassa sattunut luku-
määräisesti paljon väkivaltatyötapaturmia 
tai korkea tapaturmasuhde) selvitettiin tar-
kemmin niissä sattuneita tyypillisiä tilantei-
ta ja koostettiin esimerkkejä vahinkoku-
vausten avulla. Tyypillisiä tilanteita selvi-
tettiin luokittelemalla tarkasteltavien 
ammattiluokkakohtaisten painopistealuei-
den vahinkokuvaukset edellä mainittujen 
lajittelukriteerien (väkivaltatyötapaturmien 
lajittelu) perusteella. Yksittäisiä kuvauksia 
ei ole käytetty sellaisenaan, vaan tyypillis-
ten tilanteiden esimerkkikuvaukset muo-
dostettiin vahinkokuvauksia yhdistelemällä 
ja muokkaamalla.

TULOKSET

Väkivaltaan liittyvien 
työpaikkatapaturmien lukumäärä 
ja painopistealueet vuonna 2003

TVL:n Tapaturmapakin mukaan vuonna 
2003 lakisääteisen tapaturmavakuutuksen 
kautta palkansaajille korvattuja työpaikka-
tapaturmia sattui yhteensä 96 221. TVL:n 
Tapaturmapakin vahinkokuvausaineistoon 
pohjautuvan selvityksen perusteella pal-
kansaajille vuonna 2003 sattuneista työ-
paikkatapaturmista yhteensä 1 464 (noin 
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1,5 %) oli väkivaltaan liittyviä. Kuvassa 1 
on eroteltu vuonna 2003 sattuneet väkival-
tatyötapaturmat sukupuolen mukaan. 
Väkivaltatapauksista 850 (58 %) oli sattu-
nut naisille ja 614 (42 %) miehille. Vuoden 
2003 kaikista työpaikkatapaturmista 73 % 
oli sattunut miehille ja 27 % naisille.

Kuvassa 2 on tarkasteltu väkivaltatyöta-
paturmien jakautumista ikäryhmittäin. 
Lisäksi kuvassa näkyy työllisten ikäja-
kauma. Työllisten lukumääriin verrattuna 
nuorille, 25–34-vuotiaille työntekijöille, 
sattuu enemmän väkivaltatyötapaturmia 
kuin sitä vanhemmille työntekijöille. Erityi-
sesti nuorille miehille sattuu enemmän 
väkivaltatapauksia kuin nuorille naisille ja 
vanhemmille miehille. Miesten väkivalta-
työtapaturmista suurin osa oli sattunut 
25–34-vuotiaille (32 %). Miehillä väkival-
tatyötapaturman riski laskee huomattavas-
ti 45–54-vuotiaana suhteessa työllisten 
lukumäärään. Miesten väkivaltatapauksis-
ta 17 % oli sattunut 45–54-vuotiaille. Nai-
silla väkivaltaan liittyviä työpaikkatapatur-
mia sattui eniten 35–44-vuotiaille (27 %) ja 
enemmän kuin vastaavan ikäisille miehille. 

Naisten väkivaltatyötapaturmien jakautu-
minen ikäryhmittäin noudattelee kuitenkin 
työllisten naisten ikäjakaumaa, eikä naisilla 
ole nähtävissä suuria eroja väkivaltatyöta-
paturmien lukumäärissä suhteessa työllis-
ten lukumääriin.

Ammattiluokittain tarkasteltuna suurin 
osa väkivaltaan liittyvistä työpaikkatapa-
turmista oli vuonna 2003 sattunut tervey-
denhuollon ja sosiaalialan työssä (44 %) 
sekä palvelutyössä (29 %). Naisten väkival-
tatyötapaturmista suurin osa (63 %) sattui 
terveydenhuollon ja sosiaalialan työssä. 
Miehiä enemmän naisille oli sattunut väki-
valtatyötapaturmia terveydenhuollon ja 
sosiaalialan työssä sekä kaupallisessa työs-
sä. Myös teknisessä, tieteellisessä, lainopil-
lisessa, humanistisessa ja taiteellisessa työs-
sä naisille sattui miehiä enemmän väkival-
tatapauksia. Miesten väkivaltatapauksista 
suurin osa (56 %) sattui palvelutyössä. Mie-
hille sattui naisia useammin väkivaltatyöta-
paturmia palvelutyössä sekä kuljetus- ja lii-
kennetyössä. Kuvassa 3 on esitetty väkival-
tatyötapaturmien jakautuminen pääam-
mattiluokittain vuonna 2003.

Kuva 1. Väkivaltatapauksiksi luokitellut työpaikkatapaturmat vuonna 2003.
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Taulukossa 1 on tarkasteltu tarkemmin 
vuoden 2003 väkivaltatyötapaturmien 
ammattiluokkakohtaisia painopistealueita. 
Taulukossa on esitetty ammattiluokittain 
kussakin ammattiluokassa sattuneiden 
väkivaltatapausten määrä sekä palkansaa-
jien lukumäärä. Lisäksi taulukkoon on las-
kettu ammattiluokkakohtaiset väkivaltatyö-

tapaturmien tapaturmasuhteet eli väkival-
tatyötapaturmien lukumäärä 1 000:tta pal-
kansaajaa kohden. Taulukossa näkyvät 
kaikki ammattiluokat, joissa oli sattunut 
väkivaltatapauksia. Vuonna 2003 kaikille 
palkansaajille sattuneiden väkivaltaan liit-
tyneiden työpaikkatapaturmien tapatur-
masuhde oli 0,71. Naisilla tapaturmasuhde 

Kuva 2. Vuoden 2003 väkivaltatyötapaturmien ja työllisten jakautuminen ikäryhmittäin (Lähteet: TVL:n 
Tapaturmapakki 2005 ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto 2003).

Kuva 3. Väkivaltatyötapaturmien jakautuminen pääammattiluokittain vuonna 2003.
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Taulukko 1. Vuoden 2003 väkivaltatyötapaturmien lukumäärä ja tapaturmasuhde ammattiluokittain.

Ammattiluokka Väkivaltatapausten määrä1 Palkansaajien määrä 
(100 henkeä)2

Tapaturmasuhde 
(1000 palkansaajaa kohden)

Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht.
Tekniikan alan työ 1 0 1 1 147 165 1 312 0,01 0,00 0,01
Opetusalan työ 19 98 117 431 909 1 340 0,44 1,08 0,87
Uskonnon alan työ 0 2 2 40 54 95 0,00 0,37 0,21
Muu tieteellinen, 
humanistinen ja 
taiteellinen työ

1 1 2 65 98 163 0,15 0,10 0,12

Terveyden- ja 
sairaanhoitotyö

69 269 337 153 1356 1 510 4,51 1,98 2,23

Terveydenhuollon 
kuntouttava työ

2 9 11 25 104 129 0,80 0,87 0,85

Hammashoitoalan työ 0 1 1 7 81 88 0,00 0,12 0,11
Apteekkialan työ 0 1 1 5 82 87 0,00 0,12 0,11
Eläinlääkintähuolto, 
ympäristön- ja 
terveydensuojelutyö

0 1 1 11 11 22 0,00 0,91 0,45

Sosiaalialan työ 25 144 169 70 499 569 3,57 2,89 2,97
Lasten päivähoitotyö 1 89 90 8 420 428 1,25 2,12 2,10
Psykologinen työ 0 5 5 3 33 36 0,00 1,52 1,39
Harrastus- ja vapaa-
aikatoiminnan ohjaus

10 14 24 27 35 62 3,70 4,00 3,87

Julkisen hallinnon 
johtotyö ym.

12 16 28 757 1 647 2 404 0,16 0,10 0,12

ATK-alan työ 2 1 3 517 194 710 0,04 0,05 0,04
Muu hallinto- ja 
toimistotyö

1 0 1 145 98 243 0,07 0,00 0,04

Tavaroiden myyntityö 22 82 104 323 761 1 084 0,68 1,08 0,96
Maatilatalous, 
eläintenhoito

0 1 1 77 69 146 0,00 0,14 0,07

Kansi- ja konemiehistön 
työ

7 0 7 13 3 16 5,38 0,00 4,38

Veturin- ja moottori-
vaununkuljetustyö

2 0 2 17 - 17 1,18 - 1,18

Tieliikennetyö 47 6 53 530 16 546 0,89 3,75 0,97
Liikenteen johto- ja 
liikennepalvelutyö

27 21 48 81 33 114 3,33 6,36 4,21

Postinkantajan ym. työ 7 2 9 113 96 208 0,62 0,21 0,43
Talonrakennustyö ym. 1 0 1 541 7 549 0,02 0,00 0,02
Hienomekaaninen työ 0 1 1 32 6 38 0,00 1,67 0,26
Konepajatyö ja 
rakennusmetallityö

7 0 7 1 224 72 1 296 0,06 0,00 0,05

Maalaustyö 1 0 1 92 7 99 0,11 0,00 0,10
Pakkaus-, varastointi- ja 
ahtaustyö

1 0 1 322 159 481 0,03 0,00 0,02

Vartiointi- ja suojelutyö 247 36 283 255 37 292 9,69 9,73 9,69
Majoitusliike- ja 
suurtaloustyö

51 15 66 108 465 573 4,72 0,32 1,15

Tarjoilutyö 31 16 47 44 231 275 7,05 0,69 1,71
Kiinteistönhoito- ja 
siivoustyö

10 9 20 255 608 863 0,39 0,15 0,23

Hygienia- ja 
kauneudenhoitotyö

0 1 1 2 35 37 0,00 0,29 0,27

Sotilastyö 1 0 1 88 4 92 0,11 0,00 0,11
Muu palvelutyö 4 2 6 20 43 62 2,00 0,47 0,97
Tuntematon 3 6 9 14 12 26 2,14 5,00 3,46
Kaikki palkansaajat 
yhteensä

614 850 1 464 10 235 10 373 20 608 0,60 0,82 0,71

1 Korjauskertoimen käytöstä johtuen väkivaltatyötapaturmien yhteenlasketuissa lukumäärissä voi olla       
  pyöristyksistä johtuvaa epäjohdonmukaisuutta.
2 Lähde: Tilastokeskuksen työvoimatutkimus 2003

Työ ja ihminen 21 (2007) 4: 345—363



N. Hintikka, ym.

354

(0,82) oli miehiä noin 1,4 kertaa suurempi 
(0,60). 

Lukumääräisesti tarkasteltuna miehille 
oli sattunut eniten väkivaltaan liittyviä työ-
paikkatapaturmia vartiointi- ja suojelutyös-
sä (247). Miehille oli sattunut muita 
ammattiluokkia enemmän väkivaltata-
pauksia myös terveyden- ja sairaanhoito-
työssä (69), majoitusliike- ja suurtaloustyös-
sä (51), tieliikennetyössä (47) sekä tarjoilu-
työssä (31). Naisilla lukumääräisesti suu-
rimmat riskiryhmät olivat terveyden- ja 
sairaanhoitotyö (269), sosiaalialan työ 
(144), opetusalan työ (98), lasten päivähoi-
totyö (89) sekä tavaroiden myyntityö (82).

Tapaturmasuhteita tarkasteltaessa eri-
tyisesti vartiointi- ja suojelutyö nousee esil-
le. Sekä miehillä että naisilla suurin tapa-
turmasuhde oli vartiointi- ja suojelutyössä. 
Miehillä väkivaltatyötapaturman riski var-
tiointi- ja suojelutyössä oli noin 16-kertai-
nen verrattuna kaikkiin palkansaajamie-
hiin. Naisilla riski oli noin 12-kertainen 
kaikkien naisten tapaturmasuhteeseen ver-
rattuna. 

Miehillä suuri väkivaltatyötapaturmaris-
ki oli myös tarjoilutyössä, jossa tapaturma-
suhde oli 12-kertainen miesten kaikille pal-
kansaajille laskettuun tapaturmasuhtee-
seen verrattuna. Kansi- ja konemiehistön 
työssä miesten väkivaltatyötapaturmien 
tapaturmasuhde oli 9-kertainen kaikkiin 
miehiin verrattuna. Majoitusliike- ja suur-
taloustyössä sekä terveyden- ja sairaanhoi-
totyössä miesten väkivaltariski oli noin 
8-kertainen. Harrastus- ja vapaa-aikatoi-
minnan ohjauksessa, sosiaalialan työssä 
sekä liikenteen johto- ja liikennepalvelu-
työssä miehillä oli noin 6-kertainen väki-
valtariski.

Naisilla suurin väkivaltatyötapaturma-
riski vartiointi- ja suojelutyön jälkeen oli 
liikenteen johto- ja liikennepalvelutoimin-
nassa (8-kertainen naisten kaikille palkan-

saajille laskettuun tapaturmasuhteeseen 
verrattuna). Harrastus- ja vapaa-aikatoi-
minnassa sekä tieliikennetyössä naisten 
väkivaltariski oli noin 5-kertainen. 

Väkivaltatyötapaturmien 
ammattiluokkakohtaisia 
tyypillisiä tilanteita

Taulukossa 2 on esitetty vuoden 2003 väki-
valtaan liittyneiden työpaikkatapaturmien 
tyypillisten tilanteiden suhteelliset osuudet 
ammattiluokittain. Taulukossa esitetyissä 
ammattiluokissa on joko sattunut lukumää-
räisesti paljon väkivaltatapauksia tai ne on 
valittu suuren tapaturmasuhteen perusteel-
la. Sattuneet väkivaltatapaukset on jaoteltu 
taulukossa samojen kriteerien perusteella 
kuin vahinkokuvauksia lajiteltaessa. Väki-
valtatyötapaturmien tyypilliset tilanteet 
vaihtelevat ammattiluokittain. 

Osassa ammattiluokista väkivaltatyöta-
paturmat ovat painottuneet tiettyihin tyy-
pillisiin tilanteisiin (esimerkiksi opetusalan 
työ, terveyden- ja sairaanhoitotyö sekä so-
siaalialan työ). Toisten ammattiluokkien, 
kuten vartiointi- ja suojelutyön, tyypillisissä 
tilanteissa on enemmän vaihtelua. Taulu-
kossa esitettyjen ammattiluokkakohtaisten 
väkivaltatapausten vahinkokuvauksista 
puolessa mainittiin jokin muu tahalliseen 
väkivaltaiseen kontaktiin liittyvä tekijä. 
Tällöin vahinkokuvauksissa oli maininta 
esimerkiksi pahoinpitelystä, päällekäynnis-
tä, kiinnitarttumisesta, esineiden heittelys-
tä tai muusta aggressiivisesta käyttäytymi-
sestä. 

Taulukossa 3 on esitetty esimerkkejä eri 
ammattiluokkien tyypillisistä väkivaltati-
lanteista vahinkokuvausten perusteella. 
Ammattiluokittain tarkasteltuna väkivalta-
työtapaturmien tyypillisissä tilanteissa oli 
samoja piirteitä terveyden- ja sairaanhoito-
työssä, sosiaalialan työssä, opetusalan työs-
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sä, lasten päivähoitotyössä sekä harrastus- 
ja vapaa-aikatoiminnan ohjauksessa 
(ohjaajatyö esimerkiksi raittius-, liikunta- ja 
vapaa-aikatoimintojen parissa kunnissa ja 
järjestöissä). Näissä ammattiluokissa väki-
valtatilanteet liittyivät useimmiten muihin 
väkivaltaisiin kontakteihin, lyömiseen tai 
kiinnipito- ja rauhoittelutilanteisiin. Har-
rastus- ja vapaa-aikatoiminnassa väkivalta-
tilanteet liittyivät usein myös toisten väki-
valtaisiin tilanteisiin puuttumiseen. Muut 
kontaktit liittyivät useimmiten esimerkiksi 

kiinnitarttumisiin, päällekäynteihin sekä 
asiakkaiden riehumiseen tai muuhun 
aggressiiviseen käyttäytymiseen. Edellä 
mainituissa ammattiluokissa vahingoittu-
nut saattoi esimerkiksi selvitellä oppilaiden 
tappelua, jolloin häntä lyötiin. Tyypillisissä 
tilanteissa asukas on voinut käydä kiinni, 
lapsi menettää malttinsa ja potkaista tai 
työntekijä on saattanut rauhoitella raivos-
tunutta asiakasta, joka on tarttunut kiinni 
työntekijän käteen ja vääntänyt sitä vahin-
goittavalla tavalla.

Ammattiluokka Tyypillisten tilanteiden prosenttiosuus kussakin ammattiluokassa
Kiinniotto Kiinnipito/

rauhoittelu
Lyönti Paini-

tilanne
Poisto-
tilanne

Ryöstö/
varkaus

Väkivalta-
tilanteeseen 
puuttuminen

Muu 1 
kontakti

Yht.

Opetusalan työ 0 14 55 1 0 1 2 27 100
Terveyden- ja 
sairaanhoitotyö

0 9 17 1 0 0 1 72 100

Sosiaalialan työ 0 7 22 1 0 0 2 68 100
Lasten 
päivähoitotyö

0 13 6 0 0 0 1 80 100

Harrastus- ja 
vapaa-aikatoi-
minnan ohjaus

0 13 17 4 0 0 17 49 100

Tavaroiden 
myyntityö

17 4 11 0 1 55 0 12 100

Kansi- ja 
konemiehistön työ

0 0 0 0 71 0 0 29 100

Tieliikennetyö 8 2 28 0 6 2 2 52 100
Liikenteen 
johto- ja liikenne-
palvelutyö

6 9 17 0 4 0 0 64 100

Vartiointi- ja 
suojelutyö 

34 3 9 5 15 2 3 29 100

Majoitusliike- ja 
suurtaloustyö

0 3 14 0 36 0 12 35 100

Tarjoilutyö 2 2 6 0 19 0 17 54 100
Em. ammattiluo-
kat yhteensä

9 7 18 2 6 5 3 50 100

1 Muiden kontaktien kohdalla vahinkokuvauksissa mainittiin potkuja, puremisia, raapimisia, tönimisiä, 
vastusteluja, aggressiivista käyttäytymistä, pahoinpitelyjä, päällekäyntejä, kiinnitarttumista, vääntämistä 
ja esineiden heittelyä.

Taulukko 2. Vuonna 2003 työpaikalla sattuneiden väkivaltatyötapaturmien tyypillisten tilanteiden yleisyys 
eri ammattiluokissa (ammattiluokat, joissa suuri väkivaltatyötapaturmien lukumäärä tai korkea tapaturma-
suhde).
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Tavaroiden myyntityössä väkivaltatapauk-
set olivat sattuneet myyjille tai myymälä-
kassoille (90 %), huoltoasematyöntekijöille 
(5 %), myymälänhoitajille (4 %) tai tori-
kauppiaille ja kotimyyjille (1 %). Tavaroi-
den myyntityössä tyypillisimmät väkivalta-
tilanteet liittyivät ryöstöihin tai varkauksiin 
(56 %), kiinniottoihin (17 %), muihin kon-
takteihin (12 %) ja lyömiseen (11 %). Tava-
roiden myyntityössä myyjä on esimerkiksi 
saatettu ryöstää aseen kanssa, humalainen 
asiakas on voinut hermostua ja tarttua 
kiinni tai myyjä on ottanut kiinni myymä-
lävarasta, joka on lyönyt.

Tieliikennetyössä suurin osa väkivaltata-
pauksista oli sattunut henkilöliikenteen 
autonkuljettajille (96 %) ja 4 % kuorma-
autonkuljettajille. Liikenteen johto- ja lii-
kennepalvelutyössä väkivaltatapaukset oli-

vat suurimmaksi osaksi sattuneet tieliiken-
teen palvelutyössä (57 %) eli esimerkiksi 
asemien rahtaustöissä sekä muissa julkisten 
kulkuneuvojen palvelu- ja tarkistustehtävis-
sä. Tieliikenteen johtotyössä tapauksista oli 
sattunut 39 % ja rautatieliikenteen johto-
työssä 4 %. Suurin osa tieliikennetyön tai 
liikenteen johto- ja liikennepalvelutyön 
väkivaltatilanteista liittyi muihin väkivaltai-
siin kontakteihin tai tilanteisiin, joissa työn-
tekijää lyötiin. Väkivaltatyötapaturmat liit-
tyivät tyypillisesti esimerkiksi tilanteisiin, 
joissa matkustaja ei halunnut maksaa mat-
kasta ja kävi sitten käsiksi työntekijään, tai 
tilanteisiin, joissa matkustajat ovat muuten 
häiriköineen matkan aikana.

Vartiointi- ja suojelutyön väkivaltatilan-
teet sattuivat vartijoille (37 %), poliiseille 
(35 %), muille vartijoille (16 %), vanginvar-

Taulukko 3. Esimerkkejä tyypillisistä väkivaltatilanteista eri ammattiluokissa vahinkokuvausten perusteella.

Ammattiluokka Esimerkkejä tyypillisistä väkivaltatilanteista 
(mukailtu TVL:n Tapaturmapakin vahinkokuvauksista)

Opetusalan työ Selvitteli oppilaiden tappelua, jolloin lyötiin
Yritti rauhoitella raivostunutta asiakasta, joka tarttui käteen ja 
väänsi
Asukas kävi kiinni ja löi
Lapsi menetti malttinsa ja potkaisi vahingoittunutta
Asukas alkoi riehua ja kävi kiinni

Terveyden- ja sairaanhoitotyö
Sosiaalialan työ
Lasten päivähoitotyö
Harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan 
ohjaus
Tavaroiden myyntityö Otti kiinni myymälävarasta, joka löi

Myyjä ryöstettiin aseella uhaten
Humalainen asiakas hermostui ja tarttui kiinni

Tieliikennetyö Matkustaja ei halunnut maksaa ja kävi käsiksi
Rauhoitteli autossa häiriköinyttä matkustajaa, joka sitten pot-
kaisi ja väänsi kättä
Lipuntarkastuksessa tuli yhteenotto ja asiakas löi lipuntarkas-
tajaa

Liikenteen johto- ja liikennepalvelutyö

Vartiointi- ja suojelutyö Painitilanne varkaan kiinniotossa
Poistotilanteessa asiakas pahoinpiteli

Majoitusliike- ja suurtaloustyö Meni selvittämään asiakkaiden riitatilannetta, jolloin asiakas 
potkaisi
Joutui asiakkaiden kanssa tappeluun poistotilanteessa
Asiakasta rauhoittaessa lyötiin tuopilla

Tarjoilutyö

Kansi- ja konemiehistön työ Vahingoittunut satutti kätensä häiriköivän asiakkaan poistoti-
lanteessa
Humalainen asiakas löi, kun häntä siirrettiin
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tijoille (8 %) sekä palomiehille (3 %). Ylei-
simmät väkivaltatilanteet liittyivät kiinniot-
totilanteisiin (34 %), muihin kontakteihin 
(29 %) tai poistotilanteisiin (15 %). Esi-
merkkejä tyypillisistä vartiointi- ja suojelu-
työn väkivaltatilanteista ovat painitilanne 
varasta kiinniottaessa ja asiakkaan kiinni-
käyminen poistotilanteessa.

Majoitusliike- ja suurtaloustyössä väki-
valtatilanteita oli sattunut hotellivirkailijoil-
le (67 %), keittiöapulaisille (26 %), keittäjil-
le ja kylmäköille (6 %) sekä emännille ja 
keittiömestareille (2 %). Tarjoilutyön väki-
valtatilanteet olivat sattuneet hovimesta-
reille ja tarjoilijoille (83 %) sekä baariapu-
laisille (17 %). Useimmiten tilanteet olivat 
poistotilanteita, muuhun väkivaltaiseen 
kontaktiin liittyneitä tilanteita tai lyömi-
seen liittyneitä tilanteita. Vahingoittuneet 
olivat esimerkiksi selvittäneet asiakkaiden 
riitatilanteita tai joutuneet asiakkaiden 
kanssa tappeluun asiakkaita poistettaessa. 
Vahingoittunutta oli myös esimerkiksi lyöty 
tämän rauhoitellessa asiakasta.

Kansi- ja konemiehet voivat muun 
muassa toimia alusten kuljettajina, tehdä 
vartiointi- tai kunnostustehtäviä tähystys- 
ja ruorimiehinä tai hoitaa koneita. Kansi- 
ja konemiehille sattuneet väkivaltatilanteet 
liittyivät poistotilanteisiin (71 %) tai mui-
hin väkivaltaisiin kontakteihin (29 %). Tyy-
pillisesti väkivaltatilanteet voivat liittyä esi-
merkiksi häiriköivän asiakkaan poistotilan-
teisiin. 

Väkivaltatyötapaturmiin liittyvän 
luokittelun laatu

Lajiteltavia kuvauksia oli yhteensä 4 847. 
Väkivaltatyötapaturmiksi lajiteltiin 1 406 
(29 %) ja ei-väkivaltatyötapaturmiksi 3 441 
(71 %). Näissä luvuissa ei ole vielä otettu 
huomioon muun muassa puuttuvista 
vahinkokuvauksista johtuvia eroja luku-

määrissä. Sisällöllisesti puutteellisten ku-
vausten (huono informatiivisuus) tai ku-
vausten lyhyyden vuoksi vaikeasti lajitelta-
via oli tapauksista noin 4,2 %. Vahingot, 
joita ei luokiteltu väkivaltatilanteisiin liitty-
viksi, olivat suurimmaksi osaksi muita tois-
ten ihmisten aiheuttamia vahinkoja (48 %) 
tai eläinten aiheuttamia (28 %). Toisten 
ihmisten toiminnasta johtuneet ei-väkival-
tatapaturmat liittyivät tahattomaan toi-
mintaan esimerkiksi liikuntatilanteissa tai 
asiakkaiden ja potilaiden hoitotilanteissa. 
Ei-väkivaltatyötapaturmiksi lajitelluista 
tapauksista 6 % luokiteltiin kasvien aiheut-
tamiksi ja 18 % muiden tai kuvauksen 
perusteella tuntemattomien tekijöiden 
aiheuttamiksi.

Paras saanti (0,62) ja tarkkuus (0,59) saa-
tiin hakemalla kaikilla kolmella väkivalta-
työtapaturmia sisältävien luokkien koodeilla 
(poikkeama 80 ja vahingoittumistapa 80 ja 
aiheuttaja 5100). Todennäköisimmin väki-
valtatyötapaturmat on siis koodattu kaikilla 
kolmella väkivaltatyötapaturmia mahdolli-
sesti sisältävillä luokittelumuuttujilla. 
Molemmilla, sekä poikkeama- että aiheut-
tajakoodilla, oli koodattu 15 % tapauksista. 
Pelkkää aiheuttajakoodia oli käytetty myös 
15 %:ssa tapauksista. Hakutulosten tark-
kuutta voidaan kasvattaa rajaamalla hakua 
lisää esimerkiksi epärelevanttien ammatti-
luokkien ja työtehtävien avulla. Rajaamalla 
ESAW-muuttujista työtehtävät 19 (muut 
erikseen luokittelemattomat tuotantoon, 
jalostukseen, käsittelyyn ja varastointiin 
kuuluvat tehtävät), 22–29 (muut rakentami-
seen ja purkamiseen liittyvät työtehtävät 
paitsi maarakentaminen), 31–39 (maa- ja 
metsätalous, puutarhanhoito, kalankasva-
tus, eläinten hoito) ja 54 (tukitoiminnoista 
jätteiden käsitteleminen) saatiin kaikilla 
väkivaltatyötapaturmia sisältävillä muuttu-
jilla hakemalla hakutulosten saanniksi 0,61 
ja tarkkuudeksi 0,74.
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POHDINTAA JA 
JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksen luotettavuuden tärkeimmät 
rajoitukset liittyvät vahinkokuvausten lajit-
telun subjektiivisuuteen, vahinkokuvausten 
laatuun sekä käytettyjen ammattiluokkien 
vastaavuuteen. Vahinkokuvausten lajitte-
lun subjektiivisuuden ongelmaa pyrittiin 
minimoimaan tutkimuksessa selkeiden 
lajittelukriteereiden sekä työryhmätyösken-
telyn avulla. Osa vahinkokuvauksista oli 
kuitenkin lyhyitä tai niissä ei muuten ollut 
lajittelun kannalta riittävää informaatiota. 
Korjauskertoimen käytöstä ja käytettyjen 
ammattiluokitusten eroista johtuen tutki-
muksessa lasketut väkivaltaan liittyvien 
työpaikkatapaturmien tapaturmasuhteet 
ovat estimaatteja. Korjauskertoimelle ei 
ole mahdollista määrittää tarkkaa arvoa. 
Käytetyt ammattiluokitukset eivät ole kes-
kenään täysin vertailukelpoisia, mutta täs-
sä yhteydessä ne ovat kuitenkin ainoat ver-
tailun mahdollistavat luokitukset. 

Tämän tutkimuksen perusteella vuonna 
2003 sattui yhteensä 1 464 väkivaltatyöta-
paturmaa, kun aiemman selvityksen10 
mukaan niitä sattui vuosittain noin 500. 
Vuonna 2003 naiset joutuivat sekä luku-
määräisesti että tapaturmasuhteen perus-
teella miehiä useammin väkivaltatilantei-
siin. Vuonna 2003 naisten osuus väkivalta-
työtapaturmista oli 58 %, mikä on 17 pro-
senttiyksikköä enemmän kuin aiemmassa 
selvityksessä. Vuonna 2003 naisten väkival-
tatyötapaturmien tapaturmasuhde oli noin 
1,4 kertaa suurempi kuin miesten. Aiem-
man selvityksen mukaan miesten väkivalta-
suhde oli 1,5-kertainen naisten väkivalta-
suhteeseen verrattuna. Myös viimeisimpien 
haastattelututkimusten perusteella naiset 
kokevat entistä enemmän väkivaltaa tai sen 
uhkaa työssä22 ja joutuvat väkivallan tai sen 
uhan kohteeksi miehiä useammin18, 19, 20.

Väkivaltatyötapaturmien ikäryhmittäi-
sen jakautumisen suhteen tulokset olivat 
samansuuntaisia kummassakin selvitykses-
sä. Aiemman selvityksen tapaan nuorille, 
varsinkin 25–34-vuotiaille miehille, sattui 
enemmän väkivaltatyötapaturmia kuin 
vanhemmille työntekijöille. Ikäryhmäkoh-
taiseen jakautumiseen vaikuttanee työteh-
tävien jakautuminen siten, että vanhem-
mat työntekijät ovat ammattiluokkakohtai-
silla riskialoilla nuoria useammin johto- ja 
toimistotehtävissä. Naisille väkivaltatyöta-
paturmia sattui lukumääräisesti eniten 
35–44-vuotiaana. Ammattiluokista edel-
leen eniten väkivaltatyötapaturmia sattui 
terveydenhuollon ja sosiaalialan työssä 
(44 %) sekä palvelutyössä (29 %). Aiem-
masta selvityksestä poiketen väkivaltatyö-
tapaturmia sattui paljon myös teknisessä, 
tieteellisessä, lainopillisessa, humanistisessa 
ja taiteellisessa työssä (opetustyö kuuluu 
tähän ammattiluokkaan). Lisäksi tämän 
tutkimuksen perusteella naisten väkivalta-
tapaukset keskittyvät lukumääräisesti tar-
kasteltuna aiempaa selkeämmin terveyden-
huollon ja sosiaalialan työhön (63 % tapauk-
sista).

Tapaturmasuhteen perusteella suurin 
väkivaltariski oli sekä naisilla että miehillä 
vartiointi- ja suojelutyössä. Miehillä nousi 
esille myös tarjoilutyö, kansi- ja konemie-
histön työ, majoitusliike- ja suurtaloustyö 
sekä terveyden- ja sairaanhoitotyö. Naisilla 
suuri väkivaltariski oli aiemmasta selvityk-
sestä poiketen erityisesti myös liikenteen 
johto- ja liikennepalvelutoiminnassa.

Tässä selvityksessä 1,5 % työpaikkata-
paturmista oli väkivaltaan liittyviä vuonna 
2003. Uhritutkimuksissa kaikista suomalai-
sista naisista 4,4 % ja miehistä 2,6 % oli 
ollut väkivallan tai sen uhan kohteena työ-
tehtävissä vuonna 2003. Vuonna 2006 vas-
taavasti 3,8 % naisista ja 2,2 % miehistä oli 
kokenut työväkivaltaa. Uhritutkimusten 
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mukaan vuonna 2003 naiset kokivat entis-
tä enemmän väkivaltaa ja sen uhkaa erityi-
sesti terveyden- ja sairaanhoidon amma-
teissa. Myös sosiaalialalla ja opetusalalla 
naisten kokema väkivalta oli lisääntynyt 
aiempaan verrattuna6. Työterveyslaitoksen 
haastattelututkimuksen mukaan useimmin 
väkivallan tai sen uhan kohteeksi joudut-
tiin vuonna 2003 terveys- ja sosiaalipalve-
luissa sekä majoitus- ja ravitsemusalalla, 
vaikka vähentymistä olikin tapahtunut 
vuoteen 2000 verrattuna18. Vuonna 2006 
väkivallan kohteeksi jouduttiin useimmin 
terveys- ja sosiaalipalveluissa, majoitus- ja 
ravitsemuspalveluissa sekä kuljetus- ja tie-
toliikennealalla, joissa koettu väkivalta oli 
lisääntynyt vuoteen 2003 verrattuna19. 
Vuonna 2006 noin 5 % työssä käyvistä 
suomalaisista oli vuoden aikana joutunut 
väkivallan tai sen uhan kohteeksi työs-
sään16.

Ruotsin virallisessa työtapaturmatilas-
tossa on vuodesta 2002 lähtien ollut käy-
tössä ESAW-menetelmän mukainen työta-
paturmien luokittelu8, eikä väkivaltatyöta-
paturmia koskevaa tietoa ole saatavilla 
suoraan tilastosta. Statistiska centralbyrån 
työympäristötutkimuksessa väkivaltaa ja 
sen uhkaa työelämässä selvitetään kyselyn 
avulla. Ruotsissa vuoden 2005 työympäris-
tötutkimuksessa 18 % naisista ja 10 % mie-
histä ilmoitti kokeneensa väkivaltaa tai sen 
uhkaa työssänsä viimeisen 12 kuukauden 
aikana. Palkansaajiin kohdistuvasta väki-
vallasta tehtyjen rikosilmoitusten määrä on 
Ruotsissa kasvanut hieman vuodesta 1997 
lähtien huippuvuoteen 2001 asti mutta 
vähentynyt tämän jälkeen. Vuonna 2005 
väkivalta on Ruotsissa ollut yleisintä polii-
sin ja hoitoalan ammattien keskuudessa. 
Myös opetustyössä väkivalta tai sen uhka 
oli yleistä4.

Neljännen eurooppalaisen työympäris-
tötutkimuksen tulokset väkivaltaa tai sen 

uhkaa työpaikalla kokeneiden määrästä 
ovat samansuuntaisia Työterveyslaitoksen 
haastattelututkimuksen mukaisen Suomen 
tilanteen kanssa. Keskimäärin 5 % (EU 
25-maat) työntekijöistä oli viimeisen 12 
kuukauden aikana kokenut työssään fyysis-
tä väkivaltaa vuonna 2005. Väkivallan 
uhkaa vuonna 2006 oli kokenut EU 
25-maissa työntekijöistä 6 %. Selvityksen 
mukaan fyysinen väkivalta on EU 15-mais-
sa kasvanut 4 %:sta 6 %:iin vuosina 
1995–2005. Yleisintä työssä koettu väkival-
ta EU 27-maissa oli maa- ja metsätalous-
tieteiden ja terveydenhuollon ammateissa, 
palvelu- ja suojelutyöntekijöillä, ajoneuvo-
jen ja työkoneiden kuljettajilla, asiakaspal-
velutyöntekijöillä ja opetusalan ammateis-
sa.14

Yhdysvalloissa Bureau of  Labor Statis-
tics (BLS) on yksi väkivaltaan liittyvistä työ-
tapaturmista tietoa keräävä ja tuottava 
taho. BLS:n tilastoissa Yhdysvalloissa työ-
paikoilla sattuneet henkirikokset ovat 
vähentyneet vuodesta 1994 vuoteen 2006 
yli 50 %, alhaisimmillaan ne olivat vuonna 
2006. Vuonna 2006 kaikista kuolemaan 
johtaneista työtapaturmista henkirikosten 
osuus oli 9 %. Vielä 1990-luvulla henkiri-
kokset olivat toiseksi yleisin työkuolemien 
syy. 1990-luvun loppupuolelta lähtien hen-
kirikosten osuus työkuolemien aiheuttaja-
na on pienentynyt, ja vuodesta 2004 läh-
tien henkirikokset ovat olleet enää neljän-
neksi yleisin työkuolemien syy.13

Suurin ero aiempaan selvitykseen ver-
rattuna on väkivaltaan liittyvien työtapa-
turmien kokonaislukumäärä, joka nyt teh-
dyssä selvityksessä on kolme kertaa aiem-
paa suurempi. Oikeuspoliittisen tutkimus-
laitoksen tekemien haastattelututkimusten 
tulosten mukaan työpaikkaväkivalta on 
lisääntynyt 1990-luvun alusta vuoteen 
2003 asti ja vähentynyt tämän jälkeen 
vuonna 200622. Toisaalta Työterveyslaitok-
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sen haastattelututkimuksissa työväkivallan 
määrä on noussut vuosina 1980–20009, 
mutta vuonna 2003 väkivalta ja sen uhka 
väheni vuoteen 2000 verrattuna18. Vuonna 
2006 koettu fyysinen väkivalta ja väkival-
lan uhka taas olivat lisääntyneet vuoteen 
2003 verrattuna19.

Työpaikkatapaturmien luokittelussa 
tapahtuneiden muutosten vuoksi tämän 
tutkimuksen ja aiemman selvityksen tutki-
mustuloksia on vaikea verrata suoraviivai-
sesti keskenään. Tuloksia vertaillessa voi-
daan pohtia, onko tietoisuus työväkivallas-
ta lisääntynyt. Lisäksi työväkivalta saate-
taan nähdä aiempaa monimuotoisempana. 
Osa väkivaltatyötapaturmien lukumäärän 
kasvusta voi selittyä raportointiaktiivisuu-
den lisääntymisellä. 

Erityisesti miesten kokeman työpaikka-
väkivallan lisääntymiseen on vaikuttanut 
uhkailun lisääntyminen22. Väkivalta saate-
taan havaita ja siihen saatetaan reagoida 
aiempaa herkemmin. Työpaikkaväkivallan 
lisääntymistä voi selittää osittain ammatti-
rakenteen muutos teollisuudesta asiakas-
palveluun keskittyviin tehtäviin5. Toisaalta 
näillä aloilla väkivallan luonne ja tyypilli-
set väkivaltatilanteet vaihtelevat alakohtai-
sesti.

Uudella työturvallisuuslailla voi olla vai-
kutusta työväkivallan kehityssuuntiin5, 18. 
Uuden lain velvoittamat toimenpiteet voi-
vat toisaalta vähentää väkivaltatapauksia, 
mutta myös lisätä ilmoitusaktiivisuutta ja 
siten tilastoissa näkyvän työväkivallan mää-
rää. Aiemmassa työtapaturmien luokittelu-
menetelmässä ongelmia on voinut aiheut-
taa väkivaltatapausten luokittelu väkivalta-
rikos-nimisellä muuttujalla10. Väkivaltati-
lanteiden luokittelumuuttujien nimissä 
tapahtuneilla muutoksilla voi olla vaikutus-
ta ilmoitusaktiivisuuteen. On mahdollista, 
että aiemmin lievempiä tapauksia on jätet-
ty ilmoittamatta tai ne on luokiteltu joillain 

muilla muuttujilla. Oikeuspoliittisen tutki-
muslaitoksen haastattelututkimuksissa 
havaittiin, että ihmisten alttius ilmoittaa 
kokemastaan väkivallasta poliisille on 
lisääntynyt vuosien 1980–2006 aikana22.

Väkivaltatyötapaturmien määrän kehi-
tyksen luotettava arviointi edellyttää selvi-
tyksen uusimista jatkossa säännöllisin 
väliajoin. Jatkotutkimuksin olisi olennaista 
selvittää muun muassa eri ryhmien välisten 
erojen tilastollista merkitsevyyttä. Tutki-
muksessa havaittuja ammattiluokkakohtai-
sia riskiryhmiä sekä niiden välisiä eroja 
tulee lisäksi tutkia tarkemmin erikseen. 
Myös Isotalus ja Saarela (1999)10 havaitsi-
vat, että käytössä oleva lakisääteisen tapa-
turmavakuutuksen ammattiluokitus ei 
väkivaltatyötapaturmia selvitettäessä tar-
kennu riittävästi yksittäisten riskiammat-
tien löytämiseksi. Saman ammattiluokan 
sisällä väkivaltariski voi vaihdella ammatti-
kohtaisesti. 

Väkivallan todennäköisyyden lisäksi on 
huomioitava väkivallan luonne. Väkivalta-
työtapaturmien tyypillisissä tilanteissa on 
niin ikään selviä alakohtaisia eroja. Myös 
väkivaltatyötapaturmien seurausten vaka-
vuutta tulisi selvittää. Tässä tutkimuksessa 
seurauksia ei voitu selvittää, koska tutki-
muksen aikana vahinkokuvausten yhtey-
dessä ei ollut vielä saatavilla tietoa siitä, 
kuinka pitkän työstä poissaolon tapaukset 
olivat aiheuttaneet. Seurausten vakavuuk-
sia selvittämällä voitaisiin arvioida myös 
mahdollista lievempien tapausten ilmoi-
tusaktiivisuuden lisääntymistä. Myös työ-
väkivaltaan liittyvien kuolemantapausten 
määrä tulisi selvittää uuden tiedon pohjal-
ta. Edellisessä selvityksessä kuolemantapaus-
ten määräksi saatiin keskimäärin 2 vuodes-
sa10. Lisäksi tässä tutkimuksessa selvitettiin 
vain väkivaltaan liittyviä työpaikkatapatur-
mia. Työmatkalla sattuneita väkivaltatilan-
teita tulisi tarkastella erikseen. 
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Nykyisen työpaikkatapaturmien luokit-
telumenetelmän puitteissa väkivaltaan liit-
tyvien työpaikkatapaturmien selvittäminen 
osoittautui työlääksi. Väkivaltatyötapatur-
mia ei voida hakea suoraan luokittelu-
muuttujien avulla. Valtaosa (71 %) luokit-
telun kautta haetuista kuvauksista oli mui-
ta kuin väkivaltatyötapaturmia. Vahinko-
kuvausten manuaalisessa lajittelussa ongel-
mana on työläyden lisäksi kuvausten laatu 
ja informatiivisuus. Tapauksista 4,2 % oli 
mahdotonta lajitella kuvausten sisällön tai 
lyhyyden vuoksi. Toisaalta lajitteluun liit-
tyy subjektiivisuutta, vaikka kuvaus olisikin 
laadukas. Yksinkertaista hakualgoritmia on 
myös vaikea muodostaa väkivaltatapausten 
hakemiseksi tilastoista. Todennäköisimmin 
väkivaltatyötapaturmat on luokiteltu kai-
killa kolmella muuttujalla (62 % väkivalta-
tapauksista), mutta tällöinkin hakutulos 
sisältää noin 41 % muita kuin väkivaltatyö-
tapaturmia. Tiedonhakua helpottaisi, jos 
väkivaltatyötapaturmat luokiteltaisiin oman 
muuttujan avulla.

Väkivaltatyötapaturmia koskevan tie-
donhaun kannalta ongelmallista tällä het-
kellä on, että Suomessa käytössä olevat 
ESAW-muuttujat eivät suoraan erottele 
tarkoituksellista ja tuottamuksellista väki-
valtaa ja häirintää tahattomasta toiminnas-
ta. Luokittelu ei myöskään erottele ihmis-
ten ja eläinten aiheuttamaa väkivaltaa toi-
sistaan eikä väkivaltaan liittyviä ja muita 
uhkauksia keskenään tai sitä, onko väkival-
ta kohdistunut vahingoittuneeseen yrityk-
sen sisä- vai ulkopuolelta.

Väkivaltatyötapaturmien kannalta nykyi-
sen työtapaturmien tilastointijärjestelmän 
etuja on, että käytössä olevat luokittelu-
muuttujien nimet ehkä rohkaisevat aiempaa 
helpommin ilmoittamaan myös lievemmät 
tapaukset, jolloin saadaan kattavampi tilas-
to. Toisaalta muuttujien nimet voidaan 
nähdä myös vaikeaselkoisina. On vaikea 

arvioida, kuinka suuri osa tapauksista koo-
dataan oikein. Nykyjärjestelmän etuja on 
myös vahinkokuvausten saatavuus. Niiden 
avulla voidaan tarkistaa luokittelun toimi-
vuutta ja tapauksia päästään tarkastele-
maan luokittelua pidemmälle. Parhaim-
millaan vahinkokuvauksista voidaan myös 
saada luokittelua hienojakoisempaa lisätie-
toa esimerkiksi tyypillisistä tilanteista.

Haastattelu- ja kyselytutkimuksiin ver-
rattuna tilastoista saatavan työväkivaltatie-
don etuina on esimerkiksi, että haastatteli-
jaan ja vastaajaan liittyvien tekijöiden vai-
kutus tuloksiin voidaan välttää. Väkivaltaa 
kokeneet saattavat esimerkiksi vastata kyse-
lyihin herkemmin kuin väkivaltaa kohtaa-
mattomat. Haastattelu- ja kyselytutkimuk-
silla on lisäksi vaikea tutkia pienempiä ris-
kiryhmiä, koska ne eivät välttämättä osu 
otokseen tai niiden edustus saattaa jäädä 
pieneksi. Toisaalta väkivallan kokeminen 
jakautuu epätasaisesti väestön keskuudessa 
kasautuen tiettyihin ryhmiin, mikä voi 
otoksessa aiheuttaa vinoumaa. Esimerkiksi 
Isotalus (2002)9 on verrannut tiedonsaan-
nin etuja ja haittoja haastattelu- ja kysely-
tutkimusten sekä tilastotietojen välillä.

Työväkivaltaan liittyvän tietoisuuden li-
sääminen edelleen on tärkeää. Tilastoista 
saatava työväkivaltatieto on riippuvaista 
raportoinnin aktiivisuudesta ja laadusta. 
Jatkossa on hyvä kiinnittää huomiota 
vahinkokuvausten laatuun. Myös koodaus-
käytäntöjen ohjeistaminen on tärkeää. 
Työväkivallasta on tärkeää käydä julkista 
keskustelua, jotta voidaan selkeyttää työvä-
kivallan määrittelyä. Tietoisuuden lisäämi-
sellä voidaan vaikuttaa väkivaltatyötapa-
turmien tarkoituksenmukaiseen raportoin-
tiin ja siten luotettavamman työtapaturma-
tilastotiedon saantiin. Laadukas tilastotieto 
tarjoaa tärkeää pohjatietoa väkivaltatyöta-
paturmien ehkäisytyöhön.
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Yhteisten työpaikkojen työtapaturmat
– Mitä niistä voidaan oppia?

Eeva Rantanen, Jorma Lappalainen, Tarja Mäkelä, Päivi Piispanen ja Simo Sauni

Kuolemaan johtaneet työtapaturmat yhteisillä työpaikoilla: Miten ne syntyvät ja 
miten ne tehokkaimmin torjutaan -tutkimuksen tarkoitus oli tuottaa tietoa siitä, 
mitkä tekijät ovat keskeisiä sattuneissa tapaturmissa. Erityisesti tarkoitus oli 
selvittää, millä tavalla yhteinen työpaikka on vaikuttanut tapaturman syntyyn 
tapaturmatorjuntakeinojen löytämiseksi. Tutkimuksen aineistoksi valittiin kaikki 
vuosina 1999–2004 sattuneet työpaikkakuolemantapaukset (ns. TOT-tapaukset). 
Tutkimuksessa analysointiin kaikkiaan 167 TOT-raporteissa esitettyä, kuolemaan 
johtanutta työtapaturmatapausta, joissa oli yhteensä 171 menehtynyttä. Yhteisten 
työpaikkojen tapauksia oli kaikista tutkituista TOT-tapauksista lähes puolet. 

Yhteisten työpaikkojen tapauksiin liittyi hieman enemmän tapaturmatekijöitä kuin 
ei-yhteisten työpaikkojen tapauksiin. Yhteisten työpaikkojen tapaturmiin vaikutti 
yleensä sekä menehtyneen oman yrityksen että toisten yritysten toiminta. Oman 
yrityksen toiminta käsitti menehtyneen oman toiminnan lisäksi hänen työnantajansa 
sekä työtoveriensa toiminnan. Merkittävin näistä tekijöistä oli menehtyneen oma 
toiminta. Toisen työnantajan toiminta vaikutti vahvasti tapaturman syntymiseen 
joka viidennessä tapauksessa. Yhteisellä työpaikalla sattuneiden tapaturmien 
tapaturmatekijöistä merkittävä osa oli syntynyt jo jonkin aikaa ennen tapaturman 
sattumista. Tiedonkulku ja yhteistyö sekä perehdyttäminen liittyivät lähes puoleen 
yhteisellä työpaikalla sattuneista tapauksista. Yhteisillä työpaikoilla menehtyneistä 
lähes jokainen oli ammatissaan kokenut, mutta jopa viidesosa kokematon siinä 
työtehtävässä, jossa tapaturma sattui. Oma toiminta vaikutti merkittävästi 
tapaturman syntyyn menehtyneillä, jotka olivat ammatissaan kokeneita ja jotka 
olivat tapaturman sattuessa toimittaja- tai aliurakointiyrityksen työntekijöitä. Tämä 
osoittaa, että kokeneiden työntekijöiden pitää kiinnittää huomiota uusien ja 
yllättävien tilanteiden hallintaan. Toimittajien työntekijät joutuvat toimimaan 
yhteisellä työpaikalla usein ilman oman työnjohdon valvontaa ja ohjausta, jolloin 
työntekijän turvallisuuteen liittyvät päätökset perustuvat aikaisempaan 
kokemukseen ja käytäntöihin. Uuden tilanteen edessä voidaan tehdä ratkaisuja, 
joiden riskejä ei tunnisteta. 

 Avainsanat: työtapaturmat, tapaturmien tutkinta, yhteiset työpaikat
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TAUSTA

Yhteisten työpaikkojen 
turvallisuus

Monet työpaikat ovat nykyisin yhteisiä työ-
paikkoja, joissa työskentelee usean eri yrityk-
sen henkilöstöä. Varsinkin teollisuudessa toi-
mintoja on ulkoistettu ja yhtiöitetty, jolloin 
on syntynyt yhä enemmän yhteisiä työpaik-
koja. Tyypillisiä tapaturmavaarallisia yhteisiä 
työpaikkoja ovat rakennustyömaat, kuljetus-
terminaalit, varastot, telakat ja prosessiteolli-
suuden työpaikat. Yhteisen työpaikan vastui-
ta ja tehtäviä on määritelty entistä tarkem-
min työturvallisuuslaissa (TyöTurvL 738/2002 
49–54 §). Säädökset määrittelevät muun 
muassa pääasiallista määräysvaltaa käyttä-
vän työnantajan velvollisuudet yhteisellä työ-
paikalla. Varsinkin rakentamisessa päätoteut-
tajan roolissa toimivalle osapuolelle on annet-
tu velvoitteita rakennustyömaan yleisen ja 
yhteisen turvallisuuden varmistamiseksi. 
Työsuojelun valvontalakiin (44/2006) lisät-
tiin 1.9.2006 voimaan tulleet säännökset työ-
paikan yhteistoiminnan järjestämisestä yhtei-
sen työpaikan, yhteisen rakennustyömaan ja 
yhteisten vaarojen osalta. 

Aiempi tutkimus

Metalliteollisuudessa ja rakentamisessa on 
koottu kokemuksia hyvistä käytännöistä ja 
toimintatavoista, joilla yhteisten työpaikko-
jen turvallisuus voidaan varmistaa. Monet 
näistä toimintavoista liittyvät tiedonkul-
kuun, yhteistyöhön ja töiden sekä työvai-
heiden ennakkosuunnitteluun6, 7, 12, 15. 
Kokemukset ovat osoittaneet, että myös 
ison ja monimutkaisen yhteisen työmaan 
turvallisuus voidaan hallita hyvin käyttä-
mällä esimerkiksi edellä mainittuja turval-
lisuusperiaatteita.

Elintarviketeollisuuden yhteisiä työpaik-
koja koskeneessa tutkimuksessa11 todetaan, 

että kaikissa kohdeyrityksissä yhteisten työ-
paikkojen turvallisuusasiat ovat ainakin jol-
lakin tasolla esillä, mutta hallintamenette-
lyt eivät ole kattavia ja systemaattisia. 
Ulkoistettujen töiden turvallisuustaso ei 
vielä kaikilta osin ”edistyneimmissäkään” 
yrityksissä ole samalla tasolla kuin yrityk-
sen oma turvallisuustoiminta. Toisaalta joi-
denkin alihankkijoiden turvallisuuskäytän-
nöt ovat kehittyneempiä kuin tilaajan, 
joten hyvien käytäntöjen siirtymistä voi 
tapahtua molempiin suuntiin.

Kansainvälinen tutkimus

Kansainvälistä tutkimusta yhteisten työ-
paikkojen (shared workplace) tapaturmista 
ei vielä juuri ole, esimerkiksi Safety Science 
-lehdestä (http://www.sciencedirect.com/) 
ei löydy yhtään tutkimusartikkelia aihepii-
ristä eikä myöskään HSE Research Publi-
cation -tietokannasta (http://www.hse.gov.
uk/research/rsearch.htm). Asiaa sivutaan 
eniten erilaisissa rakennustöiden turvalli-
suutta koskevissa tutkimuksissa, joista esite-
tään seuraavassa tärkeimpiä esimerkkejä.

Irlannissa on tehty kuolemaan johtanei-
den tapaturmien analyysi, jossa tutkittiin eri 
vastuutahojen vaikutusta rakennusalan kuo-
lemaan johtaneissa tapaturmissa. Analyysin 
mukaan urakoitsijoiden osuus oli lähes 
50 %, toteutusvaiheen turvallisuuskoordi-
naatiosta vastaavien osuus 32 % ja raken-
nuttajien osuus 14 %. Suunnitteluvaiheen 
toimijoiden osuus oli vain 7 %2. Iso-Britan-
niassa tehdyn rakennusalan tapaturmien 
tutkimuksen mukaan suunnittelijoiden vai-
kuttamismahdollisuudet ovat paljon suu-
remmat. Heidän toimillaan olisi voinut vai-
kuttaa jopa lähes puoleen tapauksista4. 
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Kolmannen Iso-Britanniassa tehdyn 
rakennusalan tutkimuksen10 tulokset osoit-
tivat, että rakennustöissä turvallisuus 
lisääntyy, kun terveys- ja turvallisuusasiat 
otetaan mukaan jo hankkeen aikaisessa 
vaiheessa ja kun urakoitsijat sitoutetaan 
turvallisuuteen. Asianmukainen ja tarpeel-
linen tiedonkulku ja tiedottaminen sekä 
urakoitsijoille että urakoitsijoiden välillä 
edistävät yhteistyötä, luottamusta sekä ter-
veys- ja turvallisuusasioiden hoitamista. 
Tutkimus osoitti myös, että turvallisuusjoh-
tamisessa on yhä puutteita muun muassa 
eri osapuolten turvallisuusroolien ja -vas-
tuiden määrittelyssä, erityisesti tilaajan, 
suunnittelijoiden ja pienten aliurakoitsijoi-
den suhteen. Tutkimus suosittaa, että tilaa-
ja sitouttaa suunnittelijan, rakennuttajan ja 
päätoteuttajan projektiin niin varhaisessa 
vaiheessa kuin mahdollista. Tilaajan ei 
sopimusta tehdessään kannata myöskään 
katsoa ainoastaan urakkahintaa, sillä tur-
vallisuusasioiden hyvä hoitaminen säästää 
usein kustannuksia projektin edetessä.

Australialainen tutkimus aliurakoinnin 
ja ulkoistamisen työturvallisuusvaikutuksis-
ta9 päätyi toteamaan, että vaikutukset tule-
vat neljällä tavalla. Ensinnäkin ne tulevat 
aliurakointiyritysten ja itsenäisten työnsuo-
rittajien kovenevien taloudellisten painei-
den ja työpaikan hallinnan selvän pirstou-
tumisen kautta. Toisaalta niitä tulee siksi, 
että työturvallisuuslainsäädännössä ei ole 
otettu huomioon ulkoistamisen synnyttä-
miä uudenlaisia liikkuvia ja vaihtuvia työ-
paikkoja eikä itsenäisillä työn suorittajilla 
ole mahdollisuuksia organisoidusti vaikut-
taa työoloihinsa.

Kokemuksen vaikutus tutkimuksen 
valossa

Tutkimus hiilikaivoksista osoitti, että työ-
kokemuksella on suurempi vaikutus tapa-
turmariskiin kuin iällä. Niillä, joilla oli alle 

vuoden työkokemus, oli merkittävästi kes-
kiarvoa korkeampi tapaturmariski ja puo-
lestaan niillä, joilla oli yli viidentoista vuo-
den kokemus, oli merkittävästi keskiarvoa 
alempi tapaturmariski3. Kuitenkin toisessa 
kaivosalan tutkimuksessa saatiin edelliseen 
tulokseen nähden ristiriitainen tulos8. Sen 
mukaan kokemuksen määrä ei sinänsä 
ollut yhteydessä alempaan tapaturmaris-
kiin iästä riippumattomana. Tämän selitys 
oli muut välintulevat tekijät (kuten koulu-
tus, työtehtävien ja altistuksen erot), joiden 
arveltiin vaikuttavan samanaikaisesti. Suo-
malaisessa tutkimuksessa todettiin puoles-
taan, että niillä, joilla oli alle yhden vuoden 
työkokemus työpaikastaan, oli suurin riski 
joutua vakaviin tapaturmiin14. Brasilialai-
sia terästyöntekijöitä koskeva tutkimus 
osoitti pitkän työkokemuksen vähentävän 
tapaturmariskiä1. On myös tutkimustulok-
sia, joissa ikä tai työkokemus ei ollut yhtey-
dessä tapaturmariskiin5.

Aiemmin tehdyt TOT-raporttien 
yhteenvedot

Suomessa Tapaturmavakuutuslaitosten 
Liitto on vuodesta 1985 lähtien tutkinut 
kuolemaan johtaneita työtapaturmia, jois-
ta on laadittu tutkintaraportit opastukseksi 
vastaavien onnettomuuksien estämiseksi. 
TOT-tutkinnassa on viime aikoina kiinni-
tetty aikaisempaa enemmän huomiota työ-
paikan organisointiin. TOT-materiaalista 
on tehty toimialoittain yhteenvetoja muun 
muassa rakentamisesta ja metalliteollisuu-
desta17, 18, mutta niissä ei ole esitetty sellai-
sia yhteenvetoja, joiden perusteella olisi 
voitu selvittää yhteisten työpaikkojen 
osuutta tapaturmien synnyssä.

Rakentamista koskevien TOT-raporttien 
yhteenvedossa todetaan, että rakennustyön 
tapaturmatekijät keskittyvät organisaation 
menettelytapoihin, joissa suurimpina tekijä-
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ryhminä ovat toimintatavat sekä työnjohta-
minen ja valvonta. Metalliteollisuuden yhteen-
vedossa puolestaan todetaan, että työtapa-
turmien todellinen tekijä löytyi usein orga-
nisaation toiminnasta, vaikka välitön tapa-
turman aiheuttaja oli kytkeytynyt työnteki-
jän sen hetkiseen toimintaan. Vahinkoon 
johtaneisiin tapahtumiin liittyi aina useita, 
rinnakkaisia tapaturmatekijöitä eikä vain 
yhtä syytä. Koneiden ja laitteiden osuus 
tapaturmatekijöistä oli selvästi pienempi 
kuin organisaation menettelytapojen.

Tutkimushaasteet

Tätä tutkimusta aloitettaessa ei ollut riittä-
vää tietoa siitä, miten paljon yhteisillä työ-
paikoilla tapahtuu työtapaturmia, jotka 
eivät johdu yhteisen työpaikan töiden orga-
nisoinnista tai toisen työnantajan toimin-
nasta vaan olisivat voineet tapahtua omalla-
kin, yhden työnantajan hallinnoimalla työ-
paikalla. Vastaavasti tietoa tarvittiin siitä, 
miten suuri osuus tapaturmista on sellaisia, 
jotka voivat syntyä vain yhteisellä työpaikal-
la ja millaisia tapaturmatekijöitä niihin liit-
tyy. Kolmanneksi oli tarpeen selvittää, miten 
hyvin yhteisten työpaikkojen turvallisuuspe-
riaatteet toteutuvat käytännössä.

TAVOITE 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli tuottaa 
tarkempaa tietoa yhteisillä työpaikoilla 
tapahtuneiden työtapaturmien syntytavois-
ta ja tapaturmatekijöistä. Tutkimuksessa 
selvitettiin sitä, millaisia yhteisillä työpai-
koilla tapahtuneisiin tapaturmiin liittyvät 
tapaturmatekijät ovat ja miten suureen 
osaan yhteisillä työpaikoilla tapahtuneista 
tapaturmista on vaikuttanut se, että työ-
paikka on ollut työturvallisuuslain määrit-
telemä (49§ ja 54§) yhteinen työpaikka. 
Tässä artikkelissa tarkastellaan vain osaa 

tutkimushankkeen tuloksista ja erityisenä 
näkökulmana on menehtyneen kokemuk-
sen vaikutus sattuneisiin tapaturmiin. 
Artikkelin tavoitteena on tuoda esille uutta 
tietoa ammattikokemuksen ja työtehtävä-
kokemuksen merkityksestä yhteisillä työ-
paikoilla sattuneissa tapaturmissa. Koko 
tutkimuksen tavoitteista ja tutkimusongel-
mista sekä tuloksista laajemmin on kerrot-
tu hankkeen tutkimusraportissa12.

TUTKIMUSAINEISTO JA 
TUTKIMUSMENETELMÄT

Tutkimusaineisto

Päätutkimusaineistona käytettiin Tapatur-
mavakuutuslaitosten Liiton TOT-raportte-
ja, joita laaditaan kuolemaan johtaneista 
työtapaturmista (www.tvl.fi ). TOT-raport-
teja on laadittu vuodesta 1985 lähtien ja 
vuoden 2006 loppuun mennessä oli tutkit-
tu tai tutkintaan otettu kaikkiaan 732 työ-
suhteessa olleelle työntekijälle ja 35 yrittä-
jälle sattunutta työpaikkakuolemaa. TOT-
raporteissa haetaan vastauksia kysymyk-
siin: mitä tapahtui, miksi tapahtui ja kuin-
ka torjutaan. TOT-raportista löytyvät 
tapaturman kuvaus, keskeiset tapaturma-
tekijät ja toimenpide-ehdotukset tapatur-
matekijöiden poistamiseksi.

Tutkimuksen aineistoksi valittiin kaikki 
vuosina 1999–2004 sattuneet tapaukset. 
Joitakin TOT-tutkintaan otettuja tapauksia 
jäi pois joko siksi, että tapauksista ei ole jul-
kaistu lainkaan julkista raporttia tai raport-
ti ei ollut vielä valmis. Tutkimuksessa ana-
lysointiin kaikkiaan 167 TOT-raporteissa 
esitettyä, kuolemaan johtanutta työtapa-
turmaa, joissa oli yhteensä 171 menehty-
nyttä. Jokaista menehtynyttä pidettiin ana-
lyysissä erillisenä tapauksena, koska niissä 
oli toisistaan eroavat syyt tapaturmiin eli 
niin sanotut tapaturmatekijät.
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Tutkimusaineistossa käytetyt käsitteet

Työturvallisuuslain mukaan yhteisellä 
työpaikalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla 
1) yksi työnantaja käyttää pääasiallista 
määräysvaltaa ja 2) jolla samanaikaisesti 
tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi 
työnantaja tai korvausta vastaan työskente-
levä itsenäinen työnsuorittaja 3) siten, että 
työ voi vaikuttaa toisten työntekijöiden tur-
vallisuuteen tai terveyteen (TyöTurvL 
738/2002 49§). Kaikkien kolmen ehdon 
tuli olla voimassa, jotta tapaus luokiteltiin 
yhteisen työpaikan tapaukseksi. 

Jos työpaikalla ei ollut pääasiallista mää-
räysvaltaa käyttävää työnantajaa, se luoki-
teltiin niin sanotun yhteisen vaaran työ-
paikaksi. Näillä tarkoitetaan sellaisia 
tilanteita tai olosuhteita, jolloin teollisuus- 
tai liikehallissa taikka vastaavassa yhtenäi-
sessä tilassa toimivien yhden tai usean 
työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan 
työ tai näiden yhteiset toiminnot muulloin 
kuin edellä tarkoitetussa tilanteessa (so. ei 
ole pääasiallista määräysvaltaa käyttävää 
työnantajaa) aiheuttavat haittaa tai vaaraa 
työntekijöiden turvallisuudelle tai tervey-
delle (TyöTurvL 738/2002 54§). Tapauk-
set luokiteltiin myös rakennustöissä ja 
muissa töissä sattuneisiin. Rakennustöil-
lä tarkoitettiin sellaisia töitä, joihin sovelle-
taan valtioneuvoston päätöstä rakennustyön 
turvallisuudesta (VNp 629/1994 1 §). 

Tutkimusmenetelmät

Tapausten analysoinnissa käytettiin kolmi-
vaiheista menetelmää, jonka avulla tapauk-
set luokiteltiin. 

Vaihe 1

Analyysin aluksi tehtiin lähtötilanneana-
lyysi, jossa tutustuttiin alustavasti TOT-
raportteihin ja luokiteltiin mahdollisiksi 
niin sanotuiksi yhteisen työpaikan tapauk-

siksi sellaiset, joissa oli kaksi tai useampi 
työnantaja mukana.

Vaihe 2a

Toisen vaiheen aluksi tapauksista analysoi-
tiin ja luokiteltiin tiedot koskien muun 
muassa toimialaa, työnantajatyyppiä, ikää 
ja kokemusta sekä työn suoritusvaihetta.

Vaihe 2b

Seuraavaksi aineisto analysoitiin yksityis-
kohtaisesti sekä etsittiin tapausten tapatur-
matekijät ja luokiteltiin ne. Tapaturmateki-
jät luokiteltiin kahdella tavalla: tapaturma-
tekijöiden syntyyn vaikuttaneiden eri toi-
mijoiden perusteella sekä tapaturmateki-
jöiden aiheuttajien perusteella soveltaen 
niin sanottua VAKTA-luokitusjärjestelmän 
tapaturmatekijöiden koontitaulukkoa. 
Alun perin VAKTA-luokitus on kehitetty 
vakavien työtapaturmien tutkintaraport-
tien analysointia varten16.

Toimijoiden mukainen tapaturmateki-
jöiden luokittelu sisälsi kolme pääluokkaa:

–  toisen työnantajan toiminta (luokat 1–3),

– kolmannen osapuolen toiminta (luokat 
4.1–4.2) 

–  oman työpaikan toiminta (oma, työnan-
tajan tai työkaverin toiminta) (luokat 
5.1–5.3).

Kunkin tapauksen luokitellut tapaturmate-
kijät olivat pääosin peräisin raporttien osios-
ta ”Työtapaturmaan johtaneita tekijöitä”, 
mutta jos raportin kaavio-osassa tai muissa 
osissa oli selviä tapaturmatekijöitä, jotka 
puuttuivat edellä mainitusta osiosta, myös 
ne otettiin mukaan. Tässä yhteydessä mää-
riteltiin myös tapauksen primääritekijä tai 
primääritekijät.
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TULOKSET

Yhteisten työpaikkojen 
tapaturmatekijät

Tutkituista 171 tapauksesta 78 oli yhteisten 
työpaikkojen tapauksia, joissa oli yhteensä 
893 tapaturmatekijää, eli tapauksissa oli kes-
kimäärin 11,4 tapaturmatekijää. Tapauksis-
ta 93 oli ei-yhteisten työpaikkojen tapauksia, 
joissa oli keskimäärin 9,6 tapaturmatekijää. 

Tapaturmatekijät toimijoiden 
mukaan

Yhteisten työpaikkojen tapaturmatekijöistä 
hiukan yli puolet liittyi menehtyneen oman 
työpaikan toimintaan, jossa korostuivat 
sekä menehtyneen oman työnantajan toi-
minta että menehtyneen oma toiminta 
(kuva 1). Tarkasteltaessa tapaturmatekijä-
ryhmien esiintymistä tapauksissa oli 
menehtyneen oma toiminta tapaturmateki-
jänä useammassa tapauksessa (63 tapauk-
sessa 78:sta) kuin oman työnantajan toi-
minta (52 tapauksessa 78:sta).

Toisen työnantajan toimintaan liittyvistä 
tapaturmatekijöistä oli eniten toisen yrityk-
sen aiemmasta toiminnasta syntyneitä tapa-
turmatekijöitä, ja niitä esiintyi 54 tapauk-
sessa 78:sta. Yli puolessa tapauksista (40 
tapauksessa 78:sta) oli tapaturmatekijöitä, 
joita aiheuttivat tilaajan tilat, laitteet, työ-
ympäristö tai muu sellainen. 

Yhteisillä työpaikoilla tapahtuneisiin 
työtapaturmiin liittyvien kaikkien tapatur-
matekijöiden yleisin aiheuttaja (VAKTA-
luokitus) oli organisaation toiminta- ja 
menettelytavat (51,4 %), jossa suurimmat 
tekijäryhmät olivat työnjohtaminen, val-
vonta ja tarkastukset (22,2 %) sekä toimin-
tatavat ja riskienhallinta (21,6 %) (kuva 2). 
Organisaation toiminta- ja menettelytapo-
jen lisäksi seuraavaksi yleisimmät tapatur-
matekijöiden aiheuttajat olivat yksilön toi-
minta (21,5 %) ja työympäristö (15,8 %).

Organisaation toiminta- ja menettelyta-
pojen viittä suurinta tekijäryhmää ja näi-
den tapaturmatekijöiden esiintymistä tar-
kasteltiin tapauskohtaisesti toimijoittain 
jaoteltuna pääryhmittäin. Tarkastelluissa 

Kuva 1. Yhteisillä työpaikoilla tapahtuneiden työtapaturmatapausten tapaturmatekijöiden (n = 893) 
jakautuminen toimijoiden mukaan (TOT-tutkinta vuosilta 1999–2004).
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78 tapauksessa todettiin yleisimmin tapa-
turmatekijöitä liittyen 
–  työnjohtamiseen, valvontaan ja tarkas-

tuksiin (47 tapauksessa) 

–  toimintatapoihin (42 tapauksessa) 

–  työnsuunnitteluun (38 tapauksessa) 

–  tiedonkulkuun ja yhteistyöhön (34 ta-
pauksessa) 

–  perehdyttämiseen (34 tapauksessa). 

Tapaturmatekijöiden esiintymistä tapaus-
kohtaisesti tarkasteltiin edelleen toimijoiden 
mukaan kolmessa ryhmässä: A) tapaturma-
tekijä esiintyi vain toisen työnantajan toi-
minnassa tai B) vain oman työpaikan toi-
minnassa tai C) tapaturmatekijä esiintyi 
sekä oman työpaikan että toisen työnanta-
jan toiminnassa. Toisen työnantajan toimin-
taan (A) liittyi yleisimmin puutteita tiedon-
kulussa ja yhteistyössä (23 tapauksessa) sekä 
työnsuunnittelussa (22 tapauksessa).

Puutteellinen perehdyttäminen korostui 
enemmän oman työpaikan toiminnassa (B, 

16 tapausta) kuin toisen työnantajan toi-
minnassa (A, 10 tapausta). Samoin toimin-
tatapoihin liittyvät puutteet korostuivat 
hieman enemmän vain oman työpaikan 
toiminnassa (B, 17 tapausta) kuin toisen 
työnantajan toiminnassa (A, 13 tapausta). 
Lisäksi 12 tapauksessa oli yhtä paljon toi-
mintatapoihin liittyviä puutteita näissä 
molemmissa (C). Tapaturmatekijät jakau-
tuivat tasaisesti toimijaryhmien kesken (C), 
kun tarkasteltiin puutteita työnjohtami-
seen, valvontaan ja tarkastuksiin liittyen.

Menehtyneiden työnantajat

Yhteisten työpaikkojen tapauksissa meneh-
tyneen työnantaja oli yleisimmin toimittaja- 
tai aliurakointiyritys eli 78 %:ssa tapauksista 
(taulukko 1). Menehtyneet olivat pääosin 
ammatissaan kokeneita.

Kuva 2. Yhteisillä työpaikoilla tapahtuneiden työtapaturmatapausten organisaation toimintaan (VAK-
TA400-luokka) liittyvien tapaturmatekijöiden (n = 459) jakautuminen alaluokkiin (TOT-tutkinta vuosilta 
1999–2004).
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Menehtyneiden kokemus

Suurin osa yhteisillä työpaikoilla tapahtu-
neista työtapaturmista sattui nimenomaan 
sekä ammatissaan että työtehtävässään koke-
neille henkilöille (taulukko 2). Osa tapauksis-
ta oli sellaisia, että ammatillisella kokemuk-
sella ei ollut merkitystä tai siitä ei ollut saata-
vissa tarkempaa tietoa. Menehtyneiden am-
matillisen kokemuksen ja työtehtäväkoke-
muksen ristiin arviointi osoitti, että yhteisillä 
työpaikoilla ammatissaan kokeneista 
20,6 %:lla ei kuitenkaan ollut kokemusta 
kyseisestä työtehtävästä. Kaikki ammatissaan 
kokemattomat olivat kokemattomia myös 
heille määrätyssä työtehtävässä.

Menehtyneiden ammatillinen kokemus 
toi esiin selkeitä eroja tapaturmatekijöiden 
jakautumisessa, kun tarkasteltiin tapatur-
matekijöitä toimijoiden mukaan (kuva 3). 
Ammatissaan kokeneilla korostui oman 
työnantajan toiminta sekä oma toiminta. 
Ammatissaan kokemattomilla tapaturma-
tekijät liittyivät usein toisen yrityksen aiem-

paan toimintaan (ero tilastollisesti merkit-
sevä, p = 0,016) sekä oman työnantajan 
toimintaan. Ammatissaan kokenut henkilö 
näytti vaikuttavan omalla toiminnallaan 
merkittävästi tapaturmiin, kun taas amma-
tissaan kokemattoman menehtyneen omal-
la toiminnalla ei näyttänyt olevan erityisen 
suurta merkitystä. Tämä ero oli tilastolli-
sesti merkitsevä (p = 0,000). 

Tapaturmatekijöitä oli keskimäärin 
enemmän niissä tapauksissa, joissa meneh-
tynyt oli ammatissaan kokematon (16,3 
kpl/tapaus). Ammatissaan kokeneiden 
tapauksissa tapaturmatekijöitä oli keski-
määrin 11,3 ja niissä tapauksissa, joissa 
ammatillisella kokemuksella ei ollut merki-
tystä tai siitä ei ollut tietoa, oli tapaturma-
tekijöitä keskimäärin 9,2.

Ammatillisen kokemuksen tarkastelu toi 
esille joitakin eroja organisaation toiminta- 
ja menettelytavoissa (kuva 4), jotka eivät 
kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä. 
Ammatissaan kokeneilla tapaturmatekijöi-
den aiheuttajat liittyivät puutteisiin käyttö-

Taulukko 1. Menehtyneen työnantajatyyppi ja kokeneisuus ammatissa yhteisillä työpaikoilla (TOT-
tutkinta 1999–2004).

Työnantajatyyppi Menehtyneitä (lkm) Kokeneita ammatissaan (lkm, %)
Tilaaja/päätoteuttaja 13 11 (85 %)
Toimittaja/aliurakoitsija 61 49 (80 %)
Muu 4 3 (75 %)
Yhteensä 78 63 (78 %)

Taulukko 2. Menehtyneiden (N = 78) määrällinen ja prosentuaalinen jakautuminen ammatillisen 
kokemuksen ja työtehtäväkokemuksen mukaan yhteisillä työpaikoilla.

Kokemus Ammatillinen kokemus (lkm/%) Työtehtäväkokemus (lkm/%)
Kokenut 63 (80,8 %) 50 (64,1 %)
Kokematon 6 (7,7 %) 19 (24,4 %)
Ei tietoa/merkitystä 9 (11,5 %) 9 (11,5 %)
Menehtyneitä yhteensä 78 (100 %) 78 (100 %)
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Kuva 3. Yhteisellä työpaikalla tapahtuneisiin työtapaturmiin liittyvien tapaturmatekijöiden (n= 810) 
jakautuminen menehtyneen ammatillisen kokemuksen mukaan. Kuvassa ei ole esitetty ei tietoa/merkitystä 
-ryhmän lukuja (n = 83) (TOT-tutkinta vuosilta 1999–2004).

Kuva 4. Yhteisillä työpaikoilla tapahtuneiden työtapaturmien organisaation toimintaan liittyvien tapatur-
matekijöiden (n = 416) jakautuminen VAKTA400-luokan alaluokkiin menehtyneen ammatillisen 
kokemuksen mukaan. Kuvassa ei ole esitetty ei tietoa/merkitystä -ryhmän lukuja (n = 43) (TOT-tutkinta 
vuosilta 1999–2004).
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ohjeissa, koneiden hankinnassa ja kunnos-
sapidossa ja myös työnjohtamiseen ja toi-
mintatapoihin enemmän kuin kokematto-
milla. Ammatissaan kokemattomilla tapa-
turmatekijöiden aiheuttajat liittyivät puut-
teisiin kirjallisissa työohjeissa ja perehdyt-
tämisessä useammin kuin kokeneilla. 

Työtehtäväkokemuksen mukaan jaotel-
tuna tapaturmatekijät jakautuivat melko 
samanlaisesti työtehtävissä kokeneiden ja 
kokemattomien välillä (kuva 5). Yleisim-
mät tapaturmatekijäluokat olivat menehty-
neen oman työnantajan toiminta, meneh-
tyneen oma toiminta sekä toisen yrityksen 
aiempi toiminta. Työtehtävässä kokenei-
den ja kokemattomien erot olivat tilastolli-
sesti merkitseviä, kun tapaturmatekijä 
aiheutui samanaikaisesti työn aikana toisen 
työnantajan toiminnasta (p = 0,001) tai 
muun toisen osapuolen toiminnasta 
(p = 0,036).

Organisaation toiminta- ja menettelyta-
poihin liittyi eniten puutteita, kun tarkas-
teltiin tapaturmatekijöiden jakautumista 
työtehtäväkokemuksen mukaan. Työtehtä-
väkokemus korosti kokeneiden ja kokemat-
tomien eroja, ja erot olivat myös tilastolli-
sesti merkitseviä (kuva 6). Työtehtävässä 
kokeneilla korostuivat puutteet toimintata-
voissa (p = 0,028) ja työtehtävässä koke-
mattomilla tiedonkulkuun ja yhteistyöhön 
liittyvät puutteet (p = 0,030).

Kuva 5. Yhteisellä työpaikalla tapahtuneisiin työtapaturmiin liittyvien tapaturmatekijöiden (n = 809) 
jakautuminen menehtyneen työtehtäväkokemuksen mukaan jaoteltuna. Kuvassa ei ole esitetty ei tietoa/
merkitystä -ryhmän lukuja (n = 84) (TOT-tutkinta vuosilta 1999–2004).
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Yhteisen työpaikan merkitys 
TOT-tapauksissa

Yhteisen työpaikan tapauksille tehtiin 
herkkyystarkastelu, jossa tarkasteltiin tapa-
turmatekijöiden jakautumista tapauskoh-
taisesti oman työpaikan ja toisten työnan-
tajien toimintaan prosenttiosuuksina. Mitä 
suurempi oli toisten työnantajien aiheutta-
mien tapaturmatekijöiden osuus, sitä vah-
vempi oli tapauksessa yhteisen työpaikan 
merkitys. Oman työpaikan toiminta oli 
puolestaan merkittävämpi niissä tapauksis-
sa, joissa vastaava osuus oli alhainen.

Tapaukset jakautuivat suhteellisen tasai-
sesti kaikkiin prosenttiluokkiin (taulukko 3). 
Yhteisen työpaikan tapauksista vain 5 % 
oli sellaisia, joiden tapaturmatekijät olivat 
syntyneet pelkästään toisten työnantajien 
toiminnan seurauksena. Tapauksia, joissa 
toisen työnantajan toiminta vaikutti vah-
vasti tapaturman syntymiseen (tapauksen 

tapaturmatekijöistä vähintään 80 % liittyi 
toisen työnantajan toimintaan) oli 20,5 % 
yhteisten työpaikkojen tapauksista. 

POHDINTAA JA 
JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Vertailua aikaisempiin 
tutkimuksiin

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että 
eniten tapaturmatekijöitä löytyi organisaa-
tion menettelytavoista ja että koneiden ja 
laitteiden osuus tapaturmatekijöistä orga-
nisaation menettelytapoihin verrattuna oli 
selvästi pienempi17, 18. Tämän tutkimuksen 
tulokset olivat tältä osin hyvin samanlaisia. 
Työnjohtamisen ja valvonnan sekä työn-
suunnittelun merkitys tapaturmatekijöiden 
aiheuttajana oli kasvanut aiempien tutki-
musten tuloksiin verrattuna.

Kuva 6. Yhteisillä työpaikoilla tapahtuneiden työtapaturmien organisaation toimintaan liittyvien tapatur-
matekijöiden (n = 414) jakautuminen VAKTA400-luokan alaluokkiin menehtyneen työtehtäväkoke-
muksen mukaan. Taulukossa ei ole esitetty ei tietoa/merkitystä -ryhmän tapaturmatekijöiden lukuja 
VAKTA400-luokassa (n = 45) (TOT-tutkinta vuosilta 1999–2004).
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Kansainvälistä tutkimustietoa kuole-
maan johtaneista työtapaturmista yhteisel-
lä työpaikalla löytyi vähän, lähinnä raken-
nusalalta. Irlannissa tehdyn rakennusalan 
kuolemaan johtaneiden tapaturmien ana-
lyysin2 tulokset tukivat tämän tutkimuksen 
tuloksia, joiden mukaan yhteisellä työpai-
kalla kuolemaan johtaneissa tapaturmissa 
puolet tapaturmatekijöistä johtuu jonkun 
muun osapuolen toiminnasta. Tätä tukee 
myös Iso-Britanniassa tehty tapaturmatutki-
mus10, jonka mukaan suunnittelijat olisivat 
voineet vaikuttaa lähes puoleen tapauk-
sista.

Tutkimustieto iän ja kokemuksen vaiku-
tuksista työtapaturmiin on osin ristiriitais-
ta. Aineistossamme nuorille sattui vähem-
män kuolemaan johtaneita tapaturmia 
kuin kokeneille, mutta emme pystyneet tar-
kastelemaan, mikä oli nuorten suhteellinen 
osuus työpaikoilla, joissa tapaturmat sattui-

vat. Kokeneille työntekijöille sattuneissa 
tapaturmissa tapaturmatekijät olivat erilai-
sia kuin kokemattomille sattuneissa tapa-
turmissa. Vastaavanlaisia tuloksia ei ole 
tuotu esille aikaisemmissa tutkimuksissa.

Verrattuna aikaisempaan TOT-tapauk-
sista tehtyyn tutkimukseen menehtyneistä 
entistä useampi on ammatissaan kokenut, 
mutta kokemattomien osuus ei ole silti 
olennaisesti vähentynyt vaan ainoastaan 
niiden osuus, joiden kohdalla kokemuksel-
la ei katsottu olevan merkitystä19. Tässä 
tutkimuksessa tuli voimakkaasti esille se, 
että yhteisellä työpaikalla kokeneelle hen-
kilölle sattuu työtapaturma tehtävissä tai 
olosuhteissa, jotka ovat hänelle outoja tai 
vieraita. Tämä selittänee osin aikaisem-
man tutkimuksen havainnon, että koke-
muksella ei ole merkitystä. Näyttäisi siltä, 
että tapaturman aiheuttaneessa tilanteessa 
kokeneet työntekijät eivät ole osanneet 

Taulukko 3. Yhteisillä työpaikoilla sattuneiden työtapaturmien toisen työnantajan toimista aiheutu-
neiden tapaturmatekijöiden osuudet TOT-tapauksissa.

Toisen työnantajan toimista syntyneet tapaturmatekijät (luokat 1–4)
Prosenttiluokat kpl %
100 % 4 5,1

90–99 % 2 2,6

80–89 % 10 12,8

70–79 % 5 6,4

60–69 % 8 10,3

50–59 % 12 15,4

40–49 % 7 9,0

30–39 % 11 14,1

20–29 % 10 12,8

10–19 % 8 10,3

0–9 % 1 1,3

Yhteensä 78 100 %
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hyödyntää aikaisempaa kokemustaan 
uudessa tilanteessa eivätkä ole tunnistaneet 
siihen liittyneitä vaaratekijöitä.

Kokemuksen merkitys

Yhteisellä työpaikalla valtaosa tapaturmis-
ta sattui nimenomaan sekä ammatissaan 
että työtehtävässään kokeneille henkilöille. 
Eroja ei ollut siinä, oliko uhri tilaajan tai 
toimittajan palveluksessa. Kokeneille sattu-
neissa tapaturmissa keskeistä oli se, oliko 
tapaturman sattumishetkellä tehtävä työ 
menehtyneelle uusi tai outo. Kokeneiden 
työntekijöiden osalta pitää panostaa uusien 
ja yllättävien tilanteiden hallintaan. 

Varsinkin toimittajien työntekijät joutu-
vat toimimaan yhteisellä työpaikalla usein 
ilman oman työnjohdon valvontaa ja ohja-
usta. Tällöin työntekijä joutuu itsenäisesti 
tekemään turvallisuuteen liittyviä päätök-
siä, jotka perustuvat aikaisempaan koke-
mukseen ja käytäntöihin. Uuden tilanteen 
edessä voidaan tehdä ratkaisuja, joiden ris-
kejä ei tunnisteta. Tällöin korostuu riskinar-
vioinnin merkitys, oudossa ja yllättävässä 
tilanteessa pitää hetkeksi pysähtyä ja arvioi-
da tilanteeseen liittyviä vaaratekijöitä. 
Tapaturmien torjunnassa korostuu työpai-
kan haltijana olevan tahon toiminta – 
ohjeiden antaminen, töiden yhteensovitta-
minen, perehdyttäminen ja valvonta. 
Oman työnjohdon tehtävänä on huolehtia 
työntekijän riittävästä osaamisesta ja 
ammattitaidosta, mutta työpaikan haltijan 
työnjohdon on huolehdittava työpaikan 
erityispiirteiden ja -olosuhteiden esille tuo-
misesta.

Kokeneille henkilöille sattuneissa tapa-
turmissa korostui menehtyneen oma toi-
minta. Kokeneille sattuneiden tapatur-
mien tapaturmatekijöissä korostuivat puut-
teet käyttöohjeissa, työnjohtamisessa ja toi-
mintatavoissa. Kokeneille työntekijöille 

muodostuu helposti rutiineja ja työskente-
lytapoja, joissa työn jouduttamiseksi ote-
taan riskejä tai toimitaan turvallisuusohjei-
den vastaisesti. Työkäytäntö on voinut syn-
tyä kokemuksen kautta ilman, että tässä 
yhteydessä olisi arvioitu työn riskejä tai 
mietitty turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. 
Tavanomaisissa olosuhteissa tai normaa-
leissa työtehtävissä työntekijä hallitsee ris-
kit, mutta jos olosuhteet muuttuvat tai työ-
tehtävässä on uusia elementtejä, ei riskiä 
enää hallita. Pienikin uusi tai outo tekijä 
voi kasvattaa riskin todennäköisyyttä niin, 
että vahinko sattuu eivätkä kokemus ja 
hyvä ammattitaito enää riitä muuttuneen 
tai kasvaneen riskin hallitsemiseen. Työn-
antajan pitää seurata myös kokeneiden 
työntekijöiden työskentelyä ja varmistua 
siitä, ettei turvallisuutta vaarantavia rutii-
neita tai käytäntöjä pääse syntymään. 
Tehokkuuden ja tuloksellisuuden tavoite 
saattaa synnyttää käytäntöjä, jotka voivat 
vaarantaa työntekijöiden turvallisuutta. 
Esimerkiksi putoamissuojaimia ei käytetä 
tai työ tehdään ilman asianmukaisia työta-
soja.

Kokemattomille työntekijöille sattuneis-
sa tapaturmissa korostuivat puutteet pereh-
dyttämisessä ja työohjeissa. Samat tekijät 
näkyvät kokemattomien työntekijöiden 
kohdalla sekä omalla että vieraalla työpai-
kalla. Nämä ongelmat koskevat kokemat-
tomia työntekijöitä muuallakin kuin yhtei-
sellä työpaikalla.

Ammatissaan kokemattomilla tapatur-
matekijät liittyivät usein toisen yrityksen 
aiempaan toimintaan sekä oman työnanta-
jan toimintaan. Kokemattomille työnteki-
jöille ei ole ehtinyt syntyä omia rutiineja, 
vaan työ tehdään opastuksen ja ohjauksen 
kautta. Kokemattomille työntekijöille ei 
yleensä anneta itsenäisiä ja vaativia tehtä-
viä, vaan työ tehdään enemmän työnjoh-
don valvonnan alaisena tai yhdessä koke-
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neen työntekijän kanssa, ja työt ovat usein 
avustavia tehtäviä. 

Turvallisuusjohtamisen puutteet yhteisel-
lä työpaikalla korostuivat kokemattomille 
työntekijöille sattuneissa työtapaturmissa. 
Näissä korostuivat tapaturmatekijät, jotka 
johtuivat jonkun toisen yrityksen aikaisem-
masta toiminnasta. Tapaturmatekijöissä 
näkyivät myös puutteet tiedonkulussa ja 
yhteistyössä. Yhteisellä työpaikalla tulee 
panostaa erityisesti hyvään yhteiseen turval-
lisuusjohtamiseen ja turvallisuuskäytäntöi-
hin, jos työntekijät ovat kokemattomia. 

Toisaalta pitää myös pohtia sitä, voi-
daanko kokemattomia työntekijöitä lähet-
tää toisen työnantajan työpaikalle tai millä 
edellytyksillä tämä voi tapahtua. Tässä 
tilanteessa pitää panostaa perehdyttämi-
seen ja työn valvontaan. Turvallisuutta voi-
daan parantaa esimerkiksi kehittämällä 
työparitoimintaa, jossa kokematon työnte-
kijä työskentelee kokeneen työntekijän 
kanssa, sekä sillä, että työpaikan haltijana 
olevan työnantajan työnjohto osallistuu 
tehostetusti kokemattoman ulkopuolisen 
työntekijän työn valvontaan ja perehdyttä-
miseen.

Keskeiset johtopäätökset

Yhteisellä työpaikalla tarvitaan uudenlais-
ta turvallisuusjohtamista, koska yksi yritys 
ei voi poistaa yhteisten työpaikkojen tapa-
turmia, vaan tapaturmien torjunnassa tar-
vitaan jokaisen yhteisellä työpaikalla ole-
van tahon ja toimijan panosta. Turvalli-
suusjohtamisen yhteisellä työpaikalla pitää 
olla koordinoitua ja eri toimijoiden turval-
lisuusmenettelyt tulee sovittaa yhteen. Eri-
tyisesti tiedonkulkuun, riskien tunnistami-
seen ja töiden turvallisuussuunnitteluun 
pitää panostaa. 

Turvallisuussuunnittelu ja riskienarvioin-
ti on syytä tehdä yhteistyössä eri osapuol-

ten kesken. Riskienarvioinnissa on pyrittä-
vä tunnistamaan vaaratekijöitä, jotka ovat 
syntyneet jo jonkun osapuolen aikaisem-
masta toiminnasta. Tällöin on tärkeää, että 
riskienarviointiin osallistuu mahdollisim-
man kattava joukko yhteisen työpaikan eri 
osapuolia. Tiedonkulussa pitää kehittää 
menettelyjä, joilla aikaisemmin tapahtuneis-
ta asioista ja päätöksistä siirretään tietoa 
työpaikalle tulleille uusille osapuolille. Toi-
saalta pitää kehittää menettelyjä, joilla pys-
tytään välittämään tietoja työpaikalla tapah-
tuneista muutoksista turvallisuusasioissa tai 
-tilanteissa. Turvallisuuskoulutuksessa ja 
perehdyttämisessä sekä töiden valvonnassa 
on otettava huomioon työntekijöiden erilai-
nen kokemus ja osaaminen sekä erilaiset 
turvallisuuskäsitykset. 

Yhteisellä työpaikalla kokeneiden työn-
tekijöiden turvallisuuden varmistaminen 
vaatii erilaista otetta kuin muilla työpai-
koilla. Kokeneille työntekijöille pitää kehit-
tää uudenlaista turvallisuuskoulutusta ja 
perehdyttämistä sekä uudenlaista valvon-
taa. Turvallisuuskoulutus ja perehdyttämi-
nen pitää suunnata niihin asioihin ja työ-
tehtäviin sekä olosuhteisiin, jotka ovat 
kokeneelle työntekijälle outoja tai uusia. 
Valvonnassa pitää kiinnittää huomiota 
työntekijän kykyyn ja haluun toimia tur-
vallisesti. Vaarallisiin työtapoihin ja riskin-
ottoon pitää valvonnassa puuttua aina.

Työntekijän lähettäminen toisen työnan-
tajan työpaikalle edellyttää työntekijältä 
vahvaa turvallisuusasennetta ja syvällistä 
turvallisuusosaamista. Kokeneetkin työnte-
kijät tarvitsevat ohjausta ja valvontaa yhtei-
sellä työpaikalla; ei pidä luottaa liiaksi koke-
neiden työntekijöiden osaamiseen. Työhön 
voi syntyä turvallisuutta vaarantavia rutiine-
ja, jotka osoittautuvat riskialttiiksi poikkeuk-
sellisessa tai uudessa tilanteessa. 

Kokeneiden työntekijöiden lisäksi tulee 
kiinnittää erityistä huomiota kokematto-
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miin työntekijöihin. Kokemuksen puutteet 
pitäisi aina tunnistaa ja huolehtia tällöin 
hyvän perehdyttämisen lisäksi tiedonkulus-
ta ja töiden yhteensovittamisesta.

Yhteisellä työpaikalla turvallisuusasioissa 
ei voida elää pelkästään nykyhetkessä, koska 
toisten osapuolten aiheuttamista tapatur-
matekijöistä merkittävä osa on syntynyt jo 
aiemmin. Näiden vaaratilanteiden tunnista-
miseen ja hallitsemiseen tarvitaan sopivia 
menettelytapoja. Kattavalla ja uudenlaisella 
riskinarvioinnilla voidaan nämä tapaturma-
tekijät tunnistaa. Varsinkin pitää kehittää 
riskienarviointiin menettelytapoja, joilla 
tunnistetaan jo aikaisemmin syntyneitä vaa-
ratekijöitä. Keinona voivat olla eri osapuol-
ten toteuttama yhteinen riskinarviointi sekä 
riskipäiväkirjamenettelyt. On tärkeää saada 
riskienarviointiin mukaan myös työpaikan 
olosuhteita syvällisesti ja pitkään tuntevia 
henkilöitä. Näin työpaikan tietämys riskeis-
tä ja vaaratilanteista on riskinarviointiryh-
mässä mukana. 

Toisen työnantajan toimintaan liittyvis-
tä tapaturmatekijöistä suurin osa oli toisen 
yrityksen aiemmasta toiminnasta syntynei-
tä tapaturmatekijöitä. Tämä merkitsee 
perehdyttämisen ohella haastetta yhteistoi-
mintamenettelyihin ja tiedonkulkuun. 
Miten varmistetaan tiedonkulku niin, että 
turvallisuuteen vaikuttavat aikaisemmin 
tapahtuneet asiat tai tehdyt päätökset saa-
daan välitettyä myös työpaikalle tulevalle 
ulkopuoliselle työnantajalle ja hänen työn-
tekijöilleen? Erittäin haasteellista on, miten 
aikaisempi tietämys vaaroista tai tapatur-
matekijöistä saadaan säilytettyä ja siirret-

tyä uusille henkilöille tai työporukoille. 
Toisaalta yrityksen, jonka työntekijöitä 
työskentelee toisen työnantajan työpaikoil-
la, on kehitettävä menettelyjä, joilla voi-
daan selvittää ulkopuolisen työpaikan ris-
kejä ja olosuhteita, jopa niitäkin, jotka ovat 
syntyneet jo paljon aiemmin ja saattavat 
olla piileviä.

Tulosten luotettavuus

Tutkimus perustuu kuolemaan johtanei-
den tutkintaraporttien analyysiin. Analyysi 
kohdistui toisen tahon tekemiin tutkintara-
portteihin, eikä tutkijoilla ollut mahdolli-
suutta perehtyä tarkemmin tapaturmaan 
ja siihen liittyneisiin tausta-aineistoihin. 
TOT-tutkintaryhmien kokoonpano vaihte-
lee, joten raporteissakin on vaihtelua. 
Lisäksi muuttuneiden määräysten myötä 
tutkinnassa painottuu jossain määrin lain-
säädäntöön tulleet uudet asiat. Tapatur-
matekijöiden löytäminen ja luokittelu oli 
haasteellista, koska TOT-raporttien sisäl-
lössä, laajuudessa ja yksityiskohtaisuudessa 
oli eroja. Luokittelussa pyrittiin yhdenmu-
kaiseen käsittelyyn luomalla yhteiset luo-
kitteluperiaatteet ja tekemällä luokittelu 
parityöskentelynä. Hankalimpien tapaus-
ten luokittelua käsiteltiin yhteistyössä koko 
ryhmän kanssa.

Taustatietojen luokittelun haasteellisuu-
desta ja aineiston rajallisuudesta johtuen 
tilastollisiin merkitsevyyseroihin kannattaa 
suhtautua kriittisesti, varsinkin kokemusta 
tarkasteltaessa kokemattomille sattuneiden 
kuolemantapausten määrä on erittäin pieni.
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Pätkätyöt ja työtapaturmat

Simo Salminen ja Antti Saloniemi

Useat kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että määräaikaisessa työ-
suhteessa olevat joutuvat työtapaturmiin useammin kuin vakinaisessa työsuhteessa 
olevat. Suomalaisten tutkimusten tulokset ovat selvästi ristiriitaisempia. 
Artikkelissa tarkastellaan kolmen toisistaan riippumattoman haastatteluaineiston 
perusteella työsuhteen määräaikaisuuden vaikutusta työtapaturmiin.

Tarkasteltavat aineistot ovat 1) Työterveyslaitoksen Työ ja terveys -tutkimukset 
vuosilta 1997–2006, joihin vastasi kerralla 2 053–2 335 työntekijää, 2) Tilasto-
keskuksen keräämä Uhri 2006 -aineisto, jossa haastateltiin 4 088 työssä-
käyvää sekä 3) Tilastokeskuksen Työolotutkimus vuodelta 2003, johon vastasi 
4 104 palkansaajaa.  

Kaikki kolme aineistoa osoittivat yhdensuuntaisesti, ettei pätkätyössä oleville satu 
useammin tapaturmia kuin vakituisessa työsuhteessa oleville. Sen sijaan 
määräaikaisessa työsuhteessa olevat kokivat työssään väkivaltaa useammin kuin 
toistaiseksi palkatut. Pohdinnassa tarkastellaan näiden havaintojen mahdollisia 
selityksiä, kuten pätkätyöntekijöiden vähäisempää altistumista ja tapaturmien 
ilmoittamatta jättämistä. 

 Avainsanat: määräaikaisuus, työturvallisuus, työväkivalta, haastattelu 
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JOHDANTO

Viime vuosikymmenellä työelämää koske-
vassa keskustelussa tuotiin esiin ajatus nor-
maalien työsuhteiden häviämisestä. Pitkä-
aikaiset, lähes elinikäiset työsuhteet, joissa 
työtä tehtiin kahdeksasta neljään, näyttivät 
korvautuvan osa-aikaisilla ja määräaikaisil-
la työsuhteilla. Tämän kehityskulun on tul-
kittu heijastavan työn globaalia uusjakoa, 
mutta samalla se sopii hyvin yhteen myös 
riskiyhteiskuntaa koskevan keskustelun 
kanssa1, 9. 

Vuonna 2006 palkansaajista 16 % oli 
määräaikaisissa työsuhteissa, mutta uusista 
työsuhteista yli puolet (53 %) oli määräai-
kaisia35. Naiset työskentelevät määräaikai-
sissa työsuhteissa lähes kaksi kertaa useam-
min kuin miehet. Määräaikaisuus ei ole 
useinkaan vapaaehtoinen valinta, sillä kol-
mella neljäsosalla naisista määräaikaisuu-
den syy oli, ettei pysyvää työtä löytynyt. 
Reilu viidennes naisista ei halunnut pysy-
vää työtä36. 

Varsinkin kansainvälinen keskustelu 
samaistaa usein määräaikaiset työt ja niin 
sanotut sekundaariset työmarkkinat. Tästä 
näkökulmasta määräaikaisia töitä luon-
nehtisivat heikot kehittymis- ja uramahdol-
lisuudet, alhaiset palkat, alhainen koulutus 
ja huonot työolot3, 6, 10. Niinpä ei ole yllättä-
vää eikä epäjohdonmukaista, että ulkomai-
set tutkimukset ovat osoittaneet määräai-
kaisessa työsuhteessa oleville sattuvan 
enemmän työtapaturmia kuin vakituisessa 
työsuhteessa oleville. Esimerkiksi intialai-
sella lannoitetehtaalla määräaikaisille työn-
tekijöille sattui 1,2–3,5 kertaa enemmän 
työtapaturmia kuin vakituisille työntekijöil-
le24. Samoin intialaisessa kemianteollisuu-
dessa pätkätyöntekijöiden tapaturmasuhde 
oli kuusinkertainen ja vakavien tapatur-
mien suhde seitsenkertainen vakituisiin 
työntekijöihin verrattuna25. Espanjassa pät-

kätöiden laskettiin lisänneen tapaturmaris-
kiä viisi prosenttia5, mutta myöhemmän 
tutkimuksen mukaan sekä kuolemaan joh-
taneiden että lievempien työtapaturmien 
määrät lähes kolminkertaistuivat2. Brittiläi-
sille yritysjohtajille tehdyn kyselyn mukaan 
määräaikaiset työsuhteet eivät olleet yhtey-
dessä työtapaturmiin, mutta kylläkin työ-
peräisiin sairauksiin23. Määräaikaisille 
onkin vaikeampaa osoittaa yhteys työpe-
räisen sairauden ja vaarallisille aineille 
altistumisen välillä useiden työsuhteiden 
johdosta.21 Minnesotan osavaltiossa vuok-
ratyöntekijät aiheuttivat kolminkertaiset 
tapaturmakustannukset vakituisiin työnte-
kijöihin verrattuna.14  

Laajan, vuodet 1984–2001 kattavan kir-
jallisuuskatsauksen mukaan 76 tutkimusta 
93:sta osoitti, että epävarmoissa työsuhteis-
sa työskentelevillä on heikompi työterveys- 
ja työturvallisuustilanne kuin varmemmis-
sa työsuhteissa olevilla22. Uudemman kir-
jallisuusyhteenvedon mukaan seitsemän 
tutkimusta 13:sta vahvisti, että pätkätyön-
tekijöille sattuu useammin työtapaturmia 
kuin vakituisille työntekijöille37. 

Suomessa työsuhteen määräaikaisuuden 
ja tapaturmien suhde ei ole yhtä selväpiir-
teinen kuin kansainvälisessä tutkimuskirjal-
lisuudessa. Tapaturmavakuutuslaitosten 
Liiton laatiman selvityksen mukaan alle 
kuuden kuukauden työsuhteissa olevien 
teollisuustyöntekijöiden tapaturmataajuus 
oli noin 10 % suurempi kuin teollisuudessa 
keskimäärin. Metalliteollisuudessa vastaa-
vasti pätkätyöntekijöiden tapaturmasuhde 
oli noin 15 % suurempi kuin kaikkien työn-
tekijöiden tapaturmataajuus33. Toisaalta 
tilastokeskuksen noin 15 600 palkansaa-
jaan perustuva tarkastelu osoitti, että mää-
räaikaisessa työsuhteessa olevien työtapa-
turmasuhde oli pienempi kuin pysyvässä 
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työsuhteessa olevien13. Pohjois-Suomessa 
vuonna 1966 syntyneiden kohorttitutki-
muksen mukaan pätkätyöntekijöiden tapa-
turmasuhde oli suurempi kuin pysyvässä 
työsuhteessa olleiden15. Sen sijaan Työter-
veyslaitoksen julkaiseman Nuoret ja työ 
2006 -barometrin mukaan 15–29-vuotiais-
ta nuorista vakituisessa työsuhteessa olevis-
ta 13 % on joutunut työtapaturmaan edel-
lisen 12 kuukauden aikana, mutta määrä-
aikaisessa työsuhteessa olevista vain 5 %31. 
Ero on jopa tilastollisesti erittäin merkit-
sevä.  

Työn epävarmuus on pätkätöille ja mää-
räaikaisuudelle rinnakkainen, mutta sub-
jektiivisempi käsite. Pätkätyöntekijöiden 
lisäksi esimerkiksi irtisanomisuhan alainen 
vakituinen työntekijä kokee työnsä hyvin-
kin epävarmaksi. Työn epävarmuus lisäsi 
kolmella neljänneksellä toistuvien rasitus-
vammojen riskiä4. On havaittu, että suuri 
epävarmuus työn jatkumisesta alentaa 
motivaatiota toimia turvallisesti ja sitä 
kautta lisää tapaturmia20. Työn epävar-
muus on yhteydessä myös työtyytymättö-
myyteen30.

Tässä artikkelissa tarkastellaan pätkätöi-
den yhteyttä työtapaturmiin kolmen toisis-
taan riippumattoman aineiston perusteel-
la. Aikaisempien sekä ulkomaisten että 
kotimaisten tutkimusten pohjalta esitämme 
hypoteesin, että määräaikaisessa työsuh-
teessa oleville sattuu useammin työtapatur-
mia kuin vakituisessa työsuhteessa oleville. 

Koska työssä väkivallan kohteeksi joutu-
minen luetaan työtapaturmaksi, tarkastel-
laan tässä työssä myös työväkivallan ja työ-
suhteen muodon välistä yhteyttä. Työväki-
vallalla tarkoitetaan fyysistä väkivaltaa tai 
sen uhkaa, joka kohdistuu työntekijään 
joko työssä, työmatkalla tai muissa työhön 
liittyvissä olosuhteissa7. Tapaturmatilastoi-
hin on kirjattu vuosittain noin 500 väkival-
tatapausta8. 

Haastattelututkimusten perusteella väki-
vallan tekoja sattuu työpaikoilla selvästi 
useammin, sillä Työterveyslaitoksen Työ ja 
terveys 2006 -tutkimuksen mukaan niitä 
sattuu 65 000, minkä lisäksi vielä 105 000:ta 
työntekijää on uhattu väkivallalla27. Tilas-
tokeskuksen keräämän Uhri 2006 -tutki-
muksen mukaan joka kymmenes vastaaja 
oli huolissaan väkivallan kohteeksi joutu-
misesta työtehtävissään34. Ei näissä eikä 
myöskään missään aiemmissa tutkimuksis-
sa ole esitetty yhteyksiä pätkätöiden ja työ-
väkivallan suhteista. Työtapaturmien suun-
taisesti oletamme määräaikaisessa työsuh-
teessa olevien kokevan työssään useammin 
väkivaltaa kuin vakituisessa työsuhteessa 
olevien.

AINEISTOT JA MENETELMÄT

1. Työ ja terveys -tutkimus

Työterveyslaitos toteuttaa joka kolmas vuo-
si Työ ja terveys -tutkimuksen, jossa selvite-
tään edustavalla otoksella suomalaisen 
työssäkäyvän väestön työtä ja terveyttä. 
Aineisto on kerätty tietokoneavusteisena 
puhelinhaastatteluna, joka on kestänyt kes-
kimäärin 45 minuuttia.

Kaikki neljä Työ ja terveys -tutkimusta 
on toteutettu samalla tavalla: Aluksi on 
poimittu väestörekisteristä satunnaisesti 
5 000 henkilön otos. Osaa heistä ei ole 
tavoitettu joko puhelimen puuttumisen tai 
kieltäytymisen takia. Haastatelluista noin 
kaksi kolmasosaa on ollut työssä. Täten 
2 156:ta työssäkävijää haastateltiin vuonna 
199717, 2 053:a vuonna 200018, 2 335:tä 
vuonna 200319 ja 2 229:ää vuonna 2006.16

Haastateltujen työsuhteet jaettiin kah-
teen ryhmään: vakinaisiin eli toistaiseksi 
voimassaoleviin ja pätkätöihin, jossa on 
yhdistetty määräaikaiset työsuhteet ja keik-
katyöt. Työtapaturmaan joutumista kysyt-
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tiin seuraavalla tavalla: ”Onko sinulle vii-
meisten 12 kuukauden aikana sattunut 
tapaturmaa työssä tai matkalla kotoa työ-
paikalle tai takaisin?” Työssä koettua väki-
valtaa tai sen uhkaa kysyttiin seuraavasti: 
”Oletko työssä tai matkalla töihin tai töistä 
pois joutunut viimeisten 12 kuukauden 
aikana uhkailun kohteeksi? Entä fyysisen 
väkivallan, kuten kiinnipitämisen tai töni-
misen kohteeksi?” 

2. Uhri 06 -tutkimus

Tilastokeskus toteutti vuoden 2006 aikana 
haastattelututkimuksen tapaturman ja 
väkivallan uhriksi joutumisesta, niin sano-
tun Uhri-tutkimuksen. Se on jatkoa vuon-
na 1980 alkaneelle sarjalle, jossa tutkimuk-
set on toteutettu samalla asetelmalla vuosi-
na 1988, 1993, 1997 ja 2003. Vuonna 
2006 haastateltiin joko puhelimitse tai koti-
käynnin yhteydessä edustava otos eli 
yhteensä 8 290:tä henkilöä, jotka olivat 
täyttäneet 15 vuotta34. Heistä 4 088 kävi 
työssä haastatteluhetkellä.  

Työtapaturmaksi Uhri-tutkimuksessa 
luetaan tapaturmat, jotka ovat sattuneet 
työpaikalla tai työmatkalla eivätkä ole lii-
kenneonnettomuuksia34. Työtapaturmaan 
joutumista kysyttiin seuraavasti: ”Oletteko 
viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana 
saanut vammoja työpaikalla, työssä, työmat-
kalla tai kotona ansiotyötä tehdessä?” Väki-
vallan teon kohteeksi joutumista kysyttiin 
seuraavasti: ”Oletteko Te viimeksi kulunei-
den 12 kuukauden aikana joutunut tilantei-
siin, jossa joku teille tuttu tai tuntematon 
henkilö on uhkaillut, yrittänyt estää liikku-
masta, tarttunut kiinni, tyrkkinyt tai töninyt, 
lyönyt tai käyttäytynyt väkivaltaisesti jollain 
muulla tavalla?” Tätä yleistä väkivaltaa on 
tarkennettu koskien väkivallan tekopaikkaa, 
josta on poimittu ansiotyössä tai työpaikalla 
sattuneet teot mukaan. Kun Uhri-tutkimus 

tehtiin osana Tilastokeskuksen työvoimatut-
kimusta, vastaajan työssäkäynnistä on käy-
tettävissä taustatietoja, kuten onko työsuhde 
vakituinen vai ei.

3. Työolotutkimus

Tilastokeskus on kerännyt vuodesta 1977 
edustavilla otoksilla tietoja suomalaisen 
työelämän laadusta12. Vuoden 2003 aineis-
to käsitti 4 104 iältään 15–64-vuotiasta 
palkansaajaa. Aineisto on koottu käynti-
haastatteluilla, joihin osallistui 78 % mah-
dollisista vastaajista. Haastattelussa työn 
määräaikaisuutta kysyttiin seuraavasti: 
”Onko työsuhteenne sovittu toistaiseksi 
voimassa olevaksi vai määräaikaiseksi?” 
Työtapaturmia koskevan kysymyksen muo-
to oli seuraava: ”Onko Teille viimeksi kulu-
neiden 12 kuukauden aikana sattunut sel-
lainen työtapaturma, joka on aiheuttanut 
työstä poissaolon?” Työssä kohdattua väki-
valtaa tiedusteltiin seuraavalla kysymyksel-
lä: ”Oletteko joutunut väkivallan tai sen 
uhan kohteeksi työpaikallanne (myös asiak-
kaan taholta)?” Koska erilaiset väliin tule-
vat tekijät, kuten vastaajan ikä, toimiala, 
sosioekonominen asema tai työssäoloaika, 
voivat vaikuttaa työsuhteen muodon ja 
tapaturmien suhteeseen, on näiden tekijöi-
den vaikutusta arvioitu logaritmisten reg-
ressiomallien avulla. 

TULOKSET

1. Työ ja terveys -haastattelut

Työ ja terveys -tutkimuksiin vastanneista 
noin 14 % ilmoitti olevansa joko määräai-
kaisessa työsuhteessa tai tekevänsä keikka-
luonteista työtä. Miesten osalta määräai-
kaisessa työsuhteessa oleville sattui kaikissa 
neljässä otoksessa hieman enemmän työta-
paturmia kuin toistaiseksi voimassa olevas-
sa työsuhteessa oleville (taulukko 1). Nais-
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ten osalta vuosien 1997 ja 2000 tutkimuk-
sissa pätkätyöntekijöille sattui hieman useam-
min työtapaturmia kuin vakituisille työnte-
kijöille, mutta vuosien 2003 ja 2006 tutki-
muksissa tilanne oli päinvastainen. Kun 
lasketaan kaikki neljä tutkimusta yhteen, 
niin pätkätyöntekijöille sattui noin prosen-
tin verran useammin tapaturmia kuin vaki-
naiselle väelle. Mikään näistä eroista ei ole 
tilastollisesti merkitsevä. 

Kun tarkastellaan työväkivallan tai sen 
uhan alaiseksi joutuneita, havaitaan pätkä-
työntekijöiden kokeneen väkivaltaa työs-
sään useammin kuin vakinaisten työnteki-
jöiden (taulukko 2). Tämä koskee kaikkia 
neljää haastattelukierrosta, vaikkakin vain 
ensimmäisen ja viimeisen kierroksen sekä 

kaikkien yhteenlaskettujen osalta ero on 
tilastollisesti merkitsevä. Suurimmillaan 
ero on jopa kaksinkertainen. 

2. Uhri-tutkimus

Vuoden 2006 Uhri-tutkimuksessa työssä-
käyvistä 15 % oli määräaikaisessa työsuh-
teessa. Pätkätyöntekijöille sattui hieman 
vähemmän työtapaturmia (5,4 %) kuin 
vakituisille työntekijöille (6,5 %), mutta ero 
ei ole tilastollisesti merkitsevä (χ2 = 0,99, 
df  = 1, n.s.). Määräaikaisista työntekijöistä 
13,6 % oli kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa 
työssään, mikä on hieman mutta ei merkit-
sevästi enemmän kuin vakituisilla työnteki-
jöillä (11,1 %, χ2 = 3,00, df  = 1, n.s.). 

Taulukko 1. Työtapaturmiin joutuneiden osuus sukupuolittain työsuhteen pysyvyyden mukaan Työ ja 
terveys -tutkimuksissa 1997–2006, %

Vuosi Miehet Naiset

Vakituinen Määräaikainen   χ2 Vakituinen Määräaikainen  χ2

1997 9,7 14,8 1,58, n.s. 8,4 10,5 0,54, n.s.

2000 11,3 15,3 1,01, n.s. 6,2 8,9 1,11, n.s.

2003 11,7 12,2 0,00, n.s. 9,0 7,5 0,52, n.s.

2006 13,2 14,6 0,05, n.s. 10,5 9,8 0,02, n.s.

Yhteensä 11,5 14,2 2,11, n.s. 8,6 9,1 0,17, n.s.

Kaikki yhteensä Vakituinen 10,0                        Määräaikainen  10,9                             0,58, n.s.

Taulukko 2. Työssä fyysisen väkivallan tai sen uhan kohteeksi joutuneiden osuus työsuhteen pysyvyyden 
mukaan Työ ja terveys -tutkimuksissa 1997–2006, %

Vuosi Työsuhteen pysyvyys

Vakituinen Määräaikainen   N χ2

1997 3,6 7,5 1 811   7,45, p<0,01

2000 5,2 7,4 1 763   1,59, n.s.

2003 3,5 5,8 2 031   3,03, n.s.

2006 5,1 9,3 1 914   6,79, p<0,01

Yhteensä 4,3 7,5 7 519 19,10, p<0,001
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3. Työolotutkimus

Vuoden 2003 työolotutkimuksen vastaajista 
14 % oli määräaikaisessa työsuhteessa. 
Kaikkiaan 5 % puolestaan ilmoitti joutu-
neensa työtapaturmaan edellisen vuoden 
aikana. Miehissä määräaikaisista 3 % ja 
toistaiseksi palkatuista 8 % oli joutunut työ-
tapaturmaan edellisen 12 kuukauden aika-
na; tämä ero oli tilastollisesti melkein mer-
kitsevä. Naisilla vastaavaa eroa ei havaittu 
(taulukko 3). Kun vakioitiin sosioekonomi-
sen aseman, toimialan, iän ja työssäoloajan 
(rajaamalla se alle vuoden työssä olleisiin) 
vaikutus, määräaikaisten riski joutua työta-
paturmaan oli pienempi kuin vakituisten 
työntekijöiden (riskisuhde = 0,45 (luotta-
musvälit 0,23–0,94)). Tämän aineiston 
perusteella siis työtapaturmia sattui useim-
min niille palkansaajille, joiden työsuhde oli 
määritelty toistaiseksi voimassaolevaksi. 

Määräaikaiset työtekijät kokivat väkival-
lan uhkaa vain hieman useammin kuin 
vakituiset työntekijät (taulukko 3). Ero ei 
kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä 
miehillä eikä naisilla. Myöskään sosioeko-
nomisen aseman, toimialan, iän ja työssä-
oloajan vakiointi ei muuttanut tilannetta 
koko aineiston tasolla (riskisuhde = 0,70 
(0,49–1,01).

POHDINTA

Kaikki kolme toisistaan riippumatonta, suh-
teellisen suurta tutkimusaineistoa osoittavat 

yhdensuuntaisesti, että pätkätyöntekijöille ei 
satu sen enempää työtapaturmia kuin vaki-
tuisille työntekijöillekään. Näin ollen esittä-
mämme hypoteesi kumoutuu. Toisaalta 
saamamme tulokset ovat yhdenmukaisia 
niiden tulosten kanssa, joiden mukaan suo-
malaisilla työmarkkinoilla työsuhdemuoto 
ei määrittele rajalinjaa hyvien ja huonojen 
töiden ja työympäristöjen välillä29, 38.  

Yksi selitysmahdollisuus pätkätyönteki-
jöiden vähäisemmille tapaturmille on hei-
dän vakituisia työntekijöitä vähäisempi 
altistuminen vaaroille13. Jos ei ole edeltä-
vän vuoden aikana ollut koko ajan työssä, 
ei työtapaturmiakaan ole voinut sattua sii-
nä määrin kuin vakituisesti työssä olleille. 
Toisaalta myös vakituisten työntekijöiden 
joukossa voi olla uusia työntekijöitä, jotka 
eivät ole olleet koko vuotta töissä. Työolo-
tutkimuksen analysointi osoitti, että alle 
vuoden nykyisessä työssä olleilla työsuh-
teen muoto – oli se sitten määräaikainen 
tai vakituinen työ – ei vaikuta tapaturmien 
esiintymiseen. 

Toisaalta määräaikaisille sattuneiden 
tapaturmien vähäisyys saattaa selittyä 
määräaikaisuuden erityisluonteesta Suo-
messa. Meillä määräaikaiset työsuhteet 
ovat keskittyneet julkisen sektorin koulute-
tuille naisille, siis töihin, joissa riski joutua 
työtapaturmaan on varsin alhainen32. Sen 
sijaan teollisuudessa määräaikaisia työsuh-
teita on vähän, päinvastoin kuin monissa 
muissa maissa11, 39. 

Taulukko 3. Työtapaturmiin joutuneiden osuus ja työssään väkivaltaa kohdanneiden osuudet sukupuolen 
ja työsuhteen pysyvyyden mukaan Työolotutkimuksessa 2003, %

Miehet Naiset

 Vakituinen  Määräaik.   χ2 Vakituinen Määräaik. χ2

Työtapaturmat 8 3        p<0,05 3 3          n.s.

Kokenut väkivallan uhkaa 12 13 n.s. 24 26       n.s.
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Pätkätyöntekijöiden suuremman tapa-
turmariskin syiksi on esitetty myös heidän 
vähäisempää työkokemustaan13 ja sitä 
kautta työpaikan vaarojen vähäisempää 
tuntemusta. Näiden tekijöiden tarkastelu 
edellyttäisi tietoja tutkittavien työsuhteiden 
historiasta eli siitä, onko pätkätyöntekijöil-
lä useita peräkkäisiä työsuhteita samassa 
työssä vai ovatko heidän työsuhteensa vaih-
televissa töissä. Tässä artikkelissa käsiteltä-
vät tilastolliset aineistot ovat selvittäneet 
vain vastaajan tämänhetkisen työsuhteen 
luonteen, mutta ei heidän työhistoriaansa. 
Toisaalta on arveltu, että pätkätyöntekijöi-
tä sijoitettaisiin vaarallisempiin työtehtä-
viin kuin vakituisia työntekijöitä2.  

Pätkätyöntekijöiden on oletettu jättävän 
useammin heille sattuneet tapaturmat 
ilmoittamatta kuin vakituisten työntekijöi-
den, koska määräaikaiset työntekijät pelkää-
vät irtisanomista tai leimautumista2. Tässä 
artikkelissa esitellyissä haastattelututkimuk-
sissa ei tätä vaaraa haastateltaville ollut.

Vaikka työsuhteen määräaikaisuus ei 
muodostanutkaan ylimääräistä varsinaisen 
työtapaturman riskiä, niin pätkätyöntekijät 
kokivat työssään väkivaltaa useammin kuin 
vakituiset työntekijät. Tämä voisi selittyä 
sillä, että määräaikaiset työsuhteet keskitty-
vät terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä 
vähittäiskauppaan, joissa väkivaltariski yli-
päätään on suuri28. Toisaalta voi olettaa, 
että määräaikaiset työntekijät ovat heikom-
min valmistautuneet väkivaltaisten asiak-
kaiden kohtaamiseen kuin vakituiset työn-
tekijät: he tuntevat työpaikan käytännöt, 
suojautumistoimet ja vakituiset asiakkaat 
huonommin kuin vakituiset työntekijät. 

Useimpien aiempien tutkimusten tapaan 
tämäkin tutkimus pätkätöiden ja työtapa-
turmien yhteydestä perustuu tilastollisiin 
aineistoihin. Tällaisen asetelman virheläh-
teenä saattaa olla se, ettei tilastollinen kat-
tavuus ulotu työmarkkinoiden äärilaidoille 

ja tätä kautta esimerkiksi kaikkein ongel-
mallisimmassa asemassa oleviin määräai-
kaisiin ja heidän työolojensa ongelmiin. 
Viitteen tästä antaa Tilastokeskuksen vuo-
sien 1997 ja 2003 Työelämän laatu -aineis-
tojen eräs yksityiskohta: vuonna 1997 joka 
neljäs rakennusalan työntekijä oli määräai-
kainen, kun kuusi vuotta myöhemmin hei-
dän osuutensa oli laskenut 13 prosenttiin. 
Kuitenkaan  rakennusliikkeet eivät tiettä-
västi ole pyrkineet kohti pysyviä työsuhtei-
ta. Näin ollen voi olettaa, että osa määrä-
aikaisesta työstä rakennuksilla on joutunut 
tilastollisten tarkastelujen ulkopuolelle.

Tilastollisia lähestymistapoja voi proble-
matisoida myös hieman toisella tavalla. 
Tilastojen perusteella ei voida olla varmo-
ja, etteivätkö pätkätyöntekijät tekisi erilaisia 
töitä kuin vakituiset työntekijät. Teoriassa 
on mahdollista tehdä ”kriittinen koe”, jolla 
työsuhteen muodon ja tapaturmien yhteys 
selvitettäisiin: Perustetaan iso tehdas, joka 
tuottaa yhtä tuotetta, esimerkiksi autoja. 
Tehtaaseen palkataan vähintään 1 000 
työntekijää, joista puolet otetaan vakitui-
seen työsuhteeseen ja puolet kolmen kuu-
kauden välein vaihtuviin määräaikaisiin 
työsuhteisiin. Valitut työntekijät ovat mie-
luiten 35–45-vuotiaita. Molemmissa työn-
tekijäryhmissä on joko vain miehiä tai vain 
naisia tai sitten molempia sukupuolia on 
yhtä paljon. Näin pystytään välttämään 
taustatekijöistä johtuvat vääristymät tapa-
turmien esiintymisessä26. Työntekijöille sat-
tuneita tapaturmia seurataan vähintään 
vuosi, mieluummin pitempään. Tässä ase-
telmassa pitäisi määräaikaisten työntekijöi-
den joukossa sattua selvästi enemmän työ-
tapaturmia kuin vakituisten työntekijöiden 
joukossa. Eettiset ja työmarkkinapoliittiset 
syyt estävät tällaisen kokeen tekemisen 
ainakin Suomessa. Johdannossa mainitut 
tutkimukset Intiasta24, 25 ovat lähellä tätä 
ihanteellista koeasetelmaa. 
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Sähköasentajien työturvallisuuden 
kehittäminen verkostourakoinnin 
linjatyössä sekä liikennevalojen 
asennus- ja huoltotyössä 

Susanna Mattila, Taru Lankinen, Raoul Grönqvist, Timo Leskinen

Sähköasentajien työmenetelmien kehittäminen energia-alan yrityksissä (SÄTKE) 
-hankkeen tavoitteena oli sähköasentajien työturvallisuuden parantaminen ja työn 
kuormittavuuden vähentäminen. Tähän pyrittiin selvittämällä yleisimpien töiden 
merkittävimmät riskit ja kehittämällä työmenetelmiä, -tapoja ja -välineitä.

Hankkeessa analysoitiin osallistuneissa verkostourakointiyrityksissä vuosina 
1998–2002 asentajille sattuneet tapaturmat. Energia-alan sähköasentajien työn 
suurimmat riskit selvitettiin tekemällä riskinarviointi yleisimmistä työtehtävistä. 
Ratkaisuja riskien poistamiseksi kehitettiin kehitysryhmissä, joihin kuului asentajia, 
työsuojeluhenkilöstöä, työväline- ja suojaintoimittajia sekä työturvallisuustutkijoita.

Mukana olleissa verkostourakointiyrityksissä oli sattunut noin 230 työ- ja 
työmatkatapaturmaa. Yleisimmät tapaturmatyypit olivat esineisiin tai esineiden 
satuttaminen (33 %) ja kaatuminen, liukastuminen tai kompastuminen (29 %). 
Sähkövirrasta, lämpötilasta tai vahingollisista aineista aiheutuneita tapaturmia oli 
sattunut 11 (5 %). Riskinarviointien mukaan suurimpia riskejä olivat 
kompastumiset, liukastumiset, putoamiset ja törmäykset. Sähkötapaturmat eivät 
olleet kovin todennäköisiä, mutta niiden seuraukset saattavat olla hyvin vakavat. 
Kehitysryhmät esittivät ratkaisuiksi uusia työtapoja, hyvien olemassa olevien 
tuotteiden käyttöönottoa sekä uusia työvälineitä ja työohjeita. 

Tulosten perusteella verkostourakointityössä on paljon tapaturmariskejä. 
Kehitysryhmien ideoimilla toimenpiteillä riskejä pystyttiin pienentämään. Yhteistyö 
kehitysryhmissä eri ammattiryhmien välillä oli hedelmällistä. Kehitystyötä tulee 
jatkaa ja verkostourakointialan tapaturmia ja turvallisuusriskejä tutkia, jotta 
kehitystoimet pystyttäisiin kohdistamaan oikein. Tapaturmatietojen tilastointia olisi 
myös tarpeen kehittää sekä yritystasolla että valtakunnallisesti. 

 Avainsanat: tapaturmat, riski, riskinarviointi, kehitysryhmä, työtapaturma, 
liikkumisturvallisuus, sähköasentaja, verkostourakointi, linjatyö, liikennevalotyö 
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JOHDANTO

Työn kuormitus ja 
tapaturmariskit haaste 
verkostourakointiyrityksille

Suurten ikäluokkien lähestyessä eläkeikää 
ikääntyvien työntekijöiden osuus työmark-
kinoilla on kasvanut. Tästä syystä vuositu-
hannen vaihteessa sähköurakointiyrityksis-
sä huolestuttiin mahdollisesta työntekijä-
pulasta. Vain noin kymmenen prosenttia 
Sähköliiton jäsenistä jatkoi vuosituhannen 
vaihteessa työssä 65 vuoden eläkeikään 
asti. Eläkkeelle jääneistä yli puolet jäi työ-
kyvyttömyyseläkkeelle.12

Verkostotyötä tekevien sähköasentajien 
työ on fyysisesti raskasta8, 3. Työhön sisäl-
tyy myös monia tapaturmariskejä. Alan 
lisääntynyt kilpailu lisää myös työntekijöi-
den henkistä kuormitusta. Metalliteollisuu-
dessa tehdyn kyselyn mukaan työn houkut-
televuutta voidaan lisätä paremmilla ja 
turvallisemmilla työolosuhteilla ja -järjeste-
lyillä11. Sähköalan ammattilaiset pitivät 
parhaimpina keinoina sähkötyöturvallisuu-
tensa parantamiseen koulutusta, kiireen 
hallintaa ja teknisiä ratkaisuja, joita ovat 
esimerkiksi työvälineiden ja suojainten 
kehittäminen14.

Tapaturmariskeistä vähän 
tutkimuksia

Aiemmin julkaistut tutkimukset käsittelevät 
pääosin sähköasentajien työn ergonomiaa 
ja kuormittavuutta. Tapaturmariskeistä on 
julkaistu melko vähän tutkimuksia. 

Yleisimpiä tapaturmatyyppejä sähkö- ja 
telealan töissä ovat esineisiin satuttaminen, 
ylikuormitus ja äkilliset liikkeet sekä kaatu-
minen ja liukastuminen3. Suurimmiksi ris-
keiksi telealan mastotyön ja sähkövoima-
linjan rakentamisen tutkimuksessa arvioi-
tiin mastosta tai pylväästä putoavat esineet 

ja painavien tarvikkeiden nostaminen ja 
kantaminen. Kyselyn mukaan työntekijät 
pitävät sääolosuhteita ja ympäristötekijöitä 
(esim. liukkaus ja kylmyys) todennäköisim-
pinä syinä tapaturmiin.7, 9

Tapaturmatilastot

Työtapaturmatilastojen13 mukaan Suomes-
sa sattui vuosina 1998–2002 linja-asentajil-
le 1 938 työpaikkatapaturmaa eli noin 400 
työpaikkatapaturmaa vuodessa. Sähkö- ja 
puhelinasentajille sattui samaan aikaa 
14 467 työpaikkatapaturmaa eli noin 2 900 
työtapaturmaa vuodessa, sähköko-
neenasentajille noin 50 työpaikkatapatur-
maa vuodessa (yhteensä 264 työpaikkata-
paturmaa) ja ammattiluokkaan muu säh-
kötyö luokitelluille 49 työpaikkatapatur-
maa eli noin 10 työtapaturmaa vuodessa. 
Verkostourakointialan sähköasentajien 
tapaturmia ei ole tilastoitu erikseen.

Hintikka on diplomityössään selvittänyt 
energia-alan tapaturmia ja ammattitauteja 
Suomen valtakunnallisista tapaturmatieto-
kannoista ja kehittänyt siihen hakuproses-
sin. Siirto- ja jakeluverkkojen rakentamista 
lukuun ottamatta energia-alan tapaturma-
määrät voidaan selvittää Tapaturmapakis-
ta toimialan mukaan. Sähköverkkojen 
rakentamiseen ja huoltoon liittyvät tapauk-
set haettiin käyttäen toimialaluokan lisäksi 
ammattiluokitusta, ESAW-muuttujia ja 
vahinkokuvauksen hakutermejä. Haun 
perusteella sähkön ja kaukolämmön siirto- 
ja jakeluverkkojen rakentamiseen liittyviä 
vahinkoja tapahtui 16 vuonna 2003 ja 6 
vuonna 2004. Yleisin poikkeama näissä 
tapauksissa oli ”henkilön putoaminen, 
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hyppääminen, kaatuminen, liukastumi-
nen”. 1,2 Osa verkostourakoinnin tapatur-
mista on varmasti kirjattu toimialalle Säh-
kön siirto (koodi 4012). Vuosina 2003–2004 
tällä toimialalla on sattunut 440 työpaikka-
tapaturmaa. Neljäsosassa näistä poikkea-
ma oli ”henkilön putoaminen, hyppäämi-
nen, kaatuminen, liukastuminen”. Muita 
yleisiä poikkeamia olivat ”laitteen (odotta-
maton käynnistyminen, häiriönpoisto), 
työkalun, esineen, eläimen hallinnan 
menettäminen” ja ”terävään esineeseen 
astuminen, takertuminen, itsensä kolhimi-
nen, polvistuminen, istuutuminen”. 13

Tutkimuksen kohde ja viitekehys

Tässä tutkimuksessa oli mukana kaksi ener-
giaurakointiyritystä, joissa toteutettiin vuo-
sina 2002–2004 hanke ”Sähköasentajien 
työmenetelmien kehittäminen energia-alan 
yrityksissä” (SÄTKE) turvallisuuden paran-
tamiseksi, työn kuormittavuuden vähentä-
miseksi ja työn houkuttelevuuden lisäämi-
seksi. Hankkeessa oli mukana myös toisen 
urakointiyhtiön emoyhtiö sekä 13 työväli-
neitä ja suojaimia valmistavaa ja myyvää 
yritystä (myöhemmin yhteistyöyritystä). 

Tutkimuksessa käsiteltiin kokonaisvaltai-
sesti työn ja työmenetelmien riskien arvioin-
tia. Riskien arviointien perusteella kehitet-
tiin työmenetelmiä ja -välineitä sekä suoja-
välineitä työturvallisuuden parantamiseksi 
yhteistyössä kohde- ja yhteistyöyritysten 
sekä tutkijoiden kesken.

Hankkeen tavoitteina oli selvittää linja-
asennustöiden yleisimmät ja suurimmat 
riskit analysoimalla yrityksissä sattuneet 
tapaturmat sekä tekemällä yleisimpien töi-
den riskinarviot. Lisäksi tavoitteena oli 
kehittää riskien pienentämiseksi työmene-
telmiä, -tapoja ja -välineitä yhteistyössä 
työntekijöiden ja välinevalmistajien kans-
sa.5 Riskien pienentämisen toivottiin lisää-

vän nuorten kiinnostusta sähköverkosto-
työtä kohtaan ja auttavan ikääntyviä työn-
tekijöitä selviämään työssä eläkeikään asti.

MENETELMÄT JA AINEISTOT

Tapaturmat

Kohdeyritysten tapaturmatilanne kartoitet-
tiin analysoimalla kaikki vuosina 1998–2002 
raportoidut asentajille sattuneet työ- ja työ-
matkatapaturmat. Analysoituja tapaturma-
tietoja olivat tapaturmien lukumäärät, tapa-
turmien aiheuttamat sairauspäivät, sattu-
misvuosi, vahinkoluokka, tapaturmatyyppi 
ja vahingoittunut ruumiinosa. Jos yhdessä 
tapahtumassa loukkaantui useampi työnte-
kijä, tulkittiin se kuitenkin yhdeksi tapatur-
maksi ja sen aiheuttamiksi sairauspäiviksi 
laskettiin kaikkien loukkaantuneiden sairaus-
päivät yhteensä. Toisen yrityksen tilastossa 
kaikkien tapaturmien osalta ei ollut tietoa 
sairauspäivien määrästä, vaan tilastossa oli 
tapaturman aiheuttaneiden töistäpoissaolo-
päivien määrä. Näiden tapaturmien koh-
dalla töistäpoissaolopäivien määrää käytet-
tiin tapaturman aiheuttaneiden sairauspäi-
vien määränä. Tästä syystä sairauspäivien 
todellinen määrä saattaa olla suurempi, kos-
ka töistäpoissaolopäivissä ei oteta huomioon 
viikonloppuja ja vapaapäiviä.

Työmaakäynnit

Työmaakäynneillä tutkijat pyrkivät saa-
maan kokonaiskuvan työtehtäviin ja työ-
ympäristöön liittyvistä vaaroista havain-
noimalla, videoimalla ja valokuvaamalla 
työskentelyä ja olosuhteita. Työmaakäyn-
tien yhteydessä koottu aineisto muodosti 
myös perustan työtehtävien riskien arvioin-
neille ja kehittämistyölle. 

Hankkeen aikana tehtiin yhteensä 34 
työmaakäyntiä, joista nyt käsitellään pyl-
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västyöhön, kaapelityöhön ja liikennevalo-
jen asennus- ja huoltotyöhön liittyvät työ-
maakäynnit (N = 19). Käyntejä tehtiin 
sekä kesä- että talviaikaan. Yritykset valit-
sivat työmaakäyntikohteet siten, että ne 
edustaisivat hyvin kyseistä työtä ja toimin-
taympäristöä. Työmaakäynneillä havain-
noidut työtehtävät pylvästyössä, liikenne-
valotyössä ja kaapelityössä on esitetty tau-
lukossa 1. 

Työmaakäynneille osallistui 1–3 tutki-
jaa, ja osalla käynneistä oli mukana yrityk-
sen työsuojelupäällikkö. Työntekijöiden 
kanssa käydyissä keskusteluissa pyrittiin 
selvittämään myös, liittyykö tehtävään sel-
laisia vaaratekijöitä, joita ei työmaakäyn-
nin aikana ollut mahdollista havainnoida. 

Riskinarvioinnit

Kustakin tarkasteltavasta työtehtävästä 
aiheutuvat tapaturmavaaroihin ja ympä-
ristöhaittatekijöihin sekä fyysiseen kuormi-
tukseen liittyvät riskit arvioitiin Ergotool-
menetelmällä10. Ergotoolin tarkoitus on 
alun perin ollut kartoittaa erityisesti 
kokoonpanoteollisuudessa esiintyviä riske-
jä niin, että erilaiset vaaratekijät otetaan 
mahdollisimman kattavasti huomioon. 
Tässä hankkeessa haluttiin kokeilla mene-
telmän soveltuvuutta energia-alan työteh-
tävien arviointiin. Kuhunkin työtehtävään 
liittyvät riskit arvioidaan kunkin vaarateki-
jän osalta tarkistuslistojen avulla, jotka 
perustuvat sekä suomalaisiin että hollanti-

Taulukko 1. Työmaakäynneillä havainnoidut tehtäväkokonaisuudet.

Pylvästyö
Pylvääseen kiipeäminen
Työ pylväässä
Lankojen sitominen
Uusien ilmajohtojen vaihto
Pienjännitejohdon veto käsin pylväisiin
Pienjännitejohdon kiristys
Lankojen vaihto pylväästä toiseen
Pylvään kalustaminen
20 kV:n linjan siirto
Pylväsmuuntajan asentaminen

Liikennevalotyö
Riviliittimen asennus
Opastinten asennus
Liikennevalopylväiden pystytys
Portaalin asennus
Liikennevalokaapeleiden vetäminen

Kaapelityö
Kaapelin veto, 110 kV
Kaapelin veto, 20 kV
Kaapelin veto käsin
Kaapelin veto yhteisellä työmaalla
Kaapelin jatkon tekeminen
Kaapelin veto putkissa
Liikennevalokaapeleiden vetäminen
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laisiin työturvallisuutta ja ergonomiaa kos-
keviin suosituksiin ja joiltakin osin olemas-
sa oleviin EN-standardeihin10. Menetel-
män olennaisena osana on työtehtävistä 
kuvattujen kuva- ja videoaineistojen linkit-
täminen havaittuihin riskitilanteisiin niin, 
että tuloksia ja kuva-aineistoja voidaan 
käyttää hyväksi riskien poistamiseen täh-
täävässä osallistuvassa työn kehittämisessä 
(ks. Kehitysryhmätyö). Tässä artikkelissa 
käsitellään vain tapaturmavaaroihin ja 
ympäristötekijöihin liittyviä riskejä.

Turvallisuus- ja ympäristötekijät -osiossa 
arvioidaan seuraaviin vaaratekijöihin liitty-
viä riskejä: 

–  ihmisen liikkuminen: liukastuminen, kom-
pastuminen, putoaminen, törmäykset

–  koneet ja materiaalit: terävät esineet, puris-
tuminen, nielut, sinkoutuvat osat tai rois-
kuvat aineet, putoavat esineet, kaatuvat tai 
luhistuvat rakenteet, sähköiset vaarat

–  koneiden hallinta: ohjaimet ja näytöt, 
koneiden käynnistys, hätäpysäytyslaitteet

–  ympäristötekijät: valaistus, lämpöolot, 
melu, tärinä, säteily, vaaralliset kemikaalit

Tutkija arvioi omaan kokemukseensa perus-
tuen subjektiivisesti kuhunkin vaaratekijään 
liittyvän riskin suuruuden kolmelle tasolle 
luokiteltuna värikoodeja käyttäen seuraa-
vasti: 
– vihreä = riski on olematon

– keltainen = riski on kohtalainen tai tar-
vitaan tarkempaa analyysia tai seuran-
taa

– punainen = riski on suuri, tilanne on 
korjattava tai sitä on jatkuvasti tarkkail-
tava, ettei aiheudu vakavia terveyshait-
toja tai tapaturmia 

– sininen = tehtävään ei liity ko. vaarateki-
jää.

Riskinarvioinnit tehtiin työmaakäyntien 
perusteella. Tutkija arvioi aluksi riskit työ-
maalla kuvattujen valokuvien ja videoiden 
sekä omien havaintojensa perusteella. Tut-
kijan tekemistä riskinarvioinneista keskus-
teltiin kehitysryhmissä ja niitä täydennet-
tiin ja korjattiin kehitysryhmien komment-
tien perusteella. Kehitysryhmät käyttivät 
riskinarviointeja ja työmaakäynneillä kerät-
tyä kuvamateriaalia kehitystoimenpiteiden 
kohdistamiseen ja ratkaisujen ideointiin. 
Kuvamateriaalista ja riskinarvioista oli 
hyötyä erityisesti työvälineiden ja suojain-
ten myyjille ja toimittajille, jotka eivät tun-
teneet kehitettävää työtä yhtä hyvin kuin 
asentajat. 

Riskinarvioinnissa otettiin huomioon 
myös sellaiset tilanteet, joita työmaakäyn-
nillä ei voitu havainnoida. Vaikka tilanne 
havainnoidulla työmaalla olisi työmaa-
käynnin aikana ollut kunnossa, riski saatet-
tiin arvioida suureksi, jos keskustelujen 
perusteella tiedettiin, että tehtävään saat-
taa liittyä suuri riski.

Tapaturmariskeistä tehtiin yhteenveto 
pylvästyölle, liikennevalotyölle ja kaapeli-
työlle. Yhteenveto esittää punaisten, kel-
taisten, vihreiden ja sinisten arvioiden pro-
senttiosuudet. Tehtäväkokonaisuuksien ris-
kinarvioinneista osa perustuu yhden käyn-
nin havaintoihin, osa usean käynnin 
havaintoihin.

Kehitysryhmätyö

Kehitysryhmissä kehitettiin työtapoja ja 
-välineitä sekä suojaimia havaittujen riskien 
vähentämiseksi. Kehitysryhmiä toimi 
molemmissa yrityksissä kolme, aiheinaan 
korkealla työskentely, liikkuminen ja liikenne 
sekä työtavat ja suojaimet. Ryhmiin osallistui 
3–5 asentajaa, työsuojelupäällikkö, työväli-
neiden ja suojainten valmistajien ja myyjien 
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sekä Työterveyslaitoksen edustajia. Työväli-
neiden ja suojainten valmistajien ja myyjien 
tehtävänä oli esitellä olemassa olevia ratkai-
suja riskien hallitsemiseen sekä kehittää tuot-
teita uuteen käyttötarkoitukseen yhteistyössä 
kohdeyritysten ja toistensa kanssa. 

Kehitysryhmillä oli neljä varsinaista 
kokousta, minkä lisäksi pienemmät työryh-
mät kokoontuivat ideoiman ja tekemään 
itsenäisesti kehitystyötä. Yhteensä eri ryh-
mät kokoontuivat lähes 100 kertaa. Kaksi 
ensimmäistä varsinaista kokousta pidettiin 
jokaiselle ryhmälle erikseen, mutta kahdel-
la viimeisellä kerralla saman aiheen ryh-
mät molemmista yrityksistä kokoontuivat 
yhdessä. Näin saatiin laajempaa näkemys-
tä kehitettäviin asioihin ja pystyttiin jaka-
maan hyviä ideoita yritysten välillä.

Kehitysryhmät käsittelivät riskienarvioin-
teja, joiden oikeellisuus samalla varmistet-
tiin. Riskinarviointeja käytettiin apuna 
kehitysryhmissä parempien työmenetelmien 
ja välineiden ideointiin ja kehitystyön koh-
dentamiseen. 

TULOKSET

Tapaturmat

Kohdeyrityksissä sattui vuosina 1998–2002 
yhteensä noin 230 työ- ja työmatkatapa-
turmaa, joista noin 170 aiheutti vähintään 
yhden päivän poissaolon. Tapaturmataa-
juus oli keskimäärin 80 tapaturmaa mil-
joonaa työtuntia kohden. Tapaturmien 
vakavuus eli sairauspäivien määrä yhtä 
tapaturmaa kohden oli keskimäärin noin 
15. Yhtään kuolemaan johtanutta tapatur-
maa ei ollut sattunut, mutta vakavia eli yli 
30 sairauspäivää aiheuttaneita työ- tai työ-
matkatapaturmia oli sattunut 16. 

Sattuneista työ- ja työmatkatapaturmis-
ta 33 prosenttia oli esineisiin satuttamisia 
(kuva 1). Kaatumisia, liukastumisia tai 
kompastumisia oli 29 prosenttia. Ylikuor-
mittumis- ja ylirasittumistapaturmia oli 12 
prosenttia kaikista tapaturmista. Muita 
tapaturmatyyppejä oli kutakin alle seitse-
män prosenttia kaikista tapaturmista. 

Kuva 1. Tapaturmien jakautuminen tapaturmatyypeittäin.
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Liikkumiseen ja esineisiin liittyviä tapa-
turmia oli paljon, ja näin ollen niistä aiheu-
tui myös paljon sairauspäiviä (kuva 2). Eni-
ten sairauspäiviä aiheuttivat kuitenkin 
putoamiset ja hyppäämiset, sillä joukossa 
oli yksi vakava putoamistapaturma, jossa 
loukkaantui kolme asentajaa. Sairauspäi-

viä tästä tapaturmasta kertyi yhteensä 686. 
Myös tapaturmatyyppi ”sähkövirta, läm-
pötila ja vahingolliset aineet” aiheutti pal-
jon sairauspäiviä, mikä johtui pääosin 
yhdestä vakavasta sähkötapaturmasta. 

Yleisimmin vahingoittuneet ruumiin-
osat olivat kämmen, sormet ja alaraajat. 

Kuva 2. Tapaturmista aiheutuneiden sairauspäivien määrä tapaturmatyypeittäin.

Kuva 3. Eri ruumiinosiin kohdistuneiden tapaturmien määrät.

muu vahinko, esim. sisäelinvamma

useat ruumiinosat

varpaat ja jalkaterä

alaraaja lonkasta nilkkaan

kämmen ja sormet

yläraaja olkapäästä ranteeseen

selkä, selkäranka

kaula, niska ja vartalo (ei selkä)

silmä

pää silmiä lukuun ottamatta

tuntematon
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Noin neljäsosassa sattuneista tapaturmista 
vahingoittui kämmen tai sormet ja noin 
viidesosassa alaraaja 

Noin kolmannes tapaturmien aiheutta-
mista sairauspäivistä aiheutui tapaturmis-
ta, joissa usea ruumiinosa vahingoittui 
(kuva 4). Noin neljännes sairauspäivistä 
liittyi alaraajavammaan. Myös yläraajaan 
kohdistuneet tapaturmat aiheuttivat paljon 
poissaoloja. 

Pylvästyön tapaturmariskit

Pylvästyön yhteenvedon mukaan suurim-
mat tapaturmariskit liittyivät liikkumiseen: 
työtehtäviin liittyi suuri liukastumisen, 
kompastumisen ja putoamisen riski, ja 
puolessa arvioiduista kymmenestä tehtä-
västä (ks. taulukko 1) myös törmäysriski oli 
suuri (kuva 5). Pylvästyötä tehtiin pääosin 
maastossa liikennealueen tuntumassa. Täl-
löin lumi ja jää sekä maaston pinnanmuo-
dot, erityisesti esimerkiksi lumen peittämät 
kuopat, kivet ja oksat, aiheuttivat kompas-
tumis- ja liukastumisvaaraa. 

Matkat työkohteisiin olivat pitkät, ja 
autolla sekä mönkijöillä ja moottorikelkoil-

la jouduttiin ajamaan huonoillakin keleillä, 
jolloin liikenneonnettomuuden riski on 
suuri (törmäykset). Myös työmaalla oleva 
kauhakuormaaja tai muu työkone voi aihe-
uttaa törmäysriskin.

Työtä tehtiin korkealla pylväsvyön (tuki-
vyön) varassa. Pylväsvyö ei kuitenkaan ole 
varsinainen putoamissuojain. Oikein käy-
tetyt toimivat varusteet, muun muassa kak-
soisnarulla varustettu pylväsvyö sekä pyl-
väskengät, mahdollistavat kuitenkin melko 
turvallisen pylvästyöskentelyn. Puutteita 
havaittiin kuitenkin sekä varusteissa että 
niiden käytössä. 

Myös kaatuvien ja luhistuvien rakentei-
den riskit arvioitiin suuriksi. Tällöin oli 
kyse pääasiassa huonokuntoisista pylväistä 
ja haruksista sekä tuulen kaatamista puista. 
Sinkoutuvista tai roiskuvista aineista aiheu-
tui vaaraa esimerkiksi ilmajohtoa katkais-
taessa tai ilmakaapelin kiinnityksen irrotes-
sa vetolaitteesta. Jonkin verran korjattavaa 
löytyi myös muista kohdan ”koneet ja 
materiaalit” aiheuttamista riskeistä sekä 
hätäpysäyttimistä. 

Kuva 4. Tapaturmien aiheuttamien sairauspäivien jakautuminen vahingoittuneen ruumiinosan mukaan.

muu vahinko, esim. sisäelinvamma

useat ruumiinosat

varpaat ja jalkaterä

alaraaja lonkasta nilkkaan

kämmen ja sormet

yläraaja olkapäästä ranteeseen

selkä, selkäranka

kaula, niska ja vartalo (ei selkä)

silmä

pää silmiä lukuun ottamatta

tuntematon
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Kuva 5. Yhteenveto tapaturmariskeistä pylvästyössä. 

Liikennevalotyön tapaturmariskit

Liikennevalotyössä tapaturmariskit keskit-
tyivät liikkumiseen (kuva 6). Kaikissa vii-
dessä arvioidussa liikennevalotyössä liukas-
tumis- ja kompastumisriski arvioitiin suu-
reksi. Tiet ja teiden varret olivat usein jäi-
siä ja liukkaita. Työskentelyalueella voi olla 
myös kompastumisia aiheuttavia kaiteita, 

keskeneräistä kivetystä, kaapeliojia ynnä 
muita sellaisia kuoppia.

Liikennevalojen asennuksessa käytettiin 
tikkaita. Jos tikkaat joudutaan pystyttä-
mään epätasaiselle ja liukkaalle alustalle ja 
ne tuetaan puutteellisesti, on putoamisen 
riski suuri. Tikastyöskentelyyn ei ollut sopi-
via putoamissuojaimia. 
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Liikennevalotyöt tehtiin pääosin liiken-
teen välittömässä läheisyydessä, eikä työ-
alueita aina erotettu liikennealueista riittä-
vän hyvin. Lisäksi toimimattomat liikenne-
valot vilkkaassa risteyksessä saattavat lisätä 
liikenneonnettomuuden riskiä. Tällöin 
myös liikennevaloja korjaamassa olevan 
työntekijän riski joutua onnettomuuteen 
(törmäys tai puristuminen) kasvaa. 

Ongelmia voivat aiheuttaa myös putoa-
vat esineet toisen työntekijän työskennel-
lessä tikkailla työskentelevän työntekijän 
alapuolella.

Kaapelityön tapaturmariskit

Kaapelityössä esille nousivat selvimmin 
liukastumiset ja kompastumiset, jonkin 
verran myös muut liikkumiseen liittyvät 
riskit (kuva 7). Kaikissa arvioiduissa kaape-
lityön tehtävissä oli suuri liukastumis- ja 
kompastumisriski. Työtä tehtiin kesken-
eräisessä ympäristössä, jossa oli kaivantoja, 
irtokiviä, aitoja ynnä muita liikkumista 
haittaavia asioita. Talvella lumi ja jää lisä-
sivät liukastumisen riskiä. Kesällä märät 
kaapelit olivat erittäin liukkaita.

Myös koneet, materiaalit ja hätäpysäyt-
timet aiheuttivat jonkin verran riskejä, joi-
den hallintaan tulee kiinnittää huomiota.

Kuva 6. Yhteenveto tapaturmariskeistä liikennevalojen asennustyössä. 

Ihmisen liikkuminen

Liukastuminen

Kompastuminen

Putoaminen

Törmäykset

Koneet ja materiaalit

Terävät esineet

Puristuminen

Nielut

Sinkoutuvat osat tai roiskuvat aineet

Putoavat esineet

Kaatuvat tai luhistuvat rakenteet

Sähköiset vaarat

Koneiden hallinta
Ohjaimet ja näytöt

Koneiden käynnistys

Hätäpysäytyslaitteet

Ympäristötekijät

Valaistus

Lämpöolot

Melu

Tärinä

Säteily

Vaaralliset kemikaalit
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Kuva 7. Yhteenveto tapaturmariskeistä kaapelityössä.

Kehitystyö

Kehitysryhmät ideoivat ja kehittivät työvä-
lineitä, työtapoja ja suojaimia sekä erilaisia 
ohjeita, joiden avulla voidaan pienentää 
tai poistaa havaittuja riskejä. Osa ideoista 
oli jo olemassa olevien työvälineiden ja 
suojainten kokeiluja. Ideoita kertyi yli kol-
mekymmentä, ja ne keskittyivät sekä työn 
turvallisuuden ja sujuvuuden parantami-
seen että fyysisen kuormittavuuden vähen-
tämiseen. 

Usein yhdellä idealla tai ratkaisulla 
pyrittiin vähentämään useaa havaittua ris-
kiä. Taulukossa 2 on lueteltu muutamia 
toteutukseen valittuja ratkaisuja. Eniten 
ratkaisuja kehitettiin putoamisriskien 

vähentämiseen. Ratkaisuja kehitettiin myös 
muun liikkumisturvallisuuden parantami-
seen ja sähköturvallisuuden kehittämiseen 
sekä työntekijöiden ja työalueiden näkymi-
sen parantamiseen. 

Putoamisen ehkäisemiseksi kehitettiin 
pylväsvyö-varoliiviä (kuva 8). Kehitetyssä 
pylväsvyö-varoliivissä on kaksoisnaru, ja se 
on riittävän näkyvä tiealueilla työskente-
lyyn. Kaksoisnaru eli kahden köyden käyt-
tö lisää turvallisuutta ohitettaessa pylväässä 
olevia esteitä, esimerkiksi haruksia. Ohitus-
tilanteessa pylvään ympärillä oleva turva-
köysi on pakko irrottaa, mutta käytettäessä 
kahta köyttä toinen köysi turvaa horjahta-
miselta. Liikennevalojen huolto- ja asen-
nustyötä varten kehitettiin ohjeet työmai-
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den liikennejärjestelyistä, ja ajoneuvojen 
näkymistä lisättiin heijastinteipein ja päi-
väloistavin kalvoin (kuva 9). Sekä ohjeet 
että heijastinteipit tähtäävät törmäysten 
estämiseen. Kelauskoneiden turvallisuutta 
parannettiin vaihtamalla hätäseis-kytki-
men paikkaa kelauskoneissa. 

Osa ideoista toteutettiin jo hankkeen 
aikana, osassa toteutus oli hankkeen päät-
tyessä vielä kesken ja osan toteutusta ei 
ollut vielä ehditty aloittaa. Ratkaisujen 
käyttöönottoa ei ole seurattu.

Työvälineiden ja suojainten valmistajat 
ja myyjät osallistuivat vaihtelevalla aktiivi-
suudella kehittämiseen kukin omien resurs-
siensa ja kiinnostuksensa mukaan. Yhteis-
työ kehitysryhmissä toimi hyvin, ja erilais-
ten ihmisten mukanaolo auttoi ideointia.

Kuva 8. Pylväsvyövaroliivi.

Kuva 9. Heijastavat teipit parantavat ajoneuvojen näkymistä liikennealueilla.
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POHDINTA

Tapaturmataajuus verkostourakointialalla 
on samaa luokkaa kuin rakennusalalla eli 
noin kaksinkertainen verrattuna kaikkien 
alojen keskiarvoon15.

Tapaturmatilastojen ja riskinarviointien 
pohjalta päädyttiin osin erilaiseen tulok-
seen työn riskitekijöistä. Liikkumiseen liit-
tyvät riskit, kompastumiset, liukastumiset 
ja putoamiset, tulivat selvästi esille molem-
missa. Sähkön aiheuttama tapaturmariski 

sekä esineisiin satuttaminen nousivat sel-
vemmin esille tapaturmien puolelta, kun 
taas törmäysten ja kaatuvien ja luhistuvien 
rakenteiden aiheuttama riski näkyi selvem-
min riskinarvioinneissa. Osin tämä ero 
johtuu siitä, että tapaturmista analysoitiin 
työtehtävästä riippumatta kaikki tapatur-
mat, kun taas riskinarvioinneissa keskityt-
tiin vain tiettyihin töihin. Osin kartoitettu-
jen riskien eroissa näkyy myös se, että tapa-
turmia esiintyy sattumanvaraisesti. Havai-
tuista riskeistä huolimatta erityyppisiä 

Taulukko 2. Toteutettaviksi valittuja turvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Pääongelma Ratkaisu Toteutus
putoaminen pylväsvyövaroliiviin yhdistettiin pylvästyössä tarvit-

tavat ominaisuudet: kaksoisnaru, riittävä näkyvyys 
tiealueilla työskenneltäessä, loukkaantuneen alas 
laskun helpottaminen, tarvikkeiden painon tasai-
sempi jakaantuminen

toteutettu

loukkaantuneen alaslaskuvälineisiin lisättiin osa, 
joka estää loukkaantuneen putoamisen pelasta-
jan otteen irrotessa köydestä

toteutus aloitettu

turvallisempi tikkaiden käyttö: tikkaiden kiinnittä-
minen pysyvään rakenteeseen, jalkojen säädettä-
vyys, sivutuenta, työskentelytaso sekä putoamis-
suojain

toteutus aloitettu

sähköturvallisuus maadoituskytkimen kehittäminen pienjännitejoh-
don maadoitukseen 

toteutus aloitettu

maajakokaappien merkinnät sellaisiksi, että syöt-
töjen osoitteiden oikeellisuus varmistetaan kaikis-
sa olosuhteissa

toteutus aloitettu

näkeminen ja liikku-
misturvallisuus

kehitettiin tehokas työvalaisin, joka näyttää n. 
300 m:n päähän ja toimii sekä auton että moot-
torikelkan sähköjärjestelmistä

toteutettu

esineisiin satuttaminen ohuet viiltosuojakäsineet kokeilussa toteutus aloitettu
näkyminen ajoneuvojen näkymisen parantaminen heijastin-

teipein ja päiväloistavin kalvoin
toteutus aloitettu

ohjeet työmaiden liikennejärjestelyjen parantami-
sesta

toteutettu

puristuminen hätäseis-painikkeita uuteen paikkaan kelausko-
neisiin

toteutus aloitettu

suojautuminen suojavaatteiden kehittäminen: näkyvyys, kosteu-
den kestoisuus, yhteensopivuus vyöliivin kanssa 
ym.

toteutettu

suojainohjelma: selvitetään suojainten terve, sopi-
vuus ja turvallisuus eri töissä

toteutettu

Työ ja ihminen 21 (2007) 4: 389—404



S. Mattila, ym.

402

tapaturmia sattuu suhteellisen vähän mel-
ko pienen työntekijäjoukon keskuudessa. 
Riskejä onkin hyvä tarkastella sekä sattu-
neiden tapaturmien että erillisen riskinar-
vioinnin avulla, jotta kaikki mahdolliset ris-
kit tulevat ilmi.

Tutkimuksessa kerättyjä yhteenvetoja eri 
töiden (pylvästyö, kaapelityö ja liikennevalo-
työ) tapaturmariskeistä ei voida yleistää, 
vaan ne kertovat vain havainnoiduissa tehtä-
vissä esille tulleet riskit ottamatta huomioon 
esimerkiksi tehtävien yleisyyttä näissä töissä. 
Yhteenvedossa lyhytkestoiset työvaiheet pai-
nottuvat yhtä paljon pitkäkestoisten työvai-
heiden kanssa. Ei siis voida sanoa varmasti 
esimerkiksi, että kompastuminen ja putoa-
minen ovat aina pylvästyössä suurimmat ris-
kit ja yhtä suuret keskenään. Samasta syystä 
yhteenvetojen perusteella ei myöskään voida 
vertailla eri töiden riskialttiutta toisiinsa. 

Pääosin työmailla toimittiin turvallisesti 
ja ohjeiden mukaan. Ohjeiden noudatta-
mista ei arvioitu tässä hankkeessa, mutta 
osan havaituista riskeistä todettiin johtu-
van ohjeiden vastaisesta toiminnasta. Esi-
merkiksi sähkön aiheuttama riski suurenee, 
jos maadoitusta ei tehdä ohjeiden mukaan. 
Ohjeiden vastaisen toiminnan merkitystä 
riskitekijänä on vaikea kokonaisuuden kan-
nalta arvioida. Sähköalan ammattilaisten 
sähkötapaturmatutkimuksessa selvitettiin 
syitä jännitteettömäksi tekemisen, jännit-
teettömyyden toteamisen ja työmaadoitta-
misen laiminlyönteihin14.

Riskinarvioinnissa käytetty Ergotool-
menetelmä on helppokäyttöinen ja kuvin 
täydennettynä havainnollinen. Se palvelee 
hyvin tarkoitustaan esitellä havaitut vaara-
tekijät työpaikoille ja kehitysryhmille. Täs-
sä hankkeessa arvioinnit teki pääasiassa 
yksi henkilö koko ryhmän keräämien 
aineistojen pohjalta. Menetelmän testauk-
sen yhteydessä on myöhemmin huomattu, 
että eri arvioitsijoiden tekemät arviot erosi-

vat selvästi toisistaan6. Ergotool-menetel-
mä ei ole parhaimmillaan monipuolisen, 
liikkuvan työn arvioinnissa. 

Verkostourakointialan sähköasentajien 
tapaturmatilanteesta ei Suomessa ole koko 
maan kattavaa tilastoa, joten tässä tutki-
muksessa esille nousseiden riskien yleistet-
tävyyden vertailu on hankalaa. Toimialalla 
4012 Sähkön siirto yleisin poikkeama vuo-
sina 2003–2004 oli ”henkilön putoaminen, 
hyppääminen, kaatuminen, liukastumi-
nen”13. Myös sähkön ja kaukolämmön siir-
to- ja jakeluverkkojen rakentamiseen liitty-
vissä vahingoissa, joita vuosina 2003–2004 
löytyi valtakunnallisista tietokannoista vain 
22, yleisin poikkeama oli ”henkilön putoa-
minen, hyppääminen, kaatuminen, liukas-
tuminen”1. Liikkumiseen liittyvät riskit, 
kompastumiset, liukastumiset ja putoami-
set, ovat siis merkittäviä sekä tutkimukses-
samme että valtakunnallisesti.

Tapaturmatilastoissa olisi yhtenäistämis-
tarvetta yritysten sisällä. Esimerkiksi osasta 
tapaturmia oli tilastoitu vain aiheutuneet 
poissaolopäivät, ei kaikkia sairauspäiviä. 
Tämän takia tässä artikkelissa esitetyt sai-
rauspäivien määrät saattavat olla aliarvioi-
tuja. Yritysten tapaturmatilastoja olisi tar-
peen kehittää, niin että jokainen tapatur-
ma tilastoitaisiin samalla tavalla. Näin 
tapaturmatietojen hyväksikäyttö yrityksissä 
olisi helpompaa. Valtakunnallisia tapatur-
matilastoja tulisi kehittää siten, että verkos-
tourakointialan sähköasentajien tapatur-
mat olisivat selkeämmin erotettavissa muis-
ta sähköasentajien tapaturmista. Hintikka1 
on ehdottanut jatkotutkimusta selvittä-
mään, kuinka suuri osa energia-alan tapa-
turmista tietokantahauilla voidaan löytää. 
Koska valtakunnallisista tapaturmatieto-
kannoista ja tapaturmatilastoista on vaikea 
saada vertailutietoa muiden yritysten tapa-
turmista, energia-alan yritykset eivät juuri-
kaan käytä näitä tietolähteitä1.
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Riskien hallitsemiseksi kehitettiin erilai-
sia toimenpiteitä, esimerkiksi kaksoisnarun 
käyttö pylväässä ja ajoneuvojen näkyvyy-
den parantaminen heijastinteipein. Erilai-
sia ratkaisuja etsittiin ja kokeiltiin ennakko-
luulottomasti. Yhteistyö toimi erittäin 
hyvin työntekijöiden, asiantuntijoiden ja 
yhteistyöyritysten välillä. Kohdeyritysten ja 
työntekijöiden sitoutuneisuus uusien rat-
kaisujen käyttöönottoon oli hyvä. Osa rat-
kaisuista saatiin toteutettua hyvin pitkälle 
jo hankkeen aikana, mutta monen idean 
toteutus oli vielä kesken hankkeen päättyes-
sä. Kehitystyö ja ratkaisujen käyttöönotto 
työryhmissä jatkui yrityksissä omatoimises-
ti hankkeen jälkeen. Ratkaisujen tehok-
kuutta ei hankkeessa tutkittu. 

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tulosten perusteella verkostourakointityös-
sä on paljon tapaturmariskejä. Niitä ei kui-
tenkaan ole tutkittu maanlaajuisesti. Riske-
jä voidaan pienentää tai jopa poistaa kehit-
tämällä työmenetelmiä ja -välineitä yhdes-
sä työntekijöiden ja työväline- ja suojain-
toimittajien kanssa. 

Putoaminen ja törmäykset olivat tämän 
tutkimuksen perusteella kaksi suurta riskiä 

linjatyössä ja liikennevalojen asennus- ja 
huoltotyössä. Muun muassa näiden riskien 
hallitsemiseksi hankkeessa kehitettiin kei-
noja. Putoamisen ehkäisemiseksi kehitet-
tiin pylväsvyövaroliiviä. Kehitetyssä pylväs-
vyövaroliivissä on kaksoisnaru, ja se on riit-
tävän näkyvä tiealueilla työskentelyyn. Lii-
kennevalojen huolto- ja asennustyötä var-
ten kehitettiin ohjeet työmaiden liikenne-
järjestelyistä ja ajoneuvojen näkymistä 
lisättiin heijastinteipein ja päiväloistavin 
kalvoin. Nämä molemmat toimenpiteet 
tähtäävät törmäysten estämiseen. 

Hankkeen toimintatapa on todettu 
hyväksi ja sitä on käytetty myöhemmin 
myös talotekniikka-asentajien työturvalli-
suuden parantamisessa6. Hankkeen toi-
mintatapaa on myös muokattu niin, että 
yritysten on helppo toteuttaa kehityshanke 
itsenäisestikin4.

Kehitystyö saatiin hyvään alkuun, ja sitä 
tulee jatkaa sekä hankkeeseen osallistuneis-
sa yrityksissä että muissa verkostourakoin-
tialan yrityksissä. Kehitystyön tulee poh-
jautua yrityksessä tehtyyn riskinarviointiin, 
jotta toimenpiteet osataan kohdistaa tehok-
kaasti. Muun muassa yrityksen toimin-
taympäristö vaikuttaa riskien painotuk-
seen.

KIITOKSET

Kiitämme mukana olleita asentajia ja seu-
raavia energia-alan yrityksiä: Suomen 
Energia-Urakointi Oy, Enerke Oy ja Poh-
jois-Karjalan Sähkö Oy. Kiitokset myös 
mukana olleille suojain- ja työvälinevalmis-
tajille ja -toimittajille sekä Työsuojelura-
hastolle.
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Esimiesten käsitykset inhimillisistä 
tekijöistä ja niiden merkityksestä 
lennonvarmistuksessa 

Anna-Maria Teperi ja Anneli Leppänen 

Inhimillinen tekijä on viime vuosina ollut ajankohtainen aihe erityisesti puhuttaessa 
monimutkaisista, dynaamisista järjestelmistä kuten ilmailu. Inhimillistä virhettä tai 
tekijää on pidetty syynä useisiin onnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin. Julkisuudessa 
tai keskusteluissa inhimillisen tekijän käsitettä hyvin harvoin määritellään tarkemmin. 

Ilmailussa inhimillistä tekijää koskevat säännöt ja suositukset ovat jatkuvasti 
lisääntyneet. Lennonvarmistuspalveluja tarjoavan organisaation esimiehiä tutkittiin, 
sillä tutkijat halusivat selvittää, millaisia käsityksiä esimiehillä inhimillisestä tekijästä 
on, miten he aihepiiriä käytännössä toteuttavat, ja nähdäänkö aihealueen 
merkitystä turvallisuustekijänä. Käsitysten yhdenmukaisuutta kirjallisuudessa 
esitettyihin malleihin tarkasteltiin myös. HF-asiantuntijan vakanssi oli perustettu 1,5 
vuotta aiemmin, ja oli tarpeen tarkastella tutkittavan organisaation kehitysvaihetta 
ja lähtötasoa, jotta löydettäisiin mahdollisimman tehokkaat tavat toteuttaa HF-
työtä. Esimiehet valittiin informanteiksi, sillä heidän tavallaan kommunikoida 
uudenlaisesta lähestymistavasta on keskeinen rooli organisaatiokulttuurin 
muuttamisessa. 21 esimiestä (lennonjohdon päällikköä, lentoasemapäällikköä ja 
aluejohtajaa) haastateltiin 9 eri tulosyksiköstä. Yksiköt jaettiin kolmeen eri ryhmään 
toiminnallisen ympäristönsä mukaisesti: vilkkaat tutkalennonjohdot, 
yhteistoiminnalliset siviilisotilaskentät ja menetelmäkentät. Esimiesten käsitykset 
voitiin jakaa viiteen eri tyyppiin: maallikko-, yksilö-, ryhmä-/kommunikaatio-, 
organisaatio- ja monimutkaisten järjestelmien piirteitä kuvaaviin tyyppeihin. 

Käsitykset vastasivat nykyaikaisimpia kirjallisuudessa esitettyjä malleja eniten 
vilkkaissa tutkalennonjohdoissa ja yhteistoiminnallisilla kentillä, joissa toiminnallisen 
ympäristön vaatimukset ja muutokset olivat pakottaneet huomioimaan näkökulmaa 
arkipäivän työssä. Myös raportointijärjestelmä (poikkeama- ja 
havaintoilmoitusjärjestelmä) oli onnistunut konkretisoimaan inhimillistä tekijää. 
Organisatorinen väsymys tuli esille riskitekijänä päälliköiden työssä. Organisaatiossa 
ei ollut nimettyä, yhtenäistä strategiaa tai visiota inhimillisestä tekijästä. Inhimillisen 

tekijän aito implementointi onkin suuri haaste ja vaatii pitkäjänteistä työtä.

 Avainsanat: lennonjohto, lennonvarmistus, toiminnallinen ympäristö, käsitys, 
monimutkainen järjestelmä, lentoasema 
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JOHDANTO

Inhimillisen tekijän käsitettä käytetään 
usein kuvattaessa vaaratilanteita ja onnet-
tomuuksia monimutkaisissa teknologiaym-
päristöissä, kuten ilmailussa, vesiliikentees-
sä, ydinvoimalatoiminnassa ja teollisuuden 
eri aloilla10, 11, 12, 31. Yleinen käsitys inhimil-
lisistä tekijöistä onkin, että ne ovat jotain 
onnettomuuksiin liittyvää. Esimerkiksi 
puolelle prosessiteollisuudessa tutkituista 
käytön ja kunnossapidon työntekijöistä 
inhimillinen tekijä merkitsi inhimillistä 
erehdystä tai virhettä22.

Kun tekniikan kehitys on vähentänyt 
onnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin johta-
neiden teknisten syiden osuutta, yleinen 
toteamus on ollut, että onnettomuuksista 
80–90 % johtuu inhimillisestä virheestä9, 39. 
Inhimilliset virheet ovat yleisiä, koska 
monimutkaisissa järjestelmissä inhimilli-
nen panos on välttämätön ja massiiviset 
tuotantoprosessit pohjaavat yhä useammin 
tiedon johtamiseen ja hallintaan. Inhimilli-
nen virhe voi ilmaantua sivutuotteena yri-
tettäessä onnistua epätäydellisessä, epäva-
kaassa ja resurssirajoitteisessa maailmas-
sa4, 16, 29. 

Inhimillisen tekijän käsite ei ole tieteelli-
nen. Käsitettä käytetään usein arkikielessä, 
mutta sen merkitys jää helposti epäselväk-
si. Käyttöyhteyksissään sitä harvoin määri-
tellään. Toisaalta, vaikka ihmisen turvallis-
ta ja tuloksellista toimintaa monimutkaisis-
sa järjestelmissä koskeneet  teoreettiset 
lähestymistavat eivät välttämättä ole käyt-
täneet inhimillisen tekijän käsitettä, ne ovat 
kuitenkin valottaneet aihepiiriä eri näkö-
kulmista. Inhimillisten tekijöiden tutkimuk-
sen historiaa, suuntauksia ja käyttömah-
dollisuuksia ovat tarkemmin koonneet 
Leppänen ja Norros23, 24.

Nykyäänkin aktiivisten tutkimusorien-
taatioiden painotukset vaihtelevat. Sosio-

tekninen lähestymistapa korostaa moni-
mutkaisissa toimintajärjestelmissä toimi-
vien kiinteän yhteistyön välttämättömyyt-
tä26, 37, 38. Tilannetietoisuutta (SA, Situatio-
nal Awareness) ja omaa työtä koskevaa 
pätevää ja monipuolista sisäistä mallia 
korostava lähestymistapa tuo esille aktiivi-
sen reagoinnin ja ongelmanratkaisun vaa-
timuksen monimutkaisessa, dynaamisessa 
toimintaympäristössä6, 29.  Naturalistisen 
päätöksenteon viitekehys korostaa sitä, 
miten konteksti ja toimintaympäristö 
muokkaavat siinä toimivan käsityksiä21, 25, 15. 
Resilience-käsitteellä on kuvattu toimijoi-
den ja järjestelmän kykyä toimia joustavas-
ti ja herkästi muuttuvien tilanteiden vaati-
musten mukaan16. 

Joint Cognitive System -näkökulmassa 
suurten järjestelmien eri toimijat, yksittäi-
sestä toimijasta viranomaiseen, nähdään 
laajana ja jatkuvasti toisiinsa vaikuttavana 
kokonaisverkostona14.

Inhimilliset tekijät ilmailussa

Inhimilliset tekijät on lentotoimintaa kos-
kevien määräysten sovellusohjeissa todettu 
keskeiseksi huomioitavaksi alueeksi2, 3. 
Ilmailun alalla käytetyimmät mallit inhi-
millisistä tekijöistä ovat kansainvälisen 
ilmailujärjestön (ICAO) käyttämä niin 
sanottu SHEL-malli18, 19, 20 sekä James Rea-
sonin inhimillisiä virheitä koskeva mal-
li30, 31. 

SHEL-L-malli kuvaa ihmistä osana toi-
mintajärjestelmää. Mallissa arvioidaan toi-
mintajärjestelmän neljää eri ulottuvuutta: 
ohjeistuksia, normeja ja käsikirjoja (S, soft-
ware), koneita, laitteita ja infrastruktuuria 
(H, hardware), työympäristöä ja toiminta-
kulttuuria (E, environment) sekä yksilön 
toimintaa (L, liveware). Kunkin osa-alueen 
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suhdetta yksilöön kuvataan L-sidosten 
avulla (SHEL-L). Muun muassa L–S-sidos 
kuvaa henkilön omaksumaa taitotietoa 
omassa työssään ja L–H-sidos kuvaa työn-
tekijän laitehallintaa tai järjestelmien käyt-
täjäystävällisyyttä7, 36.

James Reasonin kehittämä inhimillisten 
virheiden teoria kuvaa toimintajärjestel-
män turvallisuuden takaamiseksi kehitelty-
jä eritasoisia suojauksia, joiden toimivuu-
dessa voi tapahtua erilaisia virheitä. Suo-
jaukset voivat pettää muun muassa organi-
saation päätöksenteossa tai viranomais-
määräyksien laadinnassa, operatiivista toi-
mintaa suorittavan ryhmän kommunikoin-
nissa, yksilön työn hallinnassa tai työympä-
ristön suunnittelussa. Operatiivisen henki-
löstön tekemiä virheitä kuvataan aktiivisi-
na virheinä, piilevinä taas tekijöitä, jotka 
eivät suoranaisesti näy arkitoiminnassa 
mutta vaikuttavat toiminnan taustalla. 
Reason on kuvannut myös virheiden tahal-
lisuuden astetta30, 31.  Reasonin mallia on 
kritisoitu muun muassa todellisuuden suo-
raviivaistamisesta sekä siitä, että mallin 
visualisoinnissa (ns. Swiss Cheese Model) 
suojausten pettämiset jäävät vaille konkre-
tiaa16. 

Eurooppalaisen lennonvarmistusjärjes-
tön (Eurocontrol) 1990-alusta asti kehittä-
mässä HERA-Janus-menetelmässä vaara-
tilanteen tai onnettomuuden tutkinta läh-
tee liikkeelle yksilön tekemästä väärästä 
havainnosta tai toiminnosta; ryhmä- ja 
organisaatiotason tekijät on menetelmässä 
sijoitettu taustatekijöiksi13. Euroopan kym-
menien jäsenmaiden käyttämässä onnetto-
muus- ja vaaratilanteiden raportointijär-
jestelmässä5 (ECCAIRS) puolestaan muu-
tamasta tuhannesta toimintaa kuvaavasta 
luokasta vain kymmenisen kuvaa inhimil-
listä toimintaa, kuten lennonjohtajan anta-
man selvityksen oikeellisuutta, työkykyä tai 
erikoistilanteiden jälkihoitoa. 

Ilmailussa, sekä lento- että lennonvar-
mistustoiminnassa, puhutaan yhä innok-
kaammin inhimillisten tekijöiden vaikutuk-
sesta työhön ja turvallisuuteen. Hopkin17 

kuitenkin arvioi, että syvällistä psykologista 
tietämystä ei sittenkään ole riittävästi hyö-
dynnetty lennonvarmistuksen inhimillisten 
tekijöiden tutkimuksissa. Malleja ja teorioi-
ta ei ole viety johtopäätöksiin asti, vaan tie-
teenalalta on omaksuttu lähinnä metodeita 
ja tutkimuksellista otetta. Eräs tutkijaryh-
mä41 on myös havainnut, että vaikka sys-
teemimallien implementoinnista on saatu 
hyviä tuloksia muun muassa parantuneen 
turvallisuuskulttuurin muodossa, organi-
saatioilla on edelleen taipumusta käsitellä 
turvallisuuskysymyksiä mikrotasolla, yksi-
löistä käsin. 

TUTKIMUKSEN TAVOITE 

Inhimillisen tekijän aihepiiriä koskevat 
kansainväliset vaatimukset ja lainsäädäntö 
ovat ilmailun alueella viime vuosina kiris-
tyneet ja aiheesta on saatavilla yhä enem-
män kirjallisuutta. On kuitenkin epäselvää, 
millaisia käsityksiä alalla toimivat ovat 
omaksuneet toimintansa pohjaksi. Tässä 
tutkimuksessa perehdyttiin siihen, miten 
pitkälle inhimillisten tekijöiden käsitteistö 
ja ajattelu on kehittynyt lennonvarmistus-
organisaatiossa, jossa inhimillisten tekijöi-
den parissa tehtävä asiantuntijatyö tutki-
mushetkellä oli alkuvaiheissaan – tunniste-
taanko inhimillistä tekijää lentoturvalli-
suustekijänä, löytyykö ajattelusta nykyai-
kaisia vai perinteisiä piirteitä ja millaiselta 
pohjalta inhimillisten tekijöiden kehittä-
mistä aloitetaan.

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, 
miten hyvin kohdeorganisaatiossa näh-
dään inhimillisen tekijän merkitys turvalli-
suuden osatekijänä.  Tutkittu organisaatio 
oli perustanut 1,5 vuotta ennen tutkimus-
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aineiston keruuta niin sanotun inhimillis-
ten tekijöiden asiantuntijan vakanssin. 
Organisaatiossa pioneerityönä aloitetun 
kehittämistyön edellytyksiä ja organisaati-
on lähtötasoa haluttiin tutkia, jotta tulevia 
kehittämistoimia voisi kohdistaa oikealla 
tavalla. Tutkitut eivät olleet osallistuneet 
aihepiiriä koskevaan koulutukseen ennen 
haastatteluja, mutta aihetta oli organisaa-
tiossa käsitelty eri yhteyksissä, muun muas-
sa turvallisuuskoosteissa.

Tutkimukseen haastateltiin suomalaisen 
lennonvarmistuspalveluja tarjoavan orga-
nisaation esimiehiä. Esimiehiä tutkittiin, 
koska heidän käsitystapansa vaikuttaa sii-
hen, miten he viestivät aihepiiriä alaisilleen 
ja miten toimintaa lähdetään soveltamaan 
osana käytännön turvallisuustoimintaa. 
Esimiehillä on keskeinen rooli ajattelu- ja 
toimintatapojen muutoksessa; esimiesten 
käsityksistä ja vuorovaikutustavoista riip-
puu, millaiset edellytykset kehittämistyöllä 
on onnistua34.  

Tutkijoita kiinnosti lisäksi ilmailussa 
vilkkaasti käytävä keskustelu inhimillisistä 
tekijöistä. Ovatko keskustelijat aina tietoi-
sia siitä, mistä tarkalleen ottaen keskustel-
laan, sillä käsite inhimilliset tekijät saate-
taan ymmärtää moninaisin tavoin, yksilön 
virheenä tai toimintajärjestelmän suojaus-
ten puutteina. 

TUTKIMUSKYSYMYKSET

1. Miten lennonvarmistuksen esimiehet 
määrittelevät inhimilliset tekijät? Mitkä 
inhimilliset tekijät nähdään kriittisimpinä 
lennonvarmistustyössä?
2. Millaisia lennonvarmistuksen esimiesten 
määritelmät inhimillisistä tekijöistä ovat 
suhteessa kirjallisuudessa ja ilmailualalla esi-
tettyihin malleihin inhimillisistä tekijöistä?
3. Miten inhimilliset tekijät näkyvät työssä ja 
miten ne hallitaan työssä ja organisaatiossa?

4. Eroavatko erilaisissa toimintaympäris-
töissä (vilkkaat tutkalennonjohdot, yhteis-
toiminnalliset tutkakentät ja menetelmä-
kentät) työskentelevien lennonvarmistuk-
sen esimiesten käsitykset inhimillisistä teki-
jöistä toisistaan?

TUTKIMUSAINEISTO JA 
-MENETELMÄT*

Tutkimusaineiston muodostavat yhdeksän 
tulosyksikön lennonvarmistuksen linjajoh-
to (aluejohtajat, lentoasemapäälliköt, len-
nonjohdon päälliköt). Tulosyksiköt ovat 
suomalaisen lennonvarmistuspalveluja tar-
joavan organisaation suuria ja keskisuuria 
yksiköitä. Käsitysten vaihtelua eri toimin-
taympäristöissä tutkittiin jakamalla haasta-
tellut kolmeen eri vastaajaryhmään; jako 
perustui muun muassa työn organisoinnin 
ja käytetyn työvälineistön välisiin eroihin 
eri vastaajaryhmissä. Taulukossa 1 esite-
tään lyhyt kuvaus kustakin ryhmästä. 

Vilkkaat tutkalennonjohdot -ryhmän (7 haas-
tateltavaa) muodostavat kaksi suurta len-
nonvarmistusyksikköä, joista toinen on 
aluelennonjohto, toinen hoitaa vilkasta 
kaupallista liikennettä. Yhteistoiminnalliset 
tutkakentät -ryhmän (8 haastateltavaa) kaikki 
neljä lentoasemaa ovat niin sanottuja 
yhteistoimintalentoasemia, joissa haasteen 
muodostavat säännöllisen siviili- ja sotilas-
liikenteen yhdistäminen. 

Menetelmäkentät-ryhmään (6 haastatelta-
vaa) kuuluu kolme lentoasemaa, joiden lii-
kenteenjohtamistapa perustuu niin sanot-
tuihin lennonjohtomenetelmiin. Liikenteen 
johtaminen menetelmäympäristössä perus-
tuu päättelyyn ilma-alusten ilmoittamien 
sijaintitietojen varassa, eikä samanlaista 
kattavaa tutkakuvaa kuin kahden muun 
ryhmän yksiköissä ole käytettävissä. Haas-
teena menetelmälennonjohtojen ryhmässä 
on sekaliikenteen (kaupallinen liikenne, 
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Taulukko 1. Tutkimukseen osallistuneet tulosyksiköt jaoteltuna kolmeen eri vastaajaryhmään niiden 
toimintaympäristön eri piirteiden mukaan.

Vilkkaat tutkalennonjohdot Yhteistoiminnalliset tutkakentät Menetelmäkentät
Ryhmään 
kuuluvien 
tulosyksiköiden 
määrä

2 4 3

Haastateltujen 
esimiesten 
määrä

7 8 6

Lennonvarmis-
tusmuoto

– aluelennonjohto (reittilii-         
   kenne)
– lähi- ja lähestymislen-
   nonjohto

– lähi- ja lähestymislennon-
johto

– lähi- ja lähestymis-
lennonjohto

Liikenteen 
luonne

– pääosin kaupallinen lii-
kenne, matkustaja- ja 
rahtiliikennettä

– jonkin verran sotilaslii-
kennettä

– kaupallista-, sotilas- ja 
yleisilmailua (harraste- ja 
ansiolentotoiminta)

– kaupallista liiken-
nettä

– yleisilmailua
– jonkin verran soti-

lasliikennettä
Työn 
organisointi

– työ on tiimityötä; liiken-
teenhoitovastuu jakaan-
tuu useammalle henki-
lölle

– työ on tiimityötä; liiken-
teenhoitovastuu jakaantuu 
useammalle henkilölle

– työ on yksintyös-
kentelyä

Työvälineet 
päätöksenteon 
tukena

– konkreettinen tutkakuva 
liikennetilanteesta pää-
töksenteon tukena

– keskitetty lentotietojärjes-
telmä liikenteen seuran-
nassa

– konkreettinen tutkakuva
liikennetilanteesta päätök-
senteon tukena

– keskitetty lentotietojärjes-
telmä liikenteen seuran-
nassa

– päätöksenteko pe-
rustuu ilma-aluksil-
ta saatuihin sijainti-
tietoihin ja omaan 
päättelyyn (ns. me-
netelmälennonjoh-
to); näytöissä ei 
kattavaa tutkapeit-
toa

– keskitetty lentotieto-
järjestelmä liiken-
teen seurannassa

Yksiköiden 
operaatio-
määrien vaihte-
luväli v. 2006 *

90 000–250 000 10 000–20 000 8 000–16 000

Haastavuus ao. 
vastausryhmän 
toimintaympä-
ristössä

– käsiteltävän materiaalin 
määrä

– liikennemäärä per aika-
yksikkö suuri

– eri liikennelajien yhteen-
sovittaminen, eri suori-
tusarvot, eri toimintatavat 
ja tavoitteet yhteistyö-
kumppaneilla

– sekaliikenteen 
yhdistäminen

– työvälineistön 
aiheuttama lisä-
kuormitus; liikenne-
kuvan muodostu-
minen ei niin konk-
reettista kuin tutka-
lennonjohdossa

* Luvut yrityksen vuoden 2006 vuosikertomuksesta. Lähi- ja lähestymislennonjohtoyksiköiden operaatiomääris-
sä on otettu huomioon vain laskeutumisten määrä. Aluelennonjohdon operaatiomääriin on laskettu kaikki yli-
lennot; ei ole suoraan verrannollinen muiden lennonjohtoyksiköiden määriin. 
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yleisilmailijat, toisinaan lennoston toimin-
ta) hoitaminen perinteisillä menetelmillä, 
yksintyöskentelynä. Toimintaympäristön 
ominaisuuksia kuvaavia vastaajaryhmiä on 
alla kuvattu kirjaimin A, B ja C ja näihin 
sisältyviä tulosyksiköitä mainituilla kirjai-
mella sekä roomalaisella numerolla (esim. 
AI, BIII, CII) (taulukko 2).

Haastatelluista lentoasemapäälliköistä 
neljä on rooliltaan lisäksi aluejohtajaa (kak-
si johtajan roolia samalla henkilöllä). Alue-
johtajan rooliin kuuluu vastata oman orga-
nisatorisen alueensa liiketoiminnallisesta 
kokonaisuudesta (jako maantieteellinen: 
itäinen, läntinen, pohjoinen, eteläinen sekä 
alueellinen lennonvarmistus) suoraan pää-
johtajan alaisuudessa. Lentoasemapäällik-
kö vastaa lentoaseman kokonaistoiminnas-
ta, muun muassa taloudesta sekä yhteis-
kuntasuhteista. Lennonjohdon päällikkö 
on lennonjohtoyksikön esimies ja vastaa 

Taulukko 2.  Eri vastaajaryhmiä (vilkkaat tutkalennonjohdot, yhteistoiminnalliset tutkakentät, menetel-
mäkentät) edustavat tulosyksiköt (AI-CIII) ja näissä haastatellut esimiehet (Y = ylempi johto, L = lennon-
johdon päällikkö).

Tutkimukseen 
osallistuneista 
tulosyksiköistä 
muodostettu 
vastaajaryhmä

Tutkimukseen 
osallistuneet 

tulosyksiköt (n = 9)

Tulosyksikössä 
haastattelut esimiehet

(n = 21)

Yhteensä haastateltuja

ylempi johto: 
aluejohtaja tai 

lentoasemapäällikkö

lennonjohdon 
päällikkö

Vilkkaat 
tutkalennonjohdot

A I
A II

Y 1
Y 2

L 1, L 2, L 3,
L 4, L 5

Yhteis-toiminnalli-
set tutkakentät

B I
B II
B III
B IV

Y 3
Y 4
Y 5
Y 6

L 6
L 7
L 8
L 9

Menetelmäkentät C I
C II
C III

Y 7
Y 8
Y 9

L 10
L 11
L 12

9 kpl, joista 4 myös 
aluejohtajaa

12 kpl 21 kpl

   

sen operatiivisesta toiminnasta, minkä 
lisäksi hän tekee operatiivista lennonjohto-
työtä. Haastatteluvastauksia kuvaavissa 
taulukoissa ammattiryhmiä on kuvattu 
lyhentein (Y = ylempi johto, L = lennon-
johdon päällikkö, taulukko 2).

Haastateltavat olivat esimiehiä, koska 
aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että 
ryhmän keskeisen edustajan haastattelu 
tuottaa samansuuntaista tietoa kuin kerää-
mällä massiivisia aineistoa suurelta kohde-
joukolta32, 33.  

Tutkimusmenetelmänä käytettiin struk-
turoitua haastattelua ja yhteensä tehtiin 21 
haastattelua. Aineisto on kerätty tammi–
huhtikuussa 2006. Haastatteluissa käytetty 
kysymysrunko sisälsi alun perin 34 kysy-
mystä. Haastattelut kestivät tunnista kah-
teen ja ne nauhoitettiin. Aineiston laajuu-
den ja tutkimuksen tavoitteen rajauksen 
vuoksi tähän tutkimukseen valittiin noin 
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kolmasosa alkuperäisistä kysymyksistä ja 
ne on esitelty seuraavassa.

Haastattelukysymyksiksi valittiin seuraa-
vat kysymykset:

 Mitä ymmärrät, kun puhutaan inhi-1. 
millisistä tekijöistä? Mitä siihen mieles-
täsi kuuluu? Miten miellät sen? 

 Mitkä ovat mielestäsi lennonvarmis-2. 
tuksessa kriittiset inhimilliset tekijät? 
Esimerkiksi sellaiset tekijät, jotka voi-
vat johtaa riskialttiisiin tilanteisiin? 

 Miten väsymys näkyy operatiivisessa 3. 
tai omassa työssäsi? Onko se helppo 
tunnistaa?

 Onko lentoasemaympäristössä riski-4. 
käyttäytymistä?

 Miten inhimilliset tekijät näkyvät 5. 
omassa työssäsi? Mikä on niiden mer-
kitys omassa työssäsi?

 Miten aihepiiri on tullut esille talon 6. 
sisällä? Entä oletko opiskellut omatoi-
misesti, talon ulkopuolella (esim. avoin 
yliopisto tms.)?

 Miten inhimillisiä tekijöitä on otettu 7. 
huomioon omassa työpisteessäsi? Entä 
miten niitä käsitellään teidän työyksi-
kössänne, lennonjohtoyksikössänne? 
(kokoukset, palaverit, hankkeet?)

 Onko yksikössänne laadittu aiheeseen 8. 
liittyviä strategioita? (koulutus-, henki-
löstön kehittämis- tai jaksamisstrategia, 
työn kehittämissuunnitelma)

 Onko yksikössänne ollut aiheeseen liit-9. 
tyviä hankkeita? Miten ne vaikuttivat 
arkityöhönne, työssä motivoitumiseen 
jne.? 

Käsityksiä inhimillisistä tekijöistä kysyttiin, 
koska muissa ympäristöissä ne on käsitetty 
vaihtelevasti. Kirjallisuudessa tunnistetuis-
ta inhimillisistä tekijöistä osa poimittiin tar-
kemmin selvitettäviksi. Väsymystä tarkas-

teltiin, koska se on lennonjohtotyössä tun-
nistettu potentiaalisena mutta vältettävissä 
olevana turvallisuusriskinä. Väsymys voi 
myös indikoida muita inhimillisiä tekijöitä 
työssä, kuten kokemuksia esimiestyöstä, 
vaikutusmahdollisuuksista tai työn kiinnos-
tavuudesta2, 17. Turvallisuuskriittisessä 
ympäristössä riskikäyttäytyminen on kes-
keinen eliminoitava, toiminnan luotetta-
vuuteen vaikuttava tekijä, jonka arviointi 
ja konkretisoiminen on iso haaste 27. Haas-
tattelukysymyksillä omasta työstä haluttiin 
saada selville aihepiirin konkreettisia käy-
tännön sovelluksia lennonvarmistustyössä. 

Haastattelukysymysten vastaukset litte-
roitiin, ja tuloksena syntyi 57-sivuinen teks-
tiaineisto. Vastauksista laadittiin taulukot 
haastattelukysymyksittäin. Taulukoiden 
rakenne laadittiin aluksi sellaiseksi, että 
taulukoissa näkyi vastaajan ammattiryhmä 
(ylempi johto, lennonjohdon päällikkö) ja 
tulosyksikkö (lentoasema tai tulosyksikkö). 
Jatkossa taulukoiden rakenne muutettiin 
vastaamaan tutkimuskysymyksiä niin, että 
taulukoiden jaottelussa näkyi vastaajaryh-
mä eli haastateltujen toiminnallinen ympä-
ristö (vilkkaat tutkalennonjohdot, yhteistoi-
minnalliset tutkakentät, menetelmäkentät). 
Tämä kolmijako säilytettiin myös tulos-
osassa. Tulostaulukoiden keskeiset sisällöt, 
haastatteluvastaukset, tiivistettiin niin sano-
tuiksi käsitystyypeiksi, ja haastateltavat ase-
teltiin näihin käsitystyyppeihin. Näin voi-
tiin seurata, millaisia eri vastaajien käsityk-
set ovat suhteessa toisiinsa, eri vastaajaryh-
mien sisällä sekä suhteessa kirjallisuudessa 
esitettyihin ajatuksiin.

  Tulosten analysoinnissa käytettiin feno-
menografi sta tutkimusotetta, jonka mukaan 
vastaajien käsitykset kuvaavat sellaisenaan 
tutkittavaa kohdetta ja ympäristön ilmiöi-
tä. Vastauksista muodostettujen vastaus-
luokkien avulla tutkija saa kuvaa tutkitta-
vien käsitysten yhtäläisyyksistä ja eroa-
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vuuksista (tässä mm. lennonjohtomuoto tai 
esimiesasema)8, 35.

TULOKSET

Miten haastateltavat 
määrittelevät inhimilliset tekijät?  

(1. tutkimuskysymys)
Haastateltavilta kysyttiin, miten he mieltä-
vät inhimilliset tekijät ja millaisia asioita 
sanaparista tulee mieleen. Suurin osa vas-
taajista (38 kommenttia, 20 vastaajaa) 
käsitteli inhimillistä tekijää yksilötasolla, 
mutta kommenteissa oli sävyeroja; osa 
korosti virhelähtöisyyttä, osa yksilön osuut-
ta ylipäänsä ja toiset tarkemmin kognitioi-
hin, kuten havaitsemiseen tai ennakointiin 
liittyviä asioita. Tunnetason asioista, esi-
merkiksi huolten tuomisesta työpaikalle, 
puhui neljä vastaajaa, yhteistyön merkityk-
sestä kuusi. Excuse-ilmiöstä (eli inhimilli-
sen tekijän taakse mennään kun ei haluta 
paljastaa tai ei ymmärretä jotain tapahtu-
nutta) puhui kolme vastaajaa ja tekniikasta 
yksi, mutta nämä käsitykset tulivat esille 
vain suurissa yksiköissä (taulukko 3). 

Kun kysymystä tarkennettiin pyytämällä 
vastaajia kuvaamaan, mitkä tekijät ovat 
erityisen kriittisiä lennonvarmistuksessa ja 
lentoasemaympäristössä työskenneltäessä, 
vastausten sisältö ja jakauma muuttuivat 
jonkin verran. Yleisimpänä tuotiin esille 
yhteistoiminnan vaatimus muun muassa 
kommunikaation, resurssien hallinnan ja 
toimialojen väliseen yhteistyöhön liittyen 
(20 kommenttia). Yksilön toiminta tuotiin 
edelleen esille (16 kommenttia). 

Uutena sisältönä tuotiin esille työn luon-
ne ja toimintaympäristön vaatimukset, 
muun muassa häiriötilanteiden ja hiljaisten 
tilanteiden hallinta (14 kommenttia). Työn 
ja toimintaympäristön vaatimukset koros-
tuivat suurissa ja keskisuurissa yksiköissä; 
pienempien yksiköiden vastaajista vain 

kaksi nosti esille tähän vastausluokkaan liit-
tyviä seikkoja (taulukko 4). Tekniikasta 
puhui usea vastaaja (6 kommenttia). Osa 
esimiehistä puhui toiminnan edellytyksistä 
(4 kommenttia), kuten johtamisjärjestel-
mästä ja infrastruktuurista, mutta näitä 
vastauksia tuli esille vain suurissa yksiköissä 
lukuun ottamatta yhtä pienempien yksiköi-
den vastaajaa (taulukko 4).

Väsymyksestä ja riskikäyttäytymisestä 
kysyttiin haastateltavilta tarkemmin. 

Eniten väsymys yhdistettiin turhautumi-
seen organisaation toimintatapoihin, kuten 
päätöksenteon hitauteen tai näköalatto-
muuteen (12 kommenttia) sekä energisyy-
den tai työtyytyväisyyden puutteeseen (11 
kommenttia). Organisatorista väsymystä 
tuli esille erityisesti suurissa sekä keskisuu-
rissa yksiköissä, ja näissä erityisesti ylem-
män johdon edustajissa. Kognitiivista 
kuormitusta toivat esille erityisesti suurten 
ja keskisuurten yksiköiden vastaajat, pie-
nemmistä yksiköistä vain yksi lennonjoh-
don päällikkö (7 kommenttia). Väsymyk-
sen fyysisiä merkkejä kommentoitiin niu-
kasti (taulukko 5).  

Riskikäyttäytymisestä sanottiin yleisim-
min, että sitä ei ole tai että se on harvinais-
ta (10 kommenttia). Jos riskikäyttäytymistä 
näkyi, vastaajien mukaan se liittyi työn hal-
linnan eroihin tai käsialaeroihin (6 kom-
menttia), tosin suurten ja keskisuurten yksi-
köiden ylempi johto ei tuonut näitä esille. 
Muutamat ylemmän johdon edustajat 
näkivät riskiä organisaation päätöksente-
kotavassa ja hallintokulttuurissa tai työil-
mapiirissä ja jaksamisessa (yhteensä 4 kom-
menttia). Vastaajaryhmien välillä oli eroa 
siten, että eniten riskikäyttäytymistä kuvat-
tiin suurissa yksiköissä ja huomattavasti 
näitä vähemmän keskisuurissa ja pienem-
missä yksiköissä (taulukko 6).
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Taulukko 3. Haastateltavien näkemys inhimillisistä tekijöistä kolmessa tutkitussa vastaajaryhmässä (21 
vastaajaa). 

Esille noussut teema Vilkkaat tutkalennon-
johdot (n=7)

Yhteistoiminnalliset 
tutkakentät (n=8)

Menetelmäkentät 
(n=6)

Yksilön osuus (38 kommenttia) 
Yksilön  virhe tapahtumaketjussa (10 kommenttia)

ihminen vaikuttamassa, osallisena, tehnyt 
tai jättänyt tekemättä; ei järjestelmästä/
tekniikasta johtuva; ihminen heikoin lenk-
ki, on erehtyväinen

L 4 L 7, 9  
Y 5, 6

Y 7, 9

vaaratilanne, onnettomuus; 
normaalista poikkeavat toiminnot

L 7, 9  
Y 6

Yksilön toiminta (+  -  o) (16  kommenttia)
liittyy ihmisen toimintaan ja arkielämään L 6, 8, 9
ihminen tekee positiivista ja negatiivista L 6  

Y 9
ihmisen kokemukset asioiden 
toteutuksesta ja hoitamisesta

L 1 L 11

persoona, käyttäytymismalli, motiivi; 
miten suorittaa työtä, millaisia ratkaisuja 
tekee, ihmisten välillä vaihtelua 
(koulutus, tapa toimia)

L 1, 2
Y 2

L 8 
Y 5

L 10, 11, 12
Y 8

mitä päässä liikkuu ja mitkä näkyy ulos-
päin

Y 4

Tunteet, huolet, yksityiselämä vaikuttamassa yksilöön 
(7 kommenttia)

tunnepuolen asioita, tunnetila; ongelmat, 
huolet

L 1 Y 7, 8

odotukset itselle Y 8
perhetilanne, elämänkirjo L 1 L 7 Y 8

Kognitiivinen, tarkempi inhimillisen tekijän kuvaus 
(5 kommenttia)

osaaminen Y 3
aisteihin, havaintoihin liittyvää; reaktio-
aika, väsymys; tilannetaju ja ennakointi

L  5   
Y 1

Y 3 Y 7

Yhteistyö, operatiivinen tai työyhteisössä tapahtuva 
(7 kommenttia)

ihmisten keskinäinen vuorovaikutus L 10, 11
toimiiko toinen (antamani) ohjeiden, 
määräysten mukaan/miten ohjeet vaikut-
tavat

L 3 L 8 L 11

ihmissuhteet työyhteisössä ja miten 
otetaan huomioon

L 1 Y 7

Tekniikka (1 kommentti)
Ihminen–kone-vuorovaikutus, ns. HMI 
(Human machine interface)

L 5

Tekijä jolla selitetään kun ei ymmärretä 
(3 kommenttia)

verho, excuse jonka taakse mennään kun 
ei ymmärretä tai haluta kertoa

L 4
 Y 1, 2

L = lennonjohdon päällikkö, Y = ylemmän johdon edustaja; kukin haastateltava numeroitu juoksevasti 
L 1–12 ja Y 1–9.
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Mitkä inhimilliset tekijät nähdään 
kriittisimpinä 
lennonvarmistustyössä? 

(1. tutkimuskysymys, jatko-osa)

Taulukko 4. Haastateltavien näkemys lennonvarmistuksen kriittisistä inhimillisistä tekijöistä kolmessa 
tutkitussa vastaajaryhmässä (21 vastaajaa).

Esille noussut teema Vilkkaat tutkalennon-
johdot (n=7)

Yhteistoiminnalliset 
tutkakentät (n=8)

Menetelmäkentät 
(n=6)

Yksilön toiminta ja ominaisuudet; tapa tehdä 
(16 kommenttia)

asenne; olenko varmistanut Y 8
vääränlainen itsevarmuus, luulee tietävänsä 
vaikkei tiedä / ottaa liian ison liikennemäärän

L 3 L 8

iän myötä häiriintyminen sivutekijöistä lisääntyy L 7
tunne-elämän tekijät, ”huono päivä”; ajatukset 
muualla / muussa elämässä, kotiasiat

L 1, 2 L 7 Y 8

stressitila, kapasiteetti; kohtuuttoman paineen 
alla toimiminen, ei osaa järjestellä töitä, sokeu-
tuu, ei näe tapahtumaa ympärillä, kun tapahtuu 
paljon

L 5
Y 1

L 6, 9

unohdus, unohtaminen L 3
väsymys, ei voi olla koska ei saa tulla väsyneenä 
töihin; mutta kuka mittaa ja miten?

L 9 L 11

jos ei tiedä miten tekee, voi tehdä väärin L 9
Työn luonne, tehtävän vaatimukset; tilanteiden ratkominen 
(14 kommenttia)

kun oheistehtäviä ja huomion hajottamista 
(hallinnollinen; koulutus, suunnittelu), tulee 
unohduksia, vireystila putoaa, huolimattomuus 

L 6, 7
Y 3

L 11

hiljainen liikennetilanne kaikkein vaarallisin, 
et tee sitäkään mitä pitäisi

L 7 Y 8

oleelliseen keskittyminen L 5
tekeminen by the book => välttyy virheiltä, 
riskeiltä

L 5

häiriötilanteiden selvittäminen (osaa katkaista 
syklin) / miten reagoi, toimii

L 1, 5

ennakkoon huomioiminen, reagoiminen, arvioi 
vaatimusta aktiivisesti eikä joudu paniikkiin

Y 1

oppiminen raporteista, siirtäminen muillekin 
”koko valtakuntaan”

Y 4

kun suuria muutoksia liikenteessä tai olosuhteissa 
ja miten hallittu

Y 5

koko prosessissa on kriittisiä tekijöitä L 4
Yhteistoiminta ja sen häiriöt (20 kommenttia)

yhteistoiminta toimialasta riippumatta 
(lj, apul, tekninen); keskinäinen luottamus ja 
arvostus; sisäinen kommunikaatio

L 2
Y 2

L 6, 7, 8 L 10, 11
Y 9

kommunikaatio, kutistettu verbalisaatio, RTF ja 
radiopuhelin altistavat virhepäätelmille

L 3 L 10, 11

Taulukko 4. jatkuu seuraavalla sivulla.
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henkilöstöresurssit, alimiehitys voi olla riski, vuo-
rosta pois jäädessä voi leimautua pinnariksi

L 7, 8 L 11

ei toimita samanlaisesti, selvitykset erilaisia tai 
joustetaan normeista

L 6
Y 4

motivointi työhön L 8
seurustelu ja ulkopuoliset tornissa tai radio/tv 
joka hajottaa keskittymistä

Y 3

yksin ratkaiseminen, ilman tukea, erilaisilla 
taustoilla 

Y 1 L 12

Tekniikka-ihminen –rajapinta tai toimintajärjestelmät, niiden 
käyttöönotto (6 kommenttia)

järjestelmän pitää tukea henkilöä joka tekee työ-
tä, järjestelmän suunnitteluvaihe tärkein

L 2

teknisissäkin vioissa / bittivioissakin on inhimilli-
sen virheen mahdollisuus; man-machine-interfa-
ce

L 4
Y 2

Y 6

laite- ja työympäristö monimutkaistuu, uusia lait-
teita ei suunnitella, syö kapasiteettia; fokus työn-
teosta ja primäärijärjestelmistä siirtyy johonkin 
apulaitteeseen

L 6, 8

Toiminnan edellytykset ja taustatekijät (4 kommenttia)
(tekninen) infrastruktuuri, miten suunniteltu (kiito-
tieympäristö esim.)

L 2

toimintamalli, koulutus ym. kunnossa L 1
johtamistyyli, johtamisjärjestelmä; po. prosessi ja 
asiakaskeskeinen, ei esimieskeskeinen

Y 1 Y 7

* L 9: ”Ei voi olla väsymys eikä sairaus, koska silloin ei saa tulla töihin ilmailumääräyksen mukaan.”

L = lennonjohdon päällikkö, Y = ylemmän johdon edustaja; kukin haastateltava numeroitu juoksevasti 
L 1–12 ja Y 1–9.

Taulukko 4. jatkuu...
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Taulukko 5. Haastateltavien käsitykset siitä, miten väsymys tulee esille lentoasematyössä (sekä operatiivi-
sessa että hallinnollisessa), vastaukset kolmessa eri ryhmässä. (20 vastaajaa)

Esille noussut teema Vilkkaat tutkalennonjoh-
dot (n=7)

Yhteistoiminnalliset 
tutkakentät (n=8)

Menetelmäkentät 
(n=5)

Organisaation toimintatapa (12 kommenttia)
väsyminen ja turhautuminen organisaati-
on päätöksentekotapaan, tapaan hoitaa 
asioita / kokonaisvaltaisen suunnittelun ja 
päätöksenteon puutteeseen / näköalatto-
muuteen, arvostuksen puutteeseen

L 2
Y 1, 2

L 6
Y 3, 4

L10
Y 7

ei ehdi paneutua, infoähky; 
sähköposti sitoo ja velvoittaa

L 7
Y 6

vuorojärjestelyjen hoitaminen; 
yövuoron viimeiset tunnit riskialtteimpia

L 2

oheistyöt väsyttävät (sijaisuus, kelpuutuk-
set, vierailut), pidentävät työpäivät

L 7

Energia, aikaansaaminen, tyytyväisyys 
(11 kommenttia)

siirrät, et hoida, et sitoudu, työteho kärsii 
(hall); haluttomuus tarttua (oper)

L 5 Y 5 L 10   
Y 8

flegmaattinen/alisuoriutuminen; herpaan-
tuminen; erityisesti kun hiljaista 

L 6  
Y 3

Y 8

tulee poissaoloja, ei saa oikein kiinni L 1
ärtynyt, ottaa päähän; epämotivaatio, 
valittaminen

Y 3 L 11   
Y 8

Kognitiivinen, informaation käsittely (7 kommenttia)
unohdukset, tilannetietoisuus kärsii, tulee 
virheitä, joudut korjailemaan

L 3 L 9  
Y 5

L 10

ensin lähtee kuulo, sitten puhe ja 
viimeisenä räpsyy silmät

L 8

hidastaa havainnointia, juutut katsomaan 
ruutua

L 5 L 8

Fyysiset merkit (4 kommenttia)
huomaa kasvoista/olemuksesta, 
mm. silmäpussit

L 4 Y 3

työntekijä flunssaisena töihin L 7
jos tiukka työputki minimitauoilla, 
silmät väsyvät; fyysinen väsymys 

L 5

Elämäntyyli, elämänhallinta (3 kommenttia)
nuorilla iltaelämä vaikuttaa, 
levätään vuorossa

L 1 L 10

haetaan riskejä muusta elämästä tai oma 
ammattiura epäselvä

Y 9

L = lennonjohdon päällikkö, Y = ylemmän johdon edustaja; kukin haastateltava numeroitu juoksevasti 
L 1–12 ja Y 1–9.
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Taulukko 6. Haastateltavien käsitykset siitä, onko lentoasemaympäristössä riskikäyttäytymistä, vastaukset 
kolmessa eri ryhmässä (17 vastaajaa, ei kysytty L 9, 11, 12 eikä Y 4).

Esille noussut teema Vilkkaat tutkalennon-
johdot (n=7)

Yhteistoiminnalliset 
tutkakentät (n=6)

Menetelmäkentät 
(n=4)

Ei ole riskikäyttäytymistä tai se on harvinaista
(10 kommenttia)

ei ole tavannut sellaista ja puututtava jos 
näkyy

L 4, 5 L 8    
Y 5, 6

virtuositeettia ei tarvita, ovat vanhoja 
juttuja; ei esim. ajateta koneita liian 
lähelle toisiaan

L 2, 5

huolehdittu jo haun psykologisissa 
testeissä ettei eroja

L 4

harvinaista L 6
voi tahattomasti olla, jos menetelmä-
muutoksessa vanhat selkärankaan taotut 
tavat muistissa, vaikka uudet menetel-
mät käytössä

L 2

Kyllä, näkyy käsialassa tai työn hallinnassa 
(6 kommenttia)

tekee lähellä minimiratkaisuja, ns. ko-
valla kädellä; sooloilua, omia ratkaisuja

L 1, 3

joku haastaa itseään työssä, vetää 
liikennetilanteen liian tiukalle, ei jätä 
turvamarginaalia

L 10

jotkut koheltavat, joillekin sattuu 
enemmän fiboja 

Y 8

jos luottaa liikaa toisen antamiin 
tietoihin esim. kpto-lj

Y 9

tehdään vähän riskijuttujakin, jos ei kyvyt 
riitä 

L 7

Kyllä, näkyy asenteessa tai suhtautumisessa 
(4 kommenttia)

voi sanella muille/vaikuttaa muidenkin 
tekemiseen

L 3

jotkut omaleimaisia persoonia etteivät 
toimi sovitun mukaan, vaatii joustoa ja 
ymmärrystä muilta; muutama luontee-
seen liittyvä

Y 2 L 6

voi tulla kun halutaan loppuun asti 
auttaa lentotoiminnan toteutumista

Y 9

Organisaation sisäisessä päätöksenteossa ja toimin-
tatavoissa (hallintokulttuuri, resurssimitoitukset) 
(2 kommenttia)

Y 2 Y 3

Työilmapiirissä (2 kommenttia)
liittyy hyvään fiilikseen, mukava olla, 
mukava tiimi, ei huomata

 L 2 
Y 1

On, elämäntilanteeseen ja jaksamiseen liittyvää 
(1 kommentti)

Y 2

On, ulkopuolisissa yrityksien toimijoissa, rikotaan 
sääntöjä (1 kommentti)

Y 7

L = lennonjohdon päällikkö, Y = ylemmän johdon edustaja; kukin haastateltava numeroitu juoksevasti L 1–12 
ja Y 1–9.
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Millaisia haastateltavien 
määritelmät ovat suhteessa 
kirjallisuudessa ja ilmailualalla 
esitettyihin malleihin? 

(2. tutkimuskysymys)
Haastateltavat jaoteltiin käsitystensä mukaan 
eri käsitystyyppeihin. Käsitystyypit muodos-
tettiin kirjallisuudessa esitettyjen yleisimpien 
alan teorioiden tai mallien perusteella. Lisäk-

si kiinnitettiin huomiota, jos haastateltavien 
käsitykset eivät suoraan vastanneetkaan 
mitään yleistä alan mallia. Monilla haasta-
teltavilla oli useita käsityksiä, mikä tulkittiin 
monipuoliseksi tavaksi hahmottaa aihealuet-
ta, tällöin haastateltava luokiteltiin ns. kehit-
tyneimpien mallien mukaan. Erikseen mer-
kittiin ne haastateltavat (*), jotka osoittivat 
monipuolista ymmärrystä inhimillisen teki-
jän käsitteestä.  (taulukko 7) 

Taulukko 7. Haastateltavien käsityksissä esille tulleet asiat, näitä vastaavat kirjallisuuden mallit sekä 
haastateltavien jakautuminen näiden perusteella luotuihin käsitystyyppeihin.

Haastateltavien käsityksissä esille 
tulleet asiat

Kirjallisuudessa esitetty malli
tai sen osa 

(=> niistä johdettu käsitystyyppi)

Käsitystyyppiä edustavat 
haastateltavat tunnuksittain

- inhimillinen tekijä on ”tunnepuolen- 
asioita”; yksilön toimintaa, privaatti-
elämän ongelmia (jolloin helposti 
käsitys, että HF on näiden hoitamis-
ta) tai

- HF on abstraktia, vaikea löytää 
konkretiaa / yleisluontoiset kom-
mentit

kokemusperäisesti syntynyt käyttöteo-
ria/maallikkokäsitys, jolle ei ole vasti-
netta kirjallisuudessa

L 1
Y 6

- inhimillinen tekijä on yksilön riskial-
tista/negatiivista toimintatapaa, vas-
toin ohjeita toimimista, ”heikoin 
lenkki”

yksilö-/virhelähtöinen orientaatio
(virhetyypittely Reason, mm. ’violati-
on’)

L 3  L 4
Y 8

- inhimillinen tekijä näkyy yhteistoi
minnassa, kommunikaatiossa; sitä 
voi työstää ja kehittää 

ihmissuhde-kommunikaatio-orientaa-
tio; yhteistoiminnan ymmärrys
(sosiotekninen, SHEL: n linkki L-L; 
Reasonin mallissa tiimin toiminta)

L 7, 10, 11, 12
Y 4, 9

- inhimillinen tekijä näkyy organisaa-
tion toiminnassa, mm. päätöksen-
teossa, johtamistavassa 

organisatorinen orientaatio / päätök-
senteko, kulttuuripainotteinen
(Reasonin inhimillisten virheiden mal-
lissa organisaation toiminta)

Y 2, 7

- inhimillinen tekijä on monimutkai-
sen, teknologispainotteisen ympäris-
tön hallintaa/suunnittelua, esille eri-
tyisesti muutoksissa; yksilön/ryhmän 
tilannekuvan ylläpitämisen vaati-
musta

monimutkaisen ympäristön ymmärrys 
ja tilannetietoisuuden välttämättömyys 
siinä  (Endsley, Vicente, Hollnagel)

L 2*, 5 *, 6*, 8*, 9*
Y 1, 3, 5

* monipuolisesti inhimillistä tekijää määrittävät henkilöt, jotka toivat esille muidenkin taulukossa olevien 
käsitystyyppien ajatuksia

L = lennonjohdon päällikkö, Y = ylemmän johdon edustaja; kukin haastateltava numeroitu juoksevasti 
L 1–12 ja Y 1–9.
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Osa totesi, että asiaa ei ollut juuri käsitelty 
tai että ”tällaiseen puheeseen ei olla totut-
tu”, muutama kertoi asiasta olleen puhetta 
vähän (taulukko 9).

Haastattelukysymykseen ”Oletko opis-
kellut aihepiiriä omatoimisesti, työpaikan 
ulkopuolella tms.?” vastaukset olivat niuk-
koja, eikä niistä esitetä erillistä koostetau-
lukkoa. Asiaan jonkin verran perehtyneitä 
oli noin puolet haastateltavista (9 kpl). He 
olivat tutustuneet aiheeseen edellisen työn-
antajan palveluksessa, seurasivat ilmailu- 
tai johtamiskirjallisuutta omatoimisesti tai 
asiaa oli jostain näkökulmasta käsitelty työ-
hön liittyvissä lisäopinnoissa. 

Omassa työpisteessä inhimilliset tekijät 
oli otettu huomioon operatiivisen työn 
tukena erityisesti suurissa ja keskisuurissa 
yksiköissä. Vain noin kolmannes pienim-
pien  yksiköiden kommenteista käsitteli inhi-
millisten tekijöiden huomioon ottamista 
operatiivisen toiminnan tukena. Keskisuu-
rissa ja pienissä yksiköissä oli panostettu 
yhteistyöhön ja työssä jaksamisen kysymyk-
siin, suurissa ei niinkään (taulukko 10).

Haastattelukysymykseen, onko aiheesta 
laadittu strategioita tai hankkeita, vastat-
tiin yhdenmukaisesti, että ei, eikä näitä 
vastauksia esitetä erillisenä taulukkona. 

Inhimillisten tekijöiden hallinta 
työssä ja organisaatiossa 

(3. tutkimuskysymys)
Haastattelussa haluttiin myös selvittää, 
miten inhimilliset tekijät näkyvät toimin-
nassa, millaisen painoarvon esimiehet 
antavat niille omassa toiminnassaan ja 
miten inhimillisiä tekijöitä pyritään saa-
maan hallintaan organisaatiossa. 

Inhimilliset tekijät ovat näkyneet esi-
miesten omassa työssä lähinnä johtamises-
sa (14 kommenttia); tämän toivat esille eri-
tyisesti keskisuurten yksiköiden esimiehet. 
Inhimillisen tekijän näkyminen operatiivi-
sessa toiminnassa, muun muassa keskitty-
misessä tai työn ja kelpuutusten hallinnassa 
oli yhtenäistä kaikissa vastaajaryhmissä. 
Ilmiön merkitystä poikkeustilanteissa tai 
raportoinnissa näkyvänä tuotiin esille vilk-
kaissa tutkalennonjohdoissa ja yhteistoi-
minnallisilla tutkakentillä, menetelmälen-
nonjohdoissa sen toi esille vain yksi ylem-
män johdon vastaaja (taulukko 8).

Organisaatiossa aihepiiri oli tullut esille 
vaihtelevasti. Suurin osa esimiehistä totesi, 
että asiaan on vähitellen havahduttu ja että 
konkreettisia toimiakin asiassa on tehty (14 
kommenttia). Asiaan havahtuneista suurin 
osa oli keskisuurten yksiköiden vastaajia. 
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Taulukko 8. Miten inhimilliset tekijät näkyvät omassa työssäsi (21 vast.), haastateltujen vastaukset 
kolmessa eri vastaajaryhmässä.

Esille noussut teema Vilkkaat tutkalennon-
johdot (n=7)

Yhteistoiminnalliset 
tutkakentät (n=8)

Menetelmäkentät 
(n=6)

johtamiseen ja/tai sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvä (14 kommenttia)
miten johdan, miten kommunikoin; 
delegoimista, mukaan ottamista, ei puutu lii-
kaa; olenko luonut ympäristön jossa ei riskejä

Y 1 L 10
Y 8

kanssakäyminen, ihmisten erilaisuus ja 
tasapuolisuus huomioiden 

L 5 Y 5 L 12

paljonko painotan työntekijän roolia, miltä 
ihmisistä tuntuu, työolosuhteet, ilmapiiri; 
koulutus, ohjeistus, menetelmät, resurssit

L 6, 9

millaisia tehtäviä kullekin työntekijälle, 
asenne-eroja mm. muutosten kohtaamisessa

L 8

miten väsymys huomioon työvuorojen järjestyk-
sen suunnittelussa (esim. lepoajat huomioon)

L 8

inhimillinen tekijä on kaikkein tärkein työkalu 
johtamisessa, henkilöjohtamista

Y 9

kanssakäymistä organisaation sisällä sekä 
ulos, yhteiskuntasuhteet

Y 4 Y 7

käyttäytymismalleina eri tilanteissa, aiemmat 
kokemukset muovaavat 

L 2

operatiivinen merkitys (10 kommenttia) 
hankala pitää yllä operatiivinen kelpuutus, ru-
tiini puuttuu, epävarmuus; simultaanikapasi-
teetti heikentynyt iän myötä, keskittymiskyky 
vaihtelee

L 7 L 10

huono sää vaatii erityistä keskittymistä L 11
siviilipuolen ongelmat heijastuvat työhön 
keskittymiseen

L 1, 2

fiksaatio tutkaputkella, tilanne kehittyy toisin 
kuin odotat

L 5

tieto, taito, kapasiteetti, kyky voivat aiheuttaa 
hyvää tai huonoa

L 9

pyrin tiedostamaan työhön vaikuttavia 
vahvuuksia ja riskitekijöitä; pyrin ennakoi-
maan, varaudun

Y 2 Y 3 L 10

poikkeustilanteet tai raportointijärjestelmä (10 kommenttia)
ihminen aina lentoturvallisuusriski 
toimintaketjussa, koska ei erehtymätön

L 6

tekee väärin tai jättänyt jotain tekemättä; 
ei hahmota sudenkuoppia

L 4 Y 8

kun ohjeistaa tai puuttuu tapahtuneisiin, vaatii 
paljon työtä että hyväksytään, laiskuus, 
tehdään kuin totuttu, ei uskota että uusi tapa 
parempi

L 3

on selvitty poikkeamista, ei kovin kriittistä 
tapahtunut

Y 6

miten alaiset selviävät / ottavat läheltä piti 
-tilanteet

L 8, 9

jos ei löydy selvää syytä poikkeamaan, on HF; 
päättelen raporteista mm. koulutuspuutteet

L 4, 5 Y 7

oma asenne työntekoon (1 kommenttia)
teenkö tosissani Y 8

L = lennonjohdon päällikkö, Y = ylemmän johdon edustaja; kukin haastateltava numeroitu juoksevasti 
L 1–12 ja Y 1–9.
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Taulukko 9. Haastateltavien käsitykset siitä, miten aihepiiri on tullut esille talon sisällä, vastaukset 
kolmessa ryhmässä (19 vastaajaa).

Esille noussut teema Vilkkaat tutkalennonjoh-
dot (n=7)

Yhteistoiminnalliset 
tutkakentät (n=7)

Menetelmäkentät 
(n=5)

Ei ole puhuttu / on puhuttu vähän, on uusi asia 
talossa (8 kommenttia)

emme ole tottuneet tällaiseen puhee-
seen, uusi asia, suuri osa pitää hömp-
pänä; puhuttu hyvin vähän

L 1, 3 L 8 L 10
Y 7

ei kovin syvällistä merkitystä, ei ole otet-
tu todesta

Y 2 Y 8, 9

Ollut puhetta, jossain tullut esille muttei kovin 
syvällisesti (5 kommenttia)

sanana, keskusteluissa L 4
joskus projektissa esille, mutta pinnalli-
sesti, idea ei silloin vielä kypsä, ei oltu 
sisäistetty 

Y 7

on puhuttu human error -mielessä, että 
koska ihminen tekee virheitä, niin pitäisi 
korvata koneilla

L 10

ei päätöksentekijätaholta esille, ei talos-
sa minään syvällisenä viestinä, vain 
juhlapuheissa

L 9
Y 9

Asiaan havahduttu, joitakin konkreettisia toimia 
(14  kommenttia)

valintaprosessissa ja peruskoulutusvai-
heessa

L 8

huomattiin koulutuksen vaativan HF-
osuutta => tilattiin HF-asiantuntija

L 5

esimiesten työnohjaus konkreettinen, 
käytiin läpi asioita, tuli kokemuksia 
muilta päälliköiltä

L12

HF-asiantuntija tuonut terminologiaa ja 
ajattelua taloon (mm. kuukausiraportit), 
ennen ei analysoitu tai ajateltu

L 2, 3 Y 3, 4 Y 8

työpsykologi ollut puhumassa, järjestet-
ty jaksamispäiviä

L 11

on puhuttu henkilöstön kesken jaksami-
sesta ja vireystilasta 

L 7, 9 Y 9

muuttanut omaa ajattelua niin, että ih-
minen ei voi olla viimeinen turvaverkko 
järjestelmässä, vaan järjestelmän pitää 
turvata jos yksilölle tapahtuu virhe

L 2

On tullut muuta kautta (4 kommenttia)
ilmavoimissa tai sen kautta tullut paljon 
enemmän

Y 1 L 7  Y 5

esille yhdistyksen turvallisuusryhmässä, 
myös lehdistä

L 7

Yleisluontoinen vastaus kysymykseen 
(1 kommentti)

kaikki liittyy turvallisuuteen, ihminen 
heikoin lenkki

Y 6

L = lennonjohdon päällikkö, Y = ylemmän johdon edustaja; kukin haastateltava numeroitu juoksevasti 
L 1–12 ja Y 1–9.
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Taulukko 10. Haastateltavien vastaukset kysymykseen Miten inhimilliset tekijät on otettu huomioon 
omassa työpisteessä tai yksikössä (20 vastaajaa), vastaukset kolmessa eri vastaajaryhmässä. 

Esille noussut teema Vilkkaat tutkalennon-
johdot (n=7)

Yhteistoiminnalliset 
tutkakentät

(n=7)

Menetelmäkentät
(n=6)

Aika huonosti (4 kommenttia)
konkretia vaikea juttu L 1
resurssit mitoitettu ohuiksi ettei mahdollisuutta 
huomioida esim. työvuorojärjestelyissä

Y 6 Y 9

ei kovin tietoisesti, ei omaa prosessia laadittu, yk-
sittäisen esimiehen tyylistä kiinni

Y 3 Y 7

On otettu huomioon…
- operatiivisen työn apuna, turvallisuuden tukena 
(27 kommenttia)

autetaan toisia tarvittaessa, seurataan liikenneti-
lannetta, työskentely työparina, työmenetelmät 

L 3, 4 L 6, 8

teknisten järjestelmien suunnittelussa, että havain-
nointi helpottuisi; henkilöstö ja fysioterapeutti mu-
kana laitehankinnoissa, ergonomia

L 3  
Y 2

L 6 L10
Y 9

suurten projektien tai muutosten valmistelussa, 
riskianalyyseissä (simulaatiot, resurssien hankki-
minen, keskustelut), turvaverkot, tukihenkilöt

L 2, 3
Y 1

L 8, 9
Y 5

ei iäkkäämpiä vilkkaisiin työpisteisiin, nuoret vilk-
kaisiin koska nauttivat haasteista

L 5

normi ettei väsyneenä työpisteeseen; työvuoro-
suunnittelussa optimoitu työkuorma per yksilö/tiimi

L 5 L 6, 9 L10, 11

poikkeamaraporttien käsittelyssä, mietitään tapa-
usten taustoja, tapahtumaketjuja; jos yksittäisellä 
useita, rajataan toimintakenttää

L 4
Y 1

L 6, 7
Y 3, 4

Y 7

- koulutuksessa ja ajattelutavan kehittämisessä 
(3 kommenttia)

yksikön koulutuspäivillä käydään läpi toimintaa, 
laatua, uusia asioita

L 6

koulutus suunnattu kaikille vaikka kohdistettu yh-
delle, ei syyllistetä

L12

asennekasvatusta, ihmiset ajattelisivat mekaani-
sena pidettyä työtä informaatio- ja puhetyönä, 
asettuisivat muiden housuihin, ymmärtäisivät pa-
remmin työnsä osana palveluketjua

L10

- jaksamiseen ja yhteistyöhön liittyvänä (21 kommenttia)
eri henkilöillä lisärooleja osaamisen mukaan 
(koulutus tms.)

L 6

järjestetty mm. jaksamisseminaareja L 11   Y 8
panostettu, vaikkei henkilöstö aina tunnistakaan / 
nähdään esimiesten asiaksi

Y 2 Y 8

henkilökohtaisten elämäntilanteiden huomiointi, 
keskustelut 

Y 2 L 7   Y 4 L10   Y 9

tiimityöskentelyä kehitetty ulkopuolisen avulla Y 2
prosessianalyysi otettu uudelleen esille, seurantaa 
/ sai ihmiset ajattelemaan kokonaisuutta

Y 2 L 10

toimialojen/organisaatioiden välisiä yhteistyöpa-
lavereja, mm. TLR, myös onnistumisia läpi

L 7, 9
Y 4

L 11

saunaillat lennoston kanssa, käydään asioita läpi L 7, 9
seurataan poissaoloja, keskustellaan työterveys-
huollon kanssa

Y  7

L = lennonjohdon päällikkö, Y = ylemmän johdon edustaja; kukin haastateltava numeroitu juoksevasti 
L 1–12 ja Y 1–9.
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Eroavatko eri vastaajaryhmissä 
haastateltujen käsitykset 
inhimillisistä tekijöistä toisistaan? 

(4. tutkimuskysymys)
Haastatellut päälliköt luokiteltiin lopuksi 
eri käsitystyyppien sekä vastaajaryhmänsä 
mukaan.  

Vilkkaissa tutkalennonjohdoissa esimie-
het edustivat neljää eri käsitystyyppiä. 
Käsitykset olivat joko yleisluontoisia, yksi-
löä korostavia, organisatorisia tekijöitä pai-
nottavia tai  monimutkaisen toimintajär-
jestelmän tilannetietoista hallintaa korosta-
via. Yhteistoiminnallisten tutkayksiköiden 
esimiehet edustivat kolmea eri käsitystyyp-
piä: yksilö-, yhteistyö- sekä toimintajärjes-
telmäkeskeisiä käsityksiä.  Menetelmäkent-
tien esimiehistä suurin osa sijoittui yhteis-
työtekijöitä painottavaan käsitystyyppiin, 
muut yksittäiset esimiehet joko yksilö- tai 
organisaatiokeskeiseen käsitystyyppiin. 
Monimutkainen toimintajärjestelmä -luok-
kaan ei sijoittunut yhtäkään vastaajaa pie-
nemmistä menetelmäyksiköistä.

POHDINTA

Inhimilliset tekijät 
lennonvarmistustyössä

Suurin osa vastaajista totesi inhimillisen 
tekijän olevan jotain yksilön toimintaan 
liittyvää. Vastauksissa tuli esille virheen, 
yksilöllisen toimintatavan, tunne-elämän 
tai toisaalta informaation käsittelyyn liitty-
viä tekijöitä.  Kriittisiä lennonvarmistuksen 
inhimillisiä tekijöitä nähtiin useita ja niitä 
mainittiin monipuolisesti joko liittyen 
yhteistoimintaan, työn luonteeseen ja sen 
vaatimuksiin, yksilön toimintaan, tekniik-
kaan ja toiminnan edellytyksiin. 

Useimmat tutkimukseen osallistuneista 
totesivat, että lentoasemaympäristössä ei 
ole riskikäyttäytymistä, ja vain harva vas-
taaja totesi sen olevan tyypillistä. Käsiala-
erot työnteossa ja asenteet mainittiin ylei-
simmin, ja tähän liittyen niin sanotun soo-
loilun ja omintakeisten ratkaisujen vaiku-
tus kanssatoimijoiden työhön. Sooloilu voi 
kuitenkin muuttua riskikäyttäytymiseksi, 
ellei asiasta olla tietoisia. Mahdollista riski-

Taulukko 11. Haastatellut esimiehet (n = 21) käsitystyyppien mukaan eri vastaajaryhmissä sekä ammatil-
lisen asemansa (ylempi johto Y, lennonjohdon päällikkö L) mukaan.

Käsitystyyppi Vilkkaat tutkalennonjohdot, 
n=7

Yhteistoiminnalliset tutka-
kentät, 
n=8

Menetelmäkentät, 
n=6

maallikko- tai yleisluontoinen 
käsitys

L 1 Y 6

yksilön riskialtis toimintata-
pa, virhelähtöinen

L 3, 4 Y 8

ryhmä, kommunikaatio, yh-
teistyö

L 7
Y 4

L 10, 11, 12
Y 9

organisaation toimintajärjes-
telmä, päätöksenteko, johta-
mistapa

Y 2 Y 7

monimutkainen, teknologia-
painottunut toimintajärjestel-
mä, joka vaatii tilannetietoi-
suutta ja hallintaa muutoksis-
sa

L 2, 5
Y 1

L 6, 8, 9
Y 3, 5

L = lennonjohdon päällikkö, Y = ylemmän johdon edustaja; kukin haastateltava numeroitu juoksevasti 
L 1–12 ja Y 1–9.
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käyttäytymistä ja sooloilua tulisikin jatkos-
sa tutkia työn tekemisen näkökulmasta nii-
den kitkemiseksi.

Myös väsymys nousi esiin ”inhimillisenä 
tekijänä”.  Väsymyksen syinä kuvattiin tur-
hautumista organisaation toiminta- ja pää-
töksentekotapaan. Työssä aikaansaamista ja 
työtyytyväisyyttä väsymystä torjuvina teki-
jöinä korostettiin. Vasta näiden jälkeen 
korostettiin operatiivista keskittymisen häi-
riintymistä. Tutkimuksen kohdejoukko, pääl-
likkökunta, katsookin väsymystä enemmän 
perustehtävänsä eli hallinnollisen roolin kan-
nalta; heistähän vain osa työskenteli opera-
tiivisissa tehtävissä. Organisatorisen päätök-
senteon perusteet eivät aina esimieskunnan 
edustajillekaan ole välttämättä selkeitä.

Suurissa yksiköissä, joissa operatiivisten 
tilanteiden haastavuus liittyy suureen lii-
kennemäärään, korostettiin ennakointia ja 
muita työn kognitiivisia edellytyksiä, ei 
niinkään yhteistoimintaa tai henkilöke-
miaa. Hiljaisemman liikenteen menetel-
mäkentissä, joissa työ on organisoitu lähin-
nä yksintyöskentelyksi, yhteistoimintatilan-
teiden hallinnan merkitys korostui. 

Tutkimukseen osallistuneiden esimies-
ten käsitysten inhimillisistä tekijöistä voitiin 
katsoa edustavan lukuisia eri lähestymista-
poja. Osa käsityksistä oli yksilökeskeisiä, 
mutta useiden vastaajien käsitykset kuiten-
kin korostivat yhteistoimintaa sekä kom-
munikaatiota, joka on kaikkein keskeisin 
tilannetietoisuuden välittämiskeino len-
nonvarmistustyössä6. Yli kolmasosalla tut-
kimukseen osallistuneista lennonvarmis-
tuksen esimiehistä oli melko monipuolinen 
näkemys inhimillisistä tekijöistä ja erityi-
sesti monimutkaisen toimintaympäristön 
vaatimuksista lennonvarmistuksessa. Tässä 
tuloksessa voi nähdä piirteitä kontekstuaa-
lisen viitekehyksen piirteistä21 siten, että 
osa lennonvarmistuksen esimiehistä todella 
arvioi toimintaympäristönsä inhimillisiä 

tekijöitä monesta eri näkökulmasta käsin. 
Monipuolisen käsityksen muodostus vai-
kutti olevan seurausta moninaisista vaati-
muksista omassa toimintaympäristössä.

Erilaiset käsitykset inhimillisistä tekijöis-
tä ja niihin vaikuttamisesta ovat yhteydessä 
siihen toimintaan, jolla inhimillisiä tekijöi-
tä pyritään hallitsemaan. Yksilökeskeiset ja 
kielteissävytteiset määrittelyt tai hyvin 
ympäripyöreät, yleisluontoiset määrittelyt 
voivat kertoa siitä, että päällikkönä henki-
lökohtaista sitoutumista ja ajatteluponnis-
tusta aihepiiriin ei ole ollut. Tällöin riskinä 
on, ettei nähdä omaa osuutta inhimillisiin 
tekijöihin vaikuttamisessa. Mikäli kehittä-
mistoimenpiteitä tämän viitekehyksen 
varassa käynnistetään, ne yleensä pyrkivät 
”yksilöiden muuttamiseen paremmin jär-
jestelmään sopiviksi”4. 

Päätellen eri vastaajaryhmien jakaantu-
misesta tasaisesti eri käsitystyyppeihin joh-
totasolla aiheesta ei ole käyty kovinkaan 
paljon keskusteluja niin, että käsitykset oli-
sivat muodostuneet yhteneväisiksi. Toisaal-
ta tarkoituksenmukaista vastausten ja käsi-
tystyyppien jakaantumisessa on se, että 
käsitykset ovat osittain muodostuneet 
oman toimintaympäristön vaatimuksia 
vastaaviksi. Osa haastateltavista kuitenkin 
sijoittui käsitystyyppiin, joka ei ollut riittä-
vän pätevä oman toimintaympäristön vaa-
timuksiin nähden; suurissakin yksiköissä 
saatettiin vielä elää niin sanottujen maal-
likkokäsitysten varassa. 

Ryhmä- ja vuorovaikutustason asioita 
tuli esille, mutta harvoin korostettiin orga-
nisaatiotason tekijöitä. Kuitenkin suuri osa 
monimutkaisten ja dynaamisen toiminta-
järjestelmien toimintaedellytyksistä nousee 
juuri organisaatiotason toiminnasta: mitkä 
ovat painopistealueet päätöksenteossa, 
nähdäänkö inhimillisen tekijän merkitystä 
lentoturvallisuudessa vai korostuvatko 
muut näkökulmat, kuten taloudellinen tai 
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juridinen? Reasonin31 sanoin, organisaati-
on tekijöistä aiheutuvat onnettomuudet 
ovat harvalukuisia mutta vaikuttavat suu-
riin ihmismääriin, ja harvoin uhrit itse ovat 
olleet onnettomuutta aiheuttamassa.

Tarvetta yhtenäisten 
toimintastrategioiden ja -tapojen 
kehittämiseen

Inhimillisiin tekijöihin liittyviä strategioita 
ei ollut organisaatiossa luotu eikä hankkei-
ta tietoisesti tunnistettu. Aihepiirin toteu-
tuksesta esitettiin kuitenkin käytännön esi-
merkkejä, kun asiaa lähestyttiin kysymällä 
suoraan, miten asia on otettu omassa yksi-
kössä huomioon. Yleisimmin oli huomioi-
tu turvallisuuden takaaminen hyvin suun-
nitellun operatiivisen toiminnan kautta. 
Samoin kysymykset jaksamisesta ja työn 
mielekkyydestä sekä laajemmat yhteistyö-
kuviot sidosryhmien kanssa katsottiin inhi-
millisten tekijöiden huomioon ottamiseksi. 
Turvallisuustyössä huomiota aihepiiriin oli 
herännyt, kun laajan hankkeen onnistumi-
nen oli haluttu turvata ennakoinnin ja val-
mistautumisen, muun muassa simulointien 
avulla. Monimutkainen, vaativa toimin-
taympäristö edellyttää asioiden laaja-alais-
ta huomioon ottamista, ja tämä näkyi 
aineistossa: vilkkaat tutkakentät tai suuria 
toiminnallisia muutoksia läpikäyneet yksi-
köt olivat terävöityneet asiassa. 

Käytännön toimet vaihtelivat kuitenkin 
jonkin verran – kuka oli tehnyt mitäkin, 
toimenpiteistä ei ollut talossa yhtenäistä 
linjaa eikä ”asiaan johdattelevaa viestiä” 
johdolta ollut tullut. Usein aihepiirin käy-
tännön toteutus tuntui riippuvan siitä, oli-
ko paikallinen esimies ollut valveutunut 
”omia aikojaan” tai miten paneutuvasti 
hän oli alkanut soveltaa talon inhimillisten 
tekijöiden esityksissä tai raporteissa havait-
semiaan asioita.  Kumpi sitten on parempi 

lähestymistapa, käynnistää toimenpiteitä 
kun toimintaympäristö sitä selkeästi vaatii 
vai virallisen organisaation havahtuessa 
asiaan? Virallisenkin organisaation julista-
ma strategia voi jäädä virkamiesmäisen 
käsittelyn tai sanahelinän varaan, jolloin 
käytännön toimet sittenkin jäävät puolitie-
hen. Käytännön ja toiminnan vaatimusten 
sanelema konkreettinen muutos saattaa 
siten olla aidompi muutos.

Raportointijärjestelmä oli onnistunut tuo-
maan inhimillisen tekijän aihepiiriä konk-
reettisemmaksi ja omaan työhön liittyväksi. 
Kaikki haastateltavat osallistuvatkin rapor-
tointijärjestelmän hyödyntämiseen ja ylläpi-
tämiseen jossakin roolissa, osana organisaa-
tion turvallisuudenhallintajärjestelmää.

Eroavatko eri vastaajaryhmien 
käsitykset inhimillisistä tekijöistä 
toisistaan?

Suurissa ja keskisuurissa yksiköissä koros-
tuivat monimutkaisen toimintajärjestelmän 
työlle asettamat vaatimukset, kuten laite-
järjestelmien luotettavuus sekä tilannetie-
toisuuskysymykset. Pienempiä menetelmä-
yksiköitä edustavassa vastaajaryhmässä 
korostuivat yhteistyöhön liittyvät kysymyk-
set. Toimintaympäristö tuntuu asettavan 
toisistaan poikkeavia vaatimuksia erityyp-
pisille lennonjohtomuodoille, kuten muun 
muassa Klein21 on esittänyt. Pienellä lento-
asemalla mahdollisuudet kiinteän yhteisön 
luomiseen ovat paremmat kuin suurissa. 
Suuremmissa yksiköissä toimijat voivat olla 
etäämpänä toisistaan ja toiminta fokusoi-
tuu tarkkaavaisuuteen ja huomiokykyyn 
itse työtoiminnassa sekä muutoshankkei-
den läpivientiin organisaatiotasolla. Sosiaa-
liset aspektit ovat kuitenkin yhtä tärkeitä 
kuin kognitiiviset, kun tutkitaan ja pyritään 
ymmärtämään kognitiivista työtä ja sen 
suunnittelua28, 38, 40. 
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Lennonvarmistuskokonaisuuden kehit-
täminen on suurissa yksiköissä näkynyt 
investointeina muun muassa ilmatilan 
rakenteen ja työvälineistön kehittämiseen. 
Suurissa tutkayksiköissä erikoistutaan 
oman toimialan kehittämiseen, pienem-
millä osallistutaan muuhunkin lentoase-
man kehittämistoimintaan. Pienille mene-
telmäyksiköille ei useinkaan ole viety suu-
ria kehittämishankkeita, tai ne eivät ole 
voineet niihin resurssien rajallisuudesta 
johtuen osallistua. Näin niiden ajatus- ja 
toimintamallien kehittymistäkään ei ole 
haastettu. Suurten kehittelyt eivät aina istu 
pienempien todellisuuteen, vaikka tavoit-
teena olisikin ollut lennonvarmistusjärjes-
telmän kokonaisuuden kehittäminen. 
Lopulta kyse on kuitenkin suuren osaamis-
verkoston kehittämisestä, ja sitä tulisi teh-
dä niin, että lopputulokset, muun muassa 
työn kehittyminen, näkyvät tasaveroisesti 
erityyppisissä yksiköissä. Menetelmäkentät 
ja vilkkaammat tutkayksiköt ovat jatkuvas-
sa toiminnallisessa vuoropuhelussa keske-
nään, Hollnagelin14, 15 käsitettä lainaten 
”suuressa informaatioverkossa” tai yhtei-
sessä kognitiivisessa systeemissä. Eri suu-
ruusluokkia (ilmatiloja, vastuualueita) 
edustavien yksiköiden rajapintojen tutki-
mus olisi hyödyllistä: mitä rajapinnalla 
tapahtuu, kun yksiköillä on eri menetel-
mät?

Organisatorinen väsymys tuli esille eri-
tyisesti suurissa ja keskisuurissa yksiköissä: 
missä muutospaine on suuri, siellä paineet 
päätöksenteon sujuvuudellekin ovat suuria; 
lopullisten päätösten odotteluun tuskastu-
taan ja turhaudutaan eikä välttämättä ole 
näkyvissä, miten päätöksen kypsymiseen 
kuluva aika liittyy muutosten vaikutusten 
tai sen vaatimien resurssien arviointiin tai 
vaihtoehtoisten toimintamallien puntaroin-
tiin. Organisatorisen väsymyksen ilmiötä 
tulisi tutkia tarkemmin, sillä se voi joissakin 

tapauksissa olla piilevänä riskitekijänä len-
toturvallisuuden hallinnassa. 

Metodiset kommentit 

Uuden aihealueen käsitysten tutkimusväli-
neeksi laadullinen menetelmä, haastattelu, 
sopi hyvin. Käsityksiä saatiin esille moni-
puolisesti, vaikka joihinkin haastattelukysy-
myksiin vastauksia saatiinkin kerättyä niu-
kemmin. Lentoasemaympäristö on konk-
reettinen, jolloin inhimillisten tekijöiden 
esille tuonninkin tulee olla käytännönlä-
heistä ja arkityötä lähestyvää. Tämä tuli 
esille useammissa haastattelukysymyksissä, 
sillä mitä lähemmäs kysymys tuotiin arki-
ympäristöä, sitä monipuolisemmin henki-
löt siihen vastasivat. Alun perin kaukaiselta 
vaikuttanut asia tiivistyi haastattelun myö-
tä hyvinkin konkreettisiksi toimenpiteiksi, 
erityisesti kun lentoturvallisuus ja operatii-
visen työn sujuvuus oli haluttu varmistaa.

Joihinkin kysymyksiin kommenttien mää-
rä jäi vähäiseksi. Vastausten niukkuus voi 
olla vaikeutta verbalisoida omaa toimintaa; 
asiasta voi olla tuntumaa mutta sitä on haas-
tattelutilanteessa vaikea kuvata. Kyse voi 
olla myös kysymyksen epämääräisyydestä 
tai yleisyydestä tai yksinkertaisesti siitä, että 
tutkituilla ei ole käsitteitä, joita tutkija käyt-
tää – tutkimuksen aihepiirihän on tutkitussa 
organisaatiossa uusi.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Kansainvälisesti suuntaviivoja inhimillisten 
tekijöiden tutkinnasta ja koulutuksesta on 
annettu jo 15 vuotta sitten18, 19, 20. Suoma-
laisessa lennonvarmistuksessa inhimillisten 
tekijöiden implementointi on aloitettu mel-
ko myöhäisessä vaiheessa ja tutkimushet-
kellä sen sovellukset muun muassa koulutuk-
sen käytäntöihin ja työmenetelmien suunnit-
teluun hakivat edelleen toimivinta muo-
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toaan. Inhimillisen tekijän implementointi 
osaksi arjen turvallisuustyötä onkin vuosi-
kausien työ. Inhimillinen tekijä muodostuu 
osaksi turvallisuustyötä, mikäli suuntaviivat 
on esimieskunnassa tehty selkeiksi ja keske-
nään yhteneväisiksi. Käytännön toimenpitei-
den pitää perustua toimintaympäristön vaa-
timuksiin ja niiden analysointiin25.

Monet haastateltavien oivallukset ja toi-
menpiteet olivat seuratusta siitä, että toi-
mintaympäristössä oli ollut vaatimusta suu-
ren muutoksen tai projektin läpiviemiseen, 
jolloin aihepiirin problematiikka oli ollut 
pakko ottaa käsittelyyn. Vaatimukset vahvis-
tivat aihepiiriin suunnattua panostusta. 
Tämä havainto asettaa haasteen sekä orga-
nisatorisesti että yksittäisissä operatiivisissa 
yksiköissä. Miten ylläpitää kehittämisorien-
taatio niissä ympäristöissä, joissa suuren 

muutoksen mahdollisuutta tai vaatimusta ei 
olla juuri asettamassa? Toisaalta miten pide-
tään yllä havahtumista ja tilannetietoisuutta 
hiljaisissa työpisteissä, joissa inhimillisten 
tekijöiden riski on puettu toiseen muotoon; 
tilanteisiin tuudittautumiseen, vireystilan 
alenemiseen ja tätä kautta tarkkaavaisuuden 
heikkenemiseen6, 17? Rutiinien toistamisen 
vaatimuksen, ”pitää aina vain jaksaa var-
mistaa”- tai conscious effort -ajattelun  tulisi 
näissä yksiköissä olla arkipäiväinen työtä 
ohjaava ajattelumalli1. 

Tietoisen ajatteluponnistelun vaatimus 
koskee kaikkia organisaation toimijoita 
päätöksentekijästä operatiiviseen suoritta-
jaan, jotta inhimilliset tekijät opitaan miel-
tämään turvallisuuden hallinnan käytän-
nön työkaluksi28.
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Melun ja tärinän aiheuttama 
tapaturmariski

Esko Toppila, Ilmari Pyykkö ja Rauno Pääkkönen

Euroopan unioni on uudistamassa työoloja 
koskevia direktiivejään. Uudistuksen 
tarkoituk sena on parantaa riskinarviointia 
ja varhaisdiagnostiikkaa sekä painottaa 
teknistä torjuntaa työ olosuhteiden paran-
tamisessa. Melua koskevat vaatimukset on 
esitetty direktiivissä 2003/10/EC ja täri-
nää koskevat direktiivissä 2002/44/EC3, 4. 
Nämä direktiivit on implemen toitu suoma-
laiseen lainsäädäntöön melun osalta valtio-
neuvoston asetuksena 85/2006 ja tärinän 
osalta valtioneuvoston asetuksena 
48/200523, 24. Vastaavasti työterveyshuollon 
uudet vaatimukset ovat valtioneuvoston 
asetuksessa terveystarkastuksista erityistä 
sairastumi sen vaaraa aiheuttavissa töissä 
annetun valtioneuvoston asetuksen muut-
tamisesta 831/200525. 

Melu- ja tärinäasetukset ovat hyvin 
samantapaisia. Asetuksien mukaan melun 
tai tärinän vaikutus tapaturmariskin lisään-
tymiseen pitää arvioida. Meluasetuksessa 
edellyte tään lisäksi arvioimaan suojainten 
aiheuttamat haitat, ja mikäli haitat ovat 
suuremmat kuin hyödyt, voidaan suojain-
ten käytöstä luopua. Tässä kirjoituksessa 
hahmotellaan mallia, jolla näitä asioita 
voitaisiin hahmotella työpaikalla yhtenä 
kokonaisuutena.

JOHDANTO

Tärinä

Tärinäasetuksessa tärinä jaetaan käsitäri-
nään ja kokokehon tärinään. Käsitärinälle 
altistu taan tyypillisesti täriseviä käsityöka-
luja käytettäessä. Tärinätautia kutsutaan 
usein valko sormisuusoireeksi, mikä kuvaa 
hyvin täysin kehittynyttä tärinätautia. 
Työskenneltäessä tärisevillä työkaluilla sor-
met tulevat kylmiksi, kivuliaiksi ja valkoi-
siksi erityisesti kylmässä. Valkosormisuus-
oireen taustalla on ääreisverenkierron ja 
ääreishermoston häiriöt. Näihin oireisiin 
liittyy usein sormien pistely, puutuminen, 
puristusvoiman heikkeneminen sekä tunto-
kynnyksen kasvaminen. Oireiden seurauk-
sena käsien toiminta heikkenee ja 
kömpelöi tyy, mikä vaikeuttaa käsityökalu-
jen hallintaa ja muita tarkkuutta vaativia 
töitä20, 22. Lisäksi altistuminen tärinälle lisää 
tuki- ja liikuntaelinvaivoja erityi sesti ylä-
raajoissa sekä niskan ja hartian alueella. 
Hermopinteet ja kierrekanavaoire korreloi-
vat tärinäaltistuksen kanssa21.

Käsien kömpelyys ja tunnottomuus voi-
vat lisätä onnettomuusriskiä14. Tapa-
turmariskin lisääntyminen mainitaan myös 
käsitärinän hyvissä käytännöissä, mutta 
sitä ei voida havaita kaikissa ammateissa, 
joissa altistutaan tärinälle6. Onkin oletetta-
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vaa, että tapaturmariskin lisääntymi nen 
liittyy tilanteisiin, joissa laitteiden hallin-
taan liittyy erityisiä vaatimuksia, kuten 
työskentely hankalissa työasennoissa. 

Kokokehon tärinä

Kokokehon tärinällä tarkoitetaan tärinää, 
joka välittyy kehoon istuimen välityksellä 
tai seiso van henkilön jalkojen kautta 
koneen käyttäjään. Tyypillisiä kokokehon 
tärinälähteitä ovat maastoajoneuvot, maa-
talousajoneuvot ja trukit. Kehoon kohdis-
tuva tärinä pahentaa alaselän vaivoja10, 19. 
Myös kokokehon tärinän on epäilty lisää-
vän tapaturmariskiä, esimerkiksi liikenne-
onnettomuuksia. Voimakas tärinä heiken-
tää ajoneuvon hallintaa ja lisää väsymystä 7. 
Tärähdykset ja iskut, joiden huippu arvo 
on yli 10 m/s2, heikentävät koeolosuhteissa 
ajoneuvon hallintaa hetkellisesti17. 

Melu

Melun aiheuttaman kuulovamman seu-
rauksia ovat muun muassa kuulokynnyksen 
heikkeneminen, ääniyliherkkyys (hyperacu-
sia), suuntakuulon heikkeneminen, korvien 
soiminen (tinnitus) ja puheen ymmärrettä-
vyyden heikkeneminen. Noin 6 % väestöstä 
saa kuulovamman ennen 65 vuoden ikää 
varhaisesta ikähuonokuuloisuudesta joh-
tuen, vaikka melualtistusta ei ole. Merkittä-
vä altistuminen melulle lisää riskiä 2–5-ker-
taiseksi. Huonokuuloisuus on jo sinäl lään 
tapaturman riskitekijä. Girard ym. tutkivat 
melun vaikutusta onnettomuus riskiin 
81 346 työntekijän otoksesta5. Tutkimuksen 
mukaan vaikeasti huonokuuloisella on 25 % 
suurempi riski joutua onnettomuuteen kuin 
normaalikuuloisella, kun melutaso on alle 
90 dB. Kun melutaso oli yli 90 dB, kohosi 
normaalikuuloisen riski joutua onnettomuu-
teen 5 % ja huonokuuloi sen 35 %. Lisäksi 

huonokuuloisilla onnettomuuden seurauk-
set olivat vakavammat. 

Samansuuntaisia tuloksia saivat Moll 
ym. tutkiessaan onnettomuusriskiä hollan-
tilaisella telakalla15. Melu (yli 83 dB) ja 
huonokuuloi suus olivat mukana 43 %:ssa 
kaikista tapaturmista. Riskialttius johtunee 
kuulo vamman seurauksista: on vaikeam-
paa kuulla varoitusääniä tai erottaa äänen 
suuntaa. Kuulo vamma heikentää myös 
puheen ymmärrettävyyttä. Nämä oletta-
mukset saavat vahvis tusta kuulonsuojain-
ten käyttöön liittyvästä kyselytutkimukses-
ta, jossa nämä syyt osoittautuivat merkittä-
vimmiksi perusteluiksi kuulonsuojainten 
käyttämättö myydelle16. 

Varoitussignaaleille on annettu suosituk-
set standardissa ISO 77318. Standardi edel-
lyttää, että varoitusäänen taso on ainakin 
yhdellä terssikaistalla vähintään 13 dB suu-
rempi kuin melu. Vaatimus ei ole kuitenkaan 
riittävä. Äänillä, joiden taajuusero on pieni, 
voi esiintyä peittovaikutus, jossa naapurikais-
tan kohina estää signaalin kuulumisen. 
Tämä ongelma johtuu siitä, että käytetty 
malli on yksinkertaistettu. Lisäksi standardis-
sa ei oteta huomioon kuulon suojainten eikä 
työntekijän kuulon aleneman vaikutusta 
varoitussignaalin kuulemiseen11, 12, 13. 

Standardissa EN 458-2004 suositellaan, 
että kuulonsuojainten vaimennuksen tulisi 
olla tasai nen eri taajuuksilla, kun varoitu-
säänien kuuleminen on tärkeää. Siinä ei 
kuitenkaan määritellä sanaa tasainen. Sak-
sassa on määritelty, että suojaimen vaimen-
nus on riittävän tasai nen, jos muutos on 
korkeintaan –3,6 dB oktaavia kohti 2. Vaa-
timus on välttämätön, muttei riittävä13. 
Suojaimen sopivuus on kokeiltava myös 
käytän nössä.

Melulle ja käsitärinälle altistuvista työn-
tekijöistä tapaturmariski kasvaa eniten niil-
lä, joilla on jo altistumisesta johtuvia oirei-
ta. Altistumisoireiden lisäksi tarvitaan vielä 
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epäedullinen melu tai tärinäolosuhteet, 
joissa nämä oireet lisäävät yleistä tapatur-
mariskiä. Sekä melu- että tärinäasetuksen 
mukaan työterveyshuolto on velvollinen 
ilmoittamaan tiedot, jotka on saatu työnte-
kijän terveydentilan seurannan yhteydessä. 
Työterveyshuollossa ei kuitenkaan ole käy-
tössä menetelmiä, joilla voidaan arvioida 
käsi- tai kuulo-oireiden vaikutusta tapatur-
mariskiin. Nykyiset riskinarviointimenetel-
mät eivät ota huomioon lisäriskiä, joka 
aiheutuu oirehtivalle työntekijälle. Tämän 
artikkelin tarkoituksena on pohtia melun ja 
tärinän aiheuttamaa tapaturmariskin lisään-
tymistä sekä riskin lisääntymisen arvioimista 
työpaikalla ja työterveyshuollossa. Aiheesta 
ei ole säännöksissä selviä kriteereitä, vaan 
ainoastaan sanallisia luonnehdintoja. 

TAPATURMARISKIN 
LISÄÄNTYMISEN ARVIOINTI

Kokokehon tärinä

Kokokehon tärinästä mitataan tärinäaltistus 
ja rekisteröidään myös tärinän huippuarvot. 
Ylöspäin suuntautuvan tärinän kiihtyvyyden 
arvo 10 m/s2 tarkoittaa, että ajoneuvon kul-
jettajaan kohdistuva painovoima on kumou-

tunut eikä hän enää istu tukevasti tuolissaan. 
Mikäli huippuarvot ylittävät 10 m/s2, tun-
nistetaan ne paikat, joissa tämä tapahtuu. 
Esimerkkejä tällaisista paikoista ovat kyn-
nykset, kun ajetaan jousittamattomalla tru-
killa. Korkea huippuarvo ei sinällään merkit-
se vielä tapaturmariskiä, vaan onnetto-
muuteen tarvitaan lisäksi suuria nopeuksia, 
ahtaita väyliä tai heikko näkyvyys, ennen 
kuin tärähdyksen aiheuttama hetkellinen 
ajoneuvon hallinta johtaa onnettomuuteen.

Käsitärinä

Riskinarviointi aloitetaan perinteisellä 
altistusarvioinnilla, joka kertoo riskin 
valko sormisuusoireelle. Mikäli riski on ole-
massa, toisin sanoen ylitetään toiminta-
arvo (2,5 m/s2), on suoritettava työvaihei-
den ergonominen arviointi. Arvioinnissa 
kiinnitetään huomiota hankaliin työasen-
toihin, joissa työkalu on hartialinjan ylä-
puolella tai kaukana vartalosta, sekä työ-
vaiheisiin, joissa tarvitaan paljon voimaa 
tärisevää työkalua käytettäessä. Mikäli täl-
laisia tilanteita on useita päivittäin, arvioi-
daan työkalun hallinnan menettämisen 
seuraukset. Tästä saadaan tapaturmariski. 

Taulukko 1. Tukholman asteikko a) verenkiertohäiriöille ja b) neurologisille oireille9

verenkiertohäiriöt neurologiset oireet
luokitus kuvaus luokitus kuvaus
0 ei kohtauksia 0SN altistunut tärinälle, ei koh-

tauksia
1 (lievä) satunnaisia kohtauksia yhden 

tai useamman sormen päässä
1SN tilapäistä sormien puutumis-

ta, ei pistelyä
2 (kohtalainen) satunnaisia kohtauksia yhden 

tai useamman sormen päässä 
2SN tilapäinen tai jatkuva sormien 

puutuminen ja tuntokynnyk-
sen lasku

3 (vakava) kohtauksia usein useimmissa 
sormissa

3SN tilapäinen tai jatkuva sormien 
puutuminen, tuntokynnyk-
sen lasku ja kömpelyys

4 (erittäin vakava) kuten luokituksessa 3; lisäksi 
ihon kudosmuutoksia
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Paras tapa pienentää tapaturmariskiä 
on poistaa tällaiset työvaiheet tai minimoi-
da niiden määrä. Mikäli tämä ei onnistu, 
on pyrittävä minimoimaan henkilökohtai-
nen tapaturmariski. Työntekijät, joilla on 
tärinätaudin oireita, tulee ohjata sellaisiin 
töihin, joissa näitä riskialttiita työvaiheita 
on mahdollisimman vähän. Oireiden mer-
kittävyyden arviointi on työterveyshuollon 
tehtävä. Tällä hetkellä standardoitua 
menetelmää ei ole. Työterveyshuollon 
tulisikin seurata puristusvoiman muutosta, 
käsien kömpelyyttä sekä tärinätaudin oirei-
den esiintymistä. 

Puristusvoiman arvioinnissa henkilön 
tulee olla oma verrokkinsa, koska vaihtelu 
puristusvoimassa on suuri. Huomattava 
puristusvoiman heikkeneminen toimii indi-
kaattorina. Niin sanotulla Tukholman astei-
koilla voidaan arvioida käsien kömpelyyttä 
ja valkosormisuusoireiden vakavuutta (tau-
lukko 1). Mikäli molempien asteikkojen kes-
kiarvo on yli kaksi ja puristus voima on hei-
kentynyt, tapaturmariski on olemassa.

Melu

Melun osalta toimintatapa on hyvin 
samantapainen kuin tärinänkin. Ensin 
arvioidaan melualtistus. Lisäksi on tunnis-
tettava ne työvaiheet, jolloin melua esiin-
tyy. Tämän jälkeen riskinarvioinnissa arvi-
oidaan seuraavien tilanteiden esiintyminen 
melun aikana:
1.  hälytysäänien kuulemisen tarve

2.  viestinnän tarve ja sen puuttumisen seu-
raukset

3.  suuntakuulon tarve ja sen puuttumisen 
seuraukset.

Mikäli hälytysääniä esiintyy tai viestinnän 
puute aiheuttaa ongelmia, on arvioitava 
riskin todennäköisyys työtilassa. Tämä voi-

daan tehdä esimerkiksi standardin ANSI 
S3.5 metodia käyttäen1. Menetelmässä tar-
vitaan taustamelun taso, puheen tai häly-
tyssignaalin taso, kuulonsuojaimen vai-
mennus sekä kuulon alenema. Menetel-
mässä lasketaan, kuinka monella kaistalla 
puhe tai signaali ylittää taustamelun. Kul-
lekin kaistalle on määritelty oma painonsa, 
joka määrittelee, kuinka paljon se vaikut-
taa puheen ymmärrettävyyteen. Signaalia 
ja melua voidaan korjata audiometrisella 
tuloksella ja suojaimen vaimennuksella. 
Tässä vaiheessa ei ole syytä tarkastella 
työntekijöiden kuulokäyriä, vaan riski voi-
da arvioida käyttämällä standardoituja 
kuulokäyriä arvioinnin pohjana. Jos 
puheen ymmärrettävyys on huono, on kol-
me mahdollisuutta parantaa tilannetta: 1) 
kuulon suojainten vaihto vähemmän vai-
mentaviin, 2) tiettyjen töiden rajoittaminen 
huono kuuloisilta sekä 3) tasorajoitteisten 
suojainten käyttäminen näissä töissä. 

Ensimmäinen vaihtoehto kannattaa tut-
kia aina. Vähemmän vaimentavat suojai-
met ovat tyypillisesti mukavampia ja niiden 
käytön motivointi on helpompaa. On huo-
mattava, että suojaimet tulee kuitenkin 
valita niin, että altistus mitattuna suojain-
ten sisäpuolelta jää alle 80 dB:n. 

Toinen vaihtoehto edellyttää, että kaik-
kien tapaturma-altista työtä tekevien hen-
kilöiden kuulokyky selvitetään puheen 
ymmärrettävyyden arvioimisessa ja mah-
dollisessa lasken nassa. Meluasetuksen 
(VNa 85/2006) 16 §:n mukaan työterveys-
huolto osoittaa erityisen alttiit työntekijät. 
Paras tapa on luoda taulukko, jossa selvite-
tään työtehtävittäin tausta melun ja puheen 
taajuusspektrit ja kuulonsuojaimen vai-
mennus oktaavikaistoittain sekä tarvittavat 
laskentakaavat. Tällöin työterveyshuolto 
voi lisätä taulukkoon työntekijän kuulokyn-
nykset taajuuksittain, ja näin voidaan las-
kea arvio kuulemiselle. 
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Laskennan tulos ei ole täysin luotettava. 
Puheen ymmärrettävyys voi heiketä enem-
män kuin mitä kuulokynnys ennustaa. 
Lisäksi työterveyshuollon tulee varmistaa 
puheen ymmärrettävyys esimerkiksi sopi-
valla standardoidulla kyselyllä18. Kyselyn 
perusteella voidaan arvioida, millaiseksi 
henkilö itse kokee kuulonsa. Arvio sisältää 
myös suuntakuulon ja puheen ymmärret-
tävyyden. Tätä voidaan soveltaa kriittisissä 
tapauksissa, joissa ulkopuolinen asiantunti-
ja voi tehdä tämänkaltaisen arvioinnin. 
Pääperiaate olisi kuitenkin, että pyritään 
arvioimaan kuulokyvyn vaikutuksia ja 
puheen ymmärrettävyyden vaatimuksia 
työssä tapaturmavaaroihin nähden.

Kolmantena vaihtoehtona on elektro-
nisten suojainten käyttö. Näitten arvioimi-
seksi ei ole olemassa standardoitua mene-
telmää, vaan on käytettävä kuuntelutestiä. 
Tässäkin tilanteessa kuulovammaisilla käy-
tön riskit ovat suurimmat. Olosuhteissa, 
joissa puheen ymmärrettävyys on heikko, 
on myös suuntakuulo heikko. Täten 
puheen ymmärrettävyyttä voidaan pitää 
hyvänä indikaattorina heikentyneelle suun-
takuulolle. Valitettavasti tämä ei pidä vält-
tämättä paikkaansa huonokuuloisilla. Täs-
tä syystä huonokuuloisille tulisi aina tehdä 
subjektiivinen kuulonarviointi, joka selvit-
tää ongelmaa. Tulosten arvioinnin voi teh-
dä työterveyshuolto.

POHDINTA

Työturvallisuuslain (738/2002) 8 §:n 
mukaan ”työnantaja on tarpeellisilla toi-
menpiteillä velvollinen huolehtimaan työn-
tekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä 
työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan 
on otettava huomioon työhön, työolosuh-
teisiin ja muuhun työympäristöön samoin 
kuin työntekijän henkilökohtaisiin edelly-
tyksiin liittyvät seikat”. Perinteiset riskinar-

viointimenetelmät (http://www.ttl.fi/
Internet/Suomi/Aihesivut/ Tyohygienia/
Riskinarviointi.htm) ovat ryhmätason tai 
aluetason menetelmiä, eivätkä ne täytä 
näitä vaatimuksia, vaan riskinarvioinnin 
tulee olla henkilökohtaista. Melu, tärinä ja 
onnettomuusriski ovat hyviä esimerkkejä 
tapauksista, joissa henkilökohtainen riskin-
arviointi on välttämätöntä.

Henkilökohtaisen riskinarvioinnin edel-
lytyksenä on toimintakulttuurin muutos. 
Perinteisesti melun ja tärinän riskinarviointi 
on perustunut raja-arvoihin, mutta henki-
lökohtaisessa riskinarvioinnissa tulee ottaa 
huomioon myös työpisteen ja henkilökoh-
taisten ominaisuuksien vaikutus riskiin. 
Tätä varten on tunnistettava riskiä lisäävät 
tekijät ja pystyttävä arvioimaan niiden 
merkitys. Tämä lisää työterveyshuollossa 
tarvetta käyttää standardoituja kyselylo-
makkeita haitan arvioimiseksi. Kyselyjen 
etu verrattuna objektiivisiin mittauksiin on 
se, että kyselyt ovat nopeita eivätkä vaadi 
lisää mittauskalustoa tai aikaa. Mikäli kyse-
lyt antavat viitteitä lisääntyneestä riskistä, 
on se pyrittävä varmentamaan objektiivi-
sin mittauksin. Kuitenkin tärinän osalta 
puristusvoiman mittaukset tulisi sisällyttää 
alusta pitäen työterveyshuollon tekemiin 
tarkastuksiin, mikäli tapaturman riski työs-
sä on lisääntynyt käsityökalujen käytöstä 
johtuen. 

Työpaikkatason arvioinneissa on ymmär-
rettävä ne mekanismit, joilla melu lisää 
tapaturmariskiä. Tämän perusteella voi-
daan arvioida, kannattaako ryhtyä tarkem-
piin mittauksiin. Taulukossa 2 on listattu ne 
tekijät, jotka tulee tehdä työpisteittäin. 
Mikäli toisessa sarakkeessa olevia tekijöitä 
esiintyy, on pyrittävä asettamaan kriteerit 
työn tekijöille, jotka voivat työskennellä tässä 
työpisteessä. Lisäksi työntekijöille tulee tie-
dottaa tästä lisääntyneestä riskistä. 
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Sekä melu että tärinä lisäävät onnetto-
muusriskiä. Esitetyssä menetelmässä ei ole 
otettu huomioon melun ja tärinän yhteis-
vaikutusta. Syynä tähän on se, että vaiku-
tusmekanismi on erilainen. Melulla riski 
liittyy kommunikaatioon, käsitärinällä 
ergonomiaan ja kokokehon tärinällä täräh-
dyksiin. Tästä syystä riskinarviointi voi-
daan tehdä miettimättä yhteis vaikutuksia.

Melu- ja tärinäasetuksen mukaan lisään-
tynyt tapaturmariski on niillä henkilöillä, 
joilla on vähintään ammattitaudin oireita. 
Siksi riskin arviointiin tarvitaan paitsi uusia 
menetelmiä myös lisääntynyttä yhteistyötä 
työsuojelu- ja työterveyshuolto-organisaa-
tioiden välillä. Tässä yhteistyössä joudu-
taan käyttämään potilastietoja, jotka ovat 
perinteisesti salassa pidettäviä. Toisaalta 
sekä melu- että tärinäasetus velvoittavat 
työterveyshuollon osoittamaan herkät 
ihmiset, jotta tarpeellisiin toimenpiteisiin 
voidaan ryhtyä. Tätä tiedon siirtoa tulee 
kehittää siten, ettei turhaa tietoa siirry.

Melun ja tärinän aiheuttamalle tapatur-
mariskin lisääntymiselle voidaan kehittää 
suoraviivaiset menetelmät, mikä ei ole 
mahdollista kaikille tapaturmariskiä lisää-
ville tekijöille. Girard ym. havaitsivat tutki-

muksessaan, että alle 25-vuotiailla työnte-
kijöillä on lähes kaksinkertainen riski jou-
tua onnettomuuteen verrattuna yli 55-vuo-
tiaisiin. Tämä tarkoittaa, että erityisesti 
nuorten tapaturmariskiin vaikuttaa moni 
muukin merkittävä syytekijä. 

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä kirjoituksessa on tarkasteltu melun, 
tärinän, ergonomisten tekijöiden ja tapa-
turmariskin yhteisvaikutuksia. Näiden 
lisäksi myös kemikaalien vaikutustekijät on 
tärkeää ottaa huomioon samalla tavalla. 
Kun siis yksittäinen haittatekijä muodostaa 
akuutin tai kroonisen altistumisen kautta 
terveysvaaran ja altistuminen ylittää raja-
arvon, huomio kiinnittyy tähän haittateki-
jään (esimerkiksi melu). Kun taas uusien 
direktiiveistä johdettujen säännösten 
mukaan ollaan toiminta-arvon rajalla tai 
sen yli mutta kuitenkin raja-arvon alapuo-
lella, tarvitaan yhteisvaikutusten arviointia. 
Tämä edustaa uutta ajattelua ja asettaa 
uusia vaatimuksia niin työpaikoille kuin 
työterveyshuolloillekin. Olisi varmaan jär-
kevää lähteä vähitellen parantamaan esi-
merkiksi kuvattuja melu- ja tärinäolosuh-

Taulukko 2. Melu, tärinä ja tapaturmariski sekä niistä johdetut toimenpiteet

aihe toiminta-arvo tai oire toimenpide
melu altistus yli 80 dB

puheen ymmärrettävyys tärkeä
suuntakuulo tärkeä
suojainten käyttö

arvioi melun ja kuulovamman yhteisvaiku-
tus
stereofoniset viestintäsuojaimet
informaatio, viestinnän laadun parantami-
nen ja työpistekohtaiset kuulovaatimukset

käsitärinä altistus yli 2,5 m/s2
työkaluja hartiatason yläpuolella 
tai hankalat työasennot

työterveyshuollon seulonnat oireilevien löy-
tämiseksi, käsien puutuminen tai puristus-
voiman heikentyminen

kehotärinä huippuarvot yli 10 m/s2
ajovirheet kohtalokkaita
tieliikenne

ajonopeuden alentaminen, kiire pois
turvallisuusajattelun lisääminen

tapaturmavaara melun ja tärinän syyosuus ryhmätason riskinarviointi, melu ja tärinä 
otettava huomioon
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teita sekä vähentämään tapaturmariskejä. 
Kun tietoa ja mene telmiä kertyy enem-
män, pitäisi pystyä muovaamaan käytäntö-
jä muidenkin työ ympäristön haittatekijöi-
den poistamiseksi tai pienentämiseksi. 

Yhteisvaikutuksia on pohdittu tieteelli-
sellä tasolla pitkään, ja haittatekijöiden 
väliset suhteet ovat monimutkaiset. Näiden 
monimutkaisten asioiden vieminen työpai-
kan tasolle suhteellisen yksinkertaisina 
hyvinä käytäntöinä on oma haasteensa, 

jota ei pidä väheksyä. Edistyneimmät työ-
paikat ovat jo ottaneet näitä asioita huo-
mioon käytännön toiminnoissaan, vaikka 
toistettavia ja yleistettäviä menetelmiä ei 
ole pystytty muodostamaan. Kuitenkin pie-
niä ja keskisuuria työpaikkoja ajatellen olisi 
tärkeää pystyä muodostamaan menetelmiä 
arvioida riskejä näin kuvatulla uudella 
tavalla, jossa haittatekijät yhdistyvät työn-
tekijän kannalta tärkeiden vaarojen ja nii-
den terveysvaikutusten arvioimiseksi. 
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Maantieliikenteen ammattikuljettajien 
työturvallisuus – katsaus ja 
kehittämismahdollisuuksia 

Paula Kärmeniemi, Seppo Olkkonen, Janne Sysi-Aho ja Aira Ylä-Outinen 

Tämä artikkeli on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jonka tarkoituksena on luoda 
kokonaiskuva maantieliikenteessä toimivien ammattikuljettajien 
työturvallisuustilanteesta sekä siihen vaikuttavista tekijöistä. Toimialan 
työturvallisuustilanteen ymmärtäminen vaatii sekä toimintaympäristön että 
kuljettajan työolosuhteiden tarkastelua. Artikkelissa tarkastellaan 
toimintaympäristön reunaehtoja ja muutoksia, ammattikuljettajan työn riskitekijöitä, 
yritysten työn organisointia ja työturvallisuusjohtamista sekä järjestelmän 
vaikutusta ammattikuljettajan työturvallisuuteen Suomessa. Lisäksi artikkelissa 
nostetaan esille ammattikuljettajien työtapaturmatilanne tilastojen valossa. 

Yhteenvedossa esitetään tekijöitä ja toimenpiteitä, joiden kautta ammattikuljettajien 
työturvallisuustilannetta voitaisiin parantaa. 

 Avainsanat: ammattikuljettajat, maantieliikenne, tapaturmat, työturvallisuus, 
työn riskitekijät, logistinen ketju
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JOHDANTO 

Tieliikenne on Suomessa tärkein kuljetus-
muoto sekä tavaroiden kuljetuksessa että 
henkilöliikenteessä harvasta asutuksesta ja 
pitkistä kuljetusetäisyyksistä johtu-
en33, 54, 55, 61. Kuorma-autoliikenteen kulje-
tussuorite asukasta kohden on Suomessa 
1,5–4-kertainen verrattuna muihin EU-
maihin61. Maantieliikenne työllistää pää-
toimisesti lähes 100 000 henkilöä, joista 
noin 80 000 työskentelee raskaassa maan-
tieliikenteessä. Tavaraliikenteen yrityksistä 
yli 90 % oli alle 10 hengen yrityksiä vuon-
na 200551. Henkilöliikenteen sektorilla bus-
siliikennettä hoitaa noin 400 yritystä ja 
11 000 kuljettajaa33, 45. Taksiliikenteessä 
työskentelee arviolta noin 15 000 kuljetta-
jaa, joista 9 000 on yrittäjiä45, 55. 

Maantieliikenteen toimialan yleisenä 
haasteena viime vuosina on ollut riittävän 
ammattitaitoisen työvoiman saanti. Eten-
kin nuorista kuljettajista on pulaa. Alan 
koulutuksiin ei saada tarpeeksi hakijoita, ja 
osa koulutetuista siirtyy muihin tehtäviin. 
Nuorten hakeutumiseen alalle vaikuttane-
vat muun muassa tieto alan kuormittavista 
työolosuhteista (erityisesti työajat ) ja alan 
saama negatiivinen julkisuus48. Työssä ole-
vien ammattikuljettajien varhainen eläköi-
tyminen ja ammatin vaihtaminen44 on 
lisännyt työvoimapulaa. Vanhempien työn-
tekijöiden alalta pois hakeutumiseen vai-
kuttavat työkuormituksen ohella myös ajo-
kortin terveysvaatimukset21. 

Toimialalla työskentelevien koulutustaso 
on alhainen. Ammattitaito on usein opittu 
työtä tekemällä. Alan koulutusvaatimusten 
tarkentaminen ja yhtenäistäminen on par-
haillaan meneillään EU:n alueella28, 65. 
Uudistuksella pyritään huolehtimaan entis-
tä paremmin ammattikuljettajien ammatti-
taidosta ja sitä kautta myös työturvallisuu-
desta28. Ammattitaitovaatimusten muutok-

sen vaikutus kuljettajan ammatin houkut-
televuuteen ja työvoiman saatavuuteen jää 
nähtäväksi. 

Ammattiliikenteen toimintaympäristös-
sä ja kuljettajan työssä esiintyy useita erilai-
sia työturvallisuushaasteita. Yritystoimin-
taa ja toimintaympäristöä määrittelevät 
toimialan, erityisesti tavaraliikenteen, kehi-
tykseen viime vuosina vaikuttaneet voima-
kas kansainvälistyminen ja globaali kilpai-
lu44, 63, teollisuuden ja kaupan logistiikka- ja 
kuljetuspalvelujen ulkoistaminen, teknii-
kan ja tietojärjestelmien kehittyminen, kul-
jetuspalvelujen monipuolistuminen ja asia-
kaspalvelun lisääntyminen52. Tiekuljetuk-
set toimivat tänä päivänä yhä hektisempien 
ja monimutkaisempien toimitusverkkojen 
osana, millä on vaikutusta yksittäisen kul-
jettajan työnkuvaan ja työturvallisuu-
teen52. 

Maantieliikenteen ammattikuljettajan 
työn keskeiset terveysriskit ja kuormitusteki-
jät ovat työaikoihin liittyvät tekijät (epäsään-
nölliset työajat, yötyö ja pitkä työsidonnai-
suus), kemialliset ja fysikaaliset riskitekijät, 
tapaturmariskit, psyykkiset kuormitustekijät 
(väkivallan uhka, muu liikenne, työn vas-
tuullisuus) ja aivojen tiedonkäsittelyyn liitty-
vät kognitiiviset kuormitustekijät sekä fyysi-
set kuormitustekijät14, 19, 20, 23, 24, 34, 36, 44, 63, 64. 
Yksittäisen kuljettajan tai yrittäjän työn 
kuormitustekijöihin vaikutetaan toimialan 
reunaehtojen ja toimintatapojen kautta, 
jotka vaikuttavat kuljetusyritysten turvalli-
suusjohtamisen toimintatapoihin. Kulje-
tusyritysten turvallisuusjohtamisen haastei-
ta lisäävät toimialan pienyrittäjävaltai-
suus33, 44, 63 sekä logistiikkaketjun eri osa-
puolten turvallisuusyhteistyön vähyys. 
Yhteistyötä tarvitaan työturvallisuuteen 
liittyvien toimintatapojen ja asenteiden 
kehittämiseksi. 
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Maantieliikenteen yhteiskunnallisesta 
merkittävyydestä huolimatta toimialan työ-
turvallisuustilanne ei ole kovin hyvä. Lii-
kenneturvallisuus on osa ammattikuljetta-
jan työturvallisuutta. Se on myös asia, joka 
yhdistää ammattikuljettajan jokaiseen tiel-
läliikkujaan. Siksi maantieliikenteen 
ammattikuljettajan turvallisuuden kehittä-
minen on kaikkien suomalaisten asia. 

Tässä katsausartikkelissa tarkastellaan 
maantieliikenteen ammattikuljettajien työ-
turvallisuustilannetta ja työturvallisuuteen 
vaikuttavia tekijöitä Tapaturmanvakuutus-
ten liiton (TVL) tapaturmapakista tehtyjen 
tilastoajojen, Työ ja terveys Suomessa -kat-
sauksen ja haastattelututkimuksen tulosten 
sekä muiden maantieliikenteen ammatti-
kuljettajien työoloja ja työturvallisuutta 
tarkastelevien dokumenttien ja kirjallisuu-
den perusteella. Artikkelissa on käytetty 
pääosin kotimaista dokumenttipohjaista 
aineistoa ja kirjallisuutta. 

AMMATTIKULJETTAJIEN 
TYÖTAPATURMAT

Kuljetusalan työntekijöiden liikkuvuus ja 
suuret liikkuvat ja liikuteltavat massat 
näkyvät alan tapaturmatilastoissa. Maan-
tieliikenteessä vakavin tapaturmariski on 
edelleen liikenneonnettomuus. Määrälli-
sesti eniten tapaturmista sattuu kuitenkin 
lastaus- ja purkupaikoilla56. Kuljettajien 
työn keskeiset työtapaturmavaarat (otta-
matta huomioon väkivaltatilanteita) voi-
daan jaotella karkeasti neljään luokkaan, ja 
ne liittyvät
1)  kuljettajan liikkumiseen ohjaamon ulko-

puolella ja tavaroiden siirtämiseen

2)  työympäristöön (kulkuväylät, nousutiet, 
pimeys, lämpöolot, melu, tärinä, vaaral-
liset kemikaalit, ahtaus, huono järjestys, 
liukkaus) 

3)  tavarankuljetuksessa koneisiin, apuväli-
neisiin sekä niiden käyttöön 

4)  liikenneympäristöön ja muuhun liiken-
teeseen.

Työ ja terveys Suomessa -katsauksen (2006) 
mukaan ammattiryhmittäin tapaturmia 
sattui eniten maataloustyössä, kuljetus- ja 
liikennetyössä, teollisuudessa ja rakennus-
alalla22. Lisäksi kuljetus- ja liikennetyössä 
työtapaturmiin joutuneiden osuus on kas-
vanut vuodesta 2000 lähtien22. 

Työ ja terveys -haastattelututkimuksen 
(2006) mukaan kuljetuksen, varastoinnin ja 
tietoliikenneammattiryhmän vastaajista 
joka kuudes työntekijä oli ollut tapatur-
massa45. Lisäystä edelliseen tutkimukseen 
on kaksi prosenttia45. Myös TVL:n tilasto-
jen mukaan palkansaajille sattuneiden työ-
paikka- ja työliikennetapaturmien määrä 
tieliikenteen ammattiluokissa (54) näyttää 
lisääntyneen vuoden 2003 tasosta59. Erityi-
sesti lisäys koskee kuorma-autonkuljettajia 
(541) vuosina 2003–200459. (Taulukko 1). 
Vuonna 2005 tilastointitapaa muutettiin 
lainsäädäntömuutoksen takia, mistä johtu-
en vuoden 2005 ja sitä myöhempien vuosi-
en lukuja ei voi suoraan verrata aiempiin. 
Lainsäädäntömuutoksen arvioidaan aihe-
uttavan noin 10 prosentin lisäyksen lukui-
hin vuodesta 2005 eteenpäin.  

Tapaturmien määrän kasvu on nähtä-
vissä TVL:n tilastojen mukaan myös toimi-
alan ”Maaliikenne; putkijohtokuljetus” 
(60) tasolla tarkasteltuna. Kyseisen toimi-
alan työntekijöille sattuneiden työpaikka- 
ja työliikennetapaturmien lukumäärä on 
noussut vuodesta 2001 asti (taulukko 2). 
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Toimialalla ”Maaliikenne; putkijohto-
kuljetus” (koodi 60) työntekijöiden vaka-
vien (työkyvyttömyyden kesto yli 30 päi-
vää) työpaikka- ja työliikennetapaturmien 
lukumäärä on kasvanut vuodesta 2001 läh-
tien (taulukko 2). Vakavien tapaturmien 
tilastointitapaan vuoden 2005 tilastointi-
muutos vaikuttaa vain vähän, joten lukuja 
eri vuosilta voi karkeasti verrata keskenään. 
TVL:n mukaan myös päätoimialalla ”Kul-
jetus, varastointi ja tietoliikenne” vakavien 
palkansaajille sattuneiden työpaikka- ja 
työliikennetapaturmien taajuus on kasva-
nut ajanjaksolla 1996–200558. Sen sijaan 
Työ ja terveys -haastattelututkimuksen 
mukaan kuljetus- ja tietoliikenneammatti-

Taulukko 1. Tieliikenteen ammattiluokissa palkansaajille sattuneet työpaikka- ja työliikennetapaturmat59.

Ammattiluokka 
Sattumisvuosi

2000 2001 2002 2003 2004 2005

autonkuljettajat, henk.liik. (540) 703 699 790 742 718 889

kuorma-auton kuljettajat (541) 4 723 4 534 4 430 4 377 4 647 5 386

tavaralähetit (542) 80 74 61 63 55 45

tieliikennetyö (muu) (549) 1 1 5 4 7 2

YHT. 5 507 5 308 5 286 5 186 5 427 6 322

Taulukko 2. Palkansaajien työpaikka- ja työliikennetapaturmat toimialalla Maaliikenne; putkijohtokulje-
tus (60) vuosina 2000–2005 työkyvyttömyyden keston mukaan59.

Vakavuus
Sattumisvuosi

2000 2001 2002 2003 2004 2005

yli 30 pv 705 664 670 717 779 829

15 30 pv 645 693 647 670 721 736

7 14 pv 1 150 1 025 1 137 1 109 1 181 1 235

4 6 pv 840 772 731 796 902 953

0 3 pv 1 988 2 042 2 121 2 059 1 918 2 351

YHT. 5 328 5 196 5 306 5 351 5 501 6 104

ryhmässä yli 30 päivän työkyvyttömyyden 
aiheuttaneiden tapaturmien osuus on pysy-
nyt lähes ennallaan vuodesta 2003 vuoteen 
2006, kasvua on vain yhden prosentin ver-
ran45. Muutoksen pienuutta voi selittää 
kyselyn pienet vastausmäärät (2003 
n = 187 ja 2006 n = 149)45. Yli kolmen 
päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneiden 
tapaturmien osuus kasvoi kyselyn mukaan 
kahdeksalla prosenttiyksiköllä vuodesta 
2003 vuoteen 200645. 

Kuolemaan johtaneiden tapaturmien 
määrä vaihtelee TVL:n tilastojen mukaan 
tieliikenteen ammateissa viidestä kymme-
neen aikavälillä 2000–2005 (taulukko 3)59. 
Kolmen vuoden tarkastelujaksoissa kuole-
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maan johtaneiden tapaturmien määrät 
ovat lähes samat59. Vuosina 2000–2002 
kuolleita oli yhteensä 23 ja 2003–2005 
yhteensä 2259.

Suurin osa ammattiliikenteen tapatur-
mista liittyy kuljettajan tekemiseen ja liik-
kumiseen erilaisilla lastaus- ja purkupai-
koilla57. Työympäristö itsessään on useim-
pien tapaturmien lähde, mutta oma osansa 
on myös kiivaalla työtahdilla ja työn orga-
nisoinnilla. TVL:n tilastojen mukaan 
vuonna 2005 kuorma-autonkuljettajien 
yleisin työpaikka- ja työliikennetapatur-
maan liittyvä poikkeama oli kuljettajan 
”putoaminen, hyppääminen, kaatuminen 
tai liukastuminen” (1 949 tapausta) ja 
tavallisin aiheuttaja ”kulkuväylät, alustat, 
maa, ovet, seinät ym.” (1 492 tapausta). 
Toiseksi yleisin poikkeama oli ”henkilön 

Taulukko 3. Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvattujen kuolemaan johtaneiden työpaikka- ja 
työliikennetapaturmien lukumäärä tieliikenteen ammattiluokissa (54)59.

Vakavuus Sattumisvuosi

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Kuollut 9 7 7 7 5 10

äkillinen fyysinen kuormittuminen”, kuten 
ylirasitus, venähdys tms. (1 002 tapausta). 
Toiseksi yleisin tapaturmien aiheuttaja oli 
”materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet” 
(1 320 tapausta) ja kolmanneksi yleisin 
”maakulkuneuvot” (665 tapausta). (Tau-
lukko 4.)

Samat poikkeamat ja aiheuttajat ovat 
tulleet esille myös aiemmissa katsauksis-
sa14, 63. Liukastumisia, kaatumisia ja putoa-
misia tapahtuu yksityisillä pihoilla talvisin 
ulkotiloissa, lastaus- ja purkupaikoilla, 
rampeissa, rappusissa, säiliöitten päällä ja 
konehalleissa (öljyä lattioilla)63. Työ ja terveys 
-haastattelututkimuksen (2006) mukaan kul-
jetus- ja tietoliikenne ammattiryhmän vas-
taajista 87 % vuonna 2003 ja 93 % vuon-
na 2006 arvioi liukkauden aiheuttavan jon-
kin verran tai paljon tapaturman vaaraa 

Taulukko 4. Kuorma-autonkuljettajien työpaikka- ja työliikennetapaturmat vuonna 2005, poikkeama ja 
aiheuttaja59.

Rivi: aiheuttaja, 
sarake: poikkeama

putoaminen, 
hyppääminen, 
kaatuminen, 
liukastuminen

henkilön äkillinen 
fyysinen kuormittu-
minen

aiheuttajan 
rikkoutuminen, 
putoaminen ym.

terävään 
esineeseen 
astuminen, 
kolhiminen ym.

muut

kulkuväylät, alustat, maa, 
ovet, seinät ym.

1 106 144 64 98 80

materiaalit, esineet, 
tuotteet, sirpaleet

102 401 324 245 248

maakulkuneuvot 262 42 111 84 166

muut 479 415 244 217 554

YHT. 1 949 1 002 743 644 1 048
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työssään ja vaaraa kokeneiden osuus kasvoi 
kuusi prosenttiyksikköä tuona aikana45. 
Tapaturmanvaaraa aiheuttavista tekijöistä 
”suojaamattomuus” näyttäisi eniten lisään-
tyneen työssä: vastaajista 22 % vuonna 
2003 ja 53 % vuonna 2006 ilmoitti suojaa-
mattomuuden aiheuttavan jonkin verran 
tai paljon tapaturmanvaaraa työssä45. Myös 
työhön sopimattomilla vaatteilla koettiin 
olevan merkitystä. Vaatteista johtuvaa 
tapaturmanvaara kokeneiden osuus kasvoi 
15 prosenttiyksikköä vuodesta 2003 vuo-
teen 200645. Jätealalla kuljettajien työtur-
vallisuuteen nähtiin edellä mainittujen 
tekijöiden ohella vaikuttavan myös puut-
teelliset pelastautumisvälineet ja -tiet, puut-
teelliset valmiudet toimia tapaturma-, 
onnettomuus- ja ensiaputilanteissa sekä 
puutteelliset tiedot työhön liittyvistä tapa-
turmanvaaroista18. 

TYÖYMPÄRISTÖN 
RISKITEKIJÄT JA 
TYÖTURVALLISUUS 

Tapaturmanvaarojen ohella ammattikul-
jettajien työssä työturvallisuushaasteita 
aiheuttavat myös muut työympäristön ris-
kitekijät, erityisesti fysikaaliset, kemialliset, 
biologiset ja ergonomiset riski- ja kuormi-
tustekijät. 

Fysikaaliset riskitekijät 

Ammattikuljettajien työturvallisuuteen vai-
kuttavia fysikaalisia riskitekijöitä ovat eri-
tyisesti vaihtelevat lämpöolot, melu ja täri-
nä sekä puutteellinen valaistus. Vaihtelevia 
lämpö-oloja esiintyy sekä henkilö- että 
tavaraliikenteessä. Kylmyydelle ja kuu-
muudelle altistuvat esimerkiksi jäte- ja 
loka-autojen kuljettajat18, jakelu-9 ja puuta-
vara-autojen kuljettajat sekä säiliöautojen 
kuljettajat ja linja-autonkuljettajat63. Altis-

tuksen ominaispiirre alalla on kylmän ja 
lämpimän vuorottelu ja ohjaamossa esiin-
tyvä säteilyveto9. Toimialavertailussa kulje-
tustyö kuuluu neljän eniten vaihteleville 
lämpöoloille altistuvan ammattiryhmän 
joukkoon45. 

Vuonna 2006 kuljetus- ja tietoliikenteen 
ammattiryhmän vastanneista 70 % ilmoit-
ti, että työssä esiintyy kylmyyttä ja vetoa, ja 
18 %:a ne haittasivat työssä melko tai 
hyvin paljon45. Ammattikuljettajien kylmä-
altistuminen liittyy pääasiassa purku- ja 
lastaustyöhön, ja altistumisaika vaihtelee 
siten työn luonteen mukaan. Kylmälle 
altistuminen voi lisätä työtapaturmien 
määrää tai joidenkin vammatyyppien syn-
tymistä9, 10. Kylmässä työskentely voi kehon 
jäähtymisen kautta vaikuttaa keskittymistä, 
tarkkaavaisuutta ja työmotivaatiota hei-
kentävästi9, 10. Kehon jäähtyminen voi 
vähentää lihasvoimaa, nopeutta ja kestä-
vyyttä ja heikentää koordinaatioita sekä 
hidastaa palautumista9, 10. Nämä muutok-
set heikentävät työkykyä, vähentävät työte-
hoa sekä kasvattavat tapaturmariskiä9, 10. 
Kuljettajille tyypilliset liukastumis- ja kaa-
tumistapaturmat lisääntyvät kylmässä, 
etenkin lähellä nollaa astetta10. Kylmä 
ympäristö on siten usein toissijainen syy 
työtapaturmiin10. 

Vuoden 2006 Työ ja terveys -haastatte-
lututkimuksessa 53 % kuljetus ja tietolii-
kenne ammattiryhmän vastaajista ilmoitti 
työssä esiintyvän kuumuutta ja 12 % koki 
kuumuuden haittaavan melko tai hyvin 
paljon45. Altistuminen kuumuudelle on 
pysynyt samana ja haittaavuus vähentynyt 
vuoden 2003 kyselyyn verrattuna45. Eniten 
kuumuus haittaa henkilöliikenteen ammat-
tikuljettajia kaupunkien lähiliikenteessä. 
Tavaraliikenteessä altistutaan kuumuudelle 
kesäaikaan lähinnä lastaus- ja purkutilan-
teissa. Työskentely kuumassa voi aiheuttaa 
äkillisen lämpösairauden, esimerkiksi läm-
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pöpyörtymisen32, joka ammattiliikenteessä 
voi johtaa vakavaan työ- ja liikennetapa-
turmaan. Tällöin vaarassa ovat myös sivul-
liset, muut tielläliikkujat ja henkilöliiken-
teessä matkustajat.

Ammattikuljettajat altistuvat työssään 
myös melulle. Melua syntyy erityisesti las-
taus- ja purkutilanteissa muun muassa pur-
kauspumpuista, tavaroiden käsittelystä 
(rullakot, laatikot), säiliöiden pesutoimen-
piteistä sekä ympäristöstä63. Vuonna 2003 
kuljetus- ja tietoliikenteen ammattiryhmäs-
sä 50 % ilmoitti, että työssä esiintyy melua 
ja 10 %:a melu haittasi työssä melko tai 
hyvin paljon45. Vuonna 2006 vastaavat 
luvut olivat 64 ja 11 prosenttia45. Melu on 
yksi tekijä, jonka nähdään vaarantavan 
kuljettajien terveyttä63 ja turvallisuutta. 
Kolmannes (30 %) arvioi melun aiheutta-
van tapaturmanvaaraa työssä45. Turvalli-
suus voi vaarantua ja tapaturmariski kas-
vaa, kun melu tai siltä suojautuminen estää 
kuljettajaa esimerkiksi lastaustilanteessa 
havaitsemasta muuta toimintaa tai varoitu-
sääniä ympäristössään. Melu on myös suu-
rin ammattitauteja ja ammattitautiepäilyjä 
aiheuttava tekijä toimialalla27, 49.

Melun lisäksi ammattikuljettajat altistu-
vat kehotärinälle. Vuonna 2006 ammatti-
ryhmässä kuljetus ja tietoliikenne 44 % 
ilmoitti, että työssä esiintyy tärinää ja 4 %:a 
vastanneista tärinä (käsi ja koko kehon täri-
nä) haittaa työssä melko tai hyvin paljon45. 
Tärinä on yksi selkäkivun riskitekijöistä 
ammattikuljettajilla42. Tutkimusten 
mukaan koko kehon tärinälle altistuvilla 
on selvästi lisääntynyt selkäkivun riski ver-
rattuna altistumattomiin, ja riski näyttäisi 
kasvavan altistumisen keston myötä4, 13, 
etenkin jos altistumiseen yhdistyy staatti-
nen työasento ja toistuva rangan kierto 
(esimerkiksi linja-autonkuljettajat)3. Koko 
kehon tärinäaltistus lisää selkäkivun riskin 
4,8-kertaiseksi60. Tärinäaltistusta voidaan 

vähentää teknisillä ratkaisuilla, mutta nii-
den avulla ei tärinästä päästä kokonaan 
eroon. Siksi myös koneen käyttäjän rooli, 
eli ajotapa ja nopeus, ovat keskeisiä tärinä-
altistuksen vähentämisessä35. Tuki- ja lii-
kuntaelimistön ongelmat saattavat altistaa 
ammattikuljettajan tapaturmille lastaus- ja 
purkutilanteissa. Tätä asiaa käsitellään 
kappaleessa Fyysiset ja kognitiiviset kuor-
mitustekijät. 

Kemialliset ja biologiset 
riskitekijät 

Kemialliset aineet eivät normaalisti kulje-
tuksen aikana muodosta terveydellistä vaa-
raa ammattikuljettajalle, mutta onnetto-
muustilanteissa altistuminen voi olla suur-
ta21. Määränsä vuoksi kemikaalikuljetukset 
muodostavat suuren onnettomuusriskin 
maanteillä. Vuonna 2006 Suomessa kulje-
tettiin vaarallisiksi luokiteltuja aineita 14,3 
miljoonaa tonnia61. Kemiallisia riskejä 
pyritään kuljetusalalla hallitsemaan vaaral-
listen aineiden kuljetuslainsäädännön 
(VAK/ADR) avulla2, 31. Kuljettajan kuole-
ma kemikaalionnettomuudessa on harvi-
nainen, mutta lievempiä kemikaalityötapa-
turmia tapahtuu. Vuosina 1997–2001 lie-
vät kemikaalityötapaturmat lisääntyivät 
kuorma-autonkuljettajilla 29 %:sta - 
49 %:iin23. Kemikaaleista johtuvat ammat-
titaudit ovat kuitenkin harvinaisia23, 49. 

Tavarankuljetuksessa terveydelle vaaral-
lisille kemikaaleille altistutaan onnetto-
muustilanteiden ohella esimerkiksi autojen 
ajovalmistelu-, lastaus- ja purkutilanteissa 
sekä säiliöiden lastaus-, mittaus-, purku- ja 
pesutilanteissa24, 63. Altistuminen vaihtelee 
suoritealoittain. Esimerkiksi jätekuljetuksis-
sa altistutaan tietyille jäteautojen puhdis-
tuksessa käytettäville kemikaaleille18. Työ 
ja terveys -haastattelututkimuksen (2006) 
mukaan liuotinaineiden esiintyvyys sekä 
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kokemus niiden haittaavuudesta on pysy-
nyt kuljetus ja tietoliikenne ammattiryh-
mässä lähes samana vuodesta 2003 vuo-
teen 200645. Noin kolmannes vastaajista 
ilmoitti, että työssä esiintyy liuotinaineita45. 
Muiden ihoa ärsyttävien aineiden, kuten 
pesu- ja desinfi oimisaineiden, esiintyvyys 
lisääntyi vastaavana aikana kuudella pro-
senttiyksiköllä (se oli 25 % vuonna 2006) 
mutta haittaavuus pienentyi; se oli enää 
1 %45. 

Osa ammattikuljettajista altistuu biolo-
gisille altisteille. Niitä esiintyy esimerkiksi 
maa-aines-, puu-, jäte- ja eläinkuljetuksis-
sa. Erityisesti jäteauton kuljettajien työssä 
esiintyy useita, eri jätemateriaaleista peräi-
sin olevia biologisia altisteita, kuten pölyjä, 
bakteereja, endotoksiineja, sieni-itiöitä ja 
VOC-yhdisteitä18. Biologisen altistumisen 
hallinta on osa ammattikuljettajan työtur-
vallisuutta. 

Fyysiset ja kognitiiviset 
kuormitustekijät

Ammattikuljettajan työn fyysiset kuormi-
tustekijät, kuten jatkuva istuminen ja staat-
tinen kuormitus, toistoliikkeet, raskaat nos-
tot ja taakkojen kannattelu sekä näyttölait-
teiden sijoittelusta aiheutuva kuormitus25, 63 

vaikuttavat osaltaan tapaturmariskiin 
ammattikuljettajilla. Eri kuljetusmuodoissa 
ja eri suoritealoilla fyysiset kuormitusteki-
jät vaihtelevat. Esimerkiksi kaupunkien 
jakeluliikenteessä43 ja jätekuljetuksessa18 on 
raskaita nostoja ja liikkumista auton ulko-
puolella. Lähiliikenteessä tai kaukoliiken-
teen runkokuljetuksissa on puolestaan 
enemmän auton ajamista ja istumista. 

Ammattikuljettajien tapaturma-alttiu-
den kannalta kaikki edellä mainitut kuor-
mitustavat ovat ongelmallisia. Istumatyön 
ongelma on staattinen kuormitus ja siitä 
johtuva liikuntaelinten kuormittuminen. 

Istumatyö altistaa ammattikuljettajan eten-
kin niska-hartiaseudun ja alaselän oireil-
le34, 36, 46, 50, joita tärinä pahentaa3, 42. Las-
taus- ja purkutilanteissa liikkuminen ja ras-
kaiden taakkojen manuaalinen käsittely 
altistavat kuljettajia sekä tuki- ja liikuntaeli-
mistön että aineenvaihdunnan ylikuormit-
tumiselle ja sitä kautta tapaturmille26, 51. 

Raskaassa liikenteessä aineenvaihdun-
nan kuormittumiselle on tyypillistä lyhyeh-
köjen huippukuormitusten, kuten lastaus, 
ja pitkien aineenvaihduntaa kohtalaisen 
vähän kuormittavien, kuten ajaminen, 
vaihtelu26. Pitkän inaktiivisen vaiheen jäl-
keen seuraava kuormitushuippu voi johtaa 
kuljettajan uupumiseen työssä, mikä puo-
lestaan aiheuttaa työ- ja liikenneturvalli-
suusriskin26. Huolestuttavaa on, että kol-
mannes (30 %) kuljetus ja tietoliikenne 
-ammattiryhmän vastaajista ilmoittaa 
käsittelevänsä raskaita taakkoja (yli 25 kg) 
päivittäin ilman apuvälineitä45. Heistä 
25 % ilmoitti, ettei apuvälineitä ole saata-
villa, ja 5 % ei käytä apuvälineitä, vaikka 
niitä olisi saatavilla45. Apuvälineiden puute 
ja käyttämättömyys sekä kiire ja huonosti 
suunnitellut lastausalueet kasvattavat tapa-
turmariskiä18, 45. 

Ammattikuljettajien työturvallisuuteen 
vaikuttaa myös työn kasvava kognitiivinen 
kuormitus, jota aiheuttaa liikenteen, tek-
nisten laitteiden (ajoneuvopäätteet, matka-
puhelin) ja henkilöliikenteessä asiakkaiden 
yhtäaikainen seuraaminen25, 26, 64 sekä lii-
kenneympäristöön liittyvät kuormitusteki-
jät, kuten huono keli. Ajoneuvopäätelait-
teita ja karttaohjelmia käytetään myös pal-
jon ajon aikana25, mikä aiheuttaa liikenne-
turvallisuusriskin samalla tavalla kuin mat-
kapuhelimen käyttö37, 47. 

Huomiokyvyn jakamisen ohella myös 
psykofyysinen kuormittuminen ja vireysti-
lan aleneminen heijastuvat aivojen toimin-
takykyyn ja kognitiiviseen suoriutumiseen. 
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Vireystilaan ja psyykkiseen kuormitukseen 
vaikuttavat puolestaan monet työn organi-
sointiin, erityisesti työaikoihin, liittyvät 
tekijät. Aivojen toimintakyky vaikuttaa kes-
keisesti ajokykyyn ja siten sekä liikenne- 
että työturvallisuuteen64. 

TYÖN ORGANISOINTI 
VAIKUTTAA 
TYÖTURVALLISUUTEEN 

Työn organisointiin liittyvistä tekijöistä eri-
tyisesti yötyö ja epäsäännöllinen työaika 
sekä kiire38, 53, 63 ovat keskeisiä ammattikul-
jettajan työturvallisuuteen vaikuttavia seik-
koja, koska ne vaikuttavat kuljettajan vi-
reystilaan8. 

Ammattikuljettajien työssä pitkät työpäi-
vät ja viikot ovat yleisiä. Ammattikuljetta-
jien työaikaa määrittelevät toimialan erityis-
piirteet, työehtosopimukset ja lainsäädäntö, 
kuten uusi ajo- ja lepoaika-asetus (EY N:o 
561/2006), josta säädetään laissa tieliiken-
nelain muuttamisesta29. Ajo- ja lepoaika-
asetus perustuu kahden viikon jaksoon, jol-
loin työajan viikkovaihtelu voi olla suurta29. 
Vireyden kannalta pelkkä ajoaika ei ole 
ainoa kuormitustekijä8. Kuljettajan väsy-
mykseen voivat ajoajan lisäksi vaikuttaa työ-
vuoron kesto, kokonaistyöaika, vuorokau-
denaika (vireystilaminimit aamuyöllä ja ilta-
päivällä) ja monet ajoa edeltäneet tekijät 
(esim. unen laatu ja määrä, yhtäjaksoinen 
hereilläoloaika, fyysinen aktiviteetti tai alko-
holin nauttiminen ja ravinnon laatu)8. 

Elintapojen merkitys ammattikuljetta-
jien vireystilaan on suuri. Ruokailutottu-
muksilla (ateriarytmillä, aterioiden koolla 
ja ruoan laadulla) on vaikutusta päivittäi-
seen työkykyyn ja vireyteen8 ja ylipainon 
sekä siihen liittyvien sairauksien (mm. 
metabolinen oireyhtymä, uniapnea) kehit-
tymiseen. Ammattikuljettajien ylipainon 
on todettu puolestaan olevan yhteydessä 

työaikaiseen uneliaisuuteen5. Myös fyysi-
nen aktiivisuus on yhteydessä uniongel-
miin6. Ylipaino ja uniongelmat ovat puo-
lestaan yhteydessä sekä vähäiseen fyysisen 
aktiivisuuteen että huonoihin ruokailutot-
tumuksiin6. 

Pitkät työvuorot ja viikot ovat merkittä-
vä riski ammattikuljettajan työ- ja liikenne-
turvallisuudelle, koska niihin liittyy usein 
unen määrän väheneminen ja sitä kautta 
väsyminen ja vireystilaongelmat8. 

Myös epäsäännöllinen työ ja yötyö aiheut-
tavat uniongelmia8. Vuonna 2006 kuljetus 
ja tietoliikenne -ammattiryhmässä vuoro-
työtä ilmoitti tekevänsä 41 % ja yötyötä 
61 % vastaajista45. Vuorotyöntekijöiden 
määrä on kasvanut 20 % vuodesta 200345. 

Uni (unen määrä, laatu ja unihäiriöt) on 
mekanismi, jonka kautta työajat vaikuttavat 
sekä tapaturmiin että sairastavuuteen8. 
Unella on merkittävä vaikutus psyykkiseen 
toimintakykyyn, moniin fysiologisiin toi-
mintoihin ja sairastumis- sekä tapaturmaris-
kiin8. Univajeen ja pitkien ajovuorojen vält-
täminen on ensisijainen keino ehkäistä ajo-
väsymystä ja oman terveyden heikkenemis-
tä15 ja siten parantaa työturvallisuutta.

Kuljettajaan liittyvistä riskitekijöistä 
väsymys on eniten kuvattu kuorma-auto-
jen vakavien onnettomuuksien riskiteki-
jä15, 16. Yöllä nukahtamisriski on nor-
maalia suurempi ja toimintakyky erityisesti 
yksitoikkoisissa tehtävissä heikkenee. Tutki-
mukset osoittavat virhesuoritusten, väsy-
myksen ja vuorokaudenajan yhteyden8. 
Väsymyksen on todettu olevan osasyynä 
joka kuudennessa raskaan liikenteen kuo-
lemaan johtaneessa kolarissa Suomes-
sa16, 39. Noin kahdella kolmasosalla kul-
jettajista on ollut väsymyskokemuksia useam-
min kuin kerran15, 16. Ongelmia aiheut-
taa se, että kuljettajat eivät aina itse usko 
väsymyksen vaikuttavan suoritukseensa1, 
mikä voi osin näkyä haluna poiketa ajoai-
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kasäädöksen määräyksistä. Väsymyksen 
merkitystä turvallisuudelle ei aina ymmär-
retä myöskään yrityksissä. Harvalla kulje-
tusyrityksellä on esimerkiksi suunnitelmia 
vireyden hallinnasta kuljettajan työssä. 
Lisäksi ajo- ja lepoaikasäädöksiä noudate-
taan kuljetusyrityksissä huonosti 39, 40. 

Edellä mainittujen tekijöiden ohella työs-
sä koettu kiire vaikuttaa kuljetustyön turval-
lisuuteen11, 38, 53. Kuljetusyrittäjien mukaan 
syitä kiireeseen ovat aikataulujen kireys, 
huonot ajojärjestelyt ja kuljetusten heikko 
suunnittelu, odottamattomat viivytykset ja 
liikenneympäristön ongelmat38, 41, 53. Kuljet-
tajat mainitsevat ajojärjestelyjen puutteet 
kiirettä aiheuttavana tekijänä. Kiire vaikut-
taa kuljettajan liikennekäyttäytymiseen ja 
työtapoihin. Kiireessä turvallisten työtapo-
jen ja -välineiden, kuten suojainten ja kuor-
mitusta keventävien apuvälineiden, käyttö 
saattaa ”unohtua” tai työn riittävästä tauo-
tuksesta joustetaan. Näin kiireestä muodos-
tuu työ- ja liikenneturvallisuusriski. 

LIIKENNEYMPÄRISTÖN, 
LIIKENNEKÄYTTÄYTYMISEN JA 
JÄRJESTELMÄN VAIKUTUS 
TYÖTURVALLISUUTEEN

Liikenneympäristö vaikuttaa ammattikul-
jettajan työturvallisuuteen monella tavalla. 
Kuorma-autonkuljettajien mukaan turval-
lisuuden kannalta yleisimmät huolenaiheet 
liikenteessä ovat keli (24 %), muut tielläliik-
kujat (21 %), aikataulupaineet (11 %) sekä 
keliin liittyvänä teiden talvikunnossapito 
(11 %)11. Ne lisäävät kuljettajan kognitiivis-
ta kuormittumista. Selkeinä turvallisuusris-
keinä pidettiin samoja asioita: muita tiellä-
liikkujia ja piittaamattomuutta liikenteessä 
(25 %), tien kuntoa (15 %) ja huonoa talvi-
hoitoa (11 %) sekä huonoa keliä (12 %)11. 

Ympäristötekijöiden ohella myös kuljet-
tajan käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä, 

kuten lakien ja sääntöjen laiminlyöntiä, ris-
kiajamista ja turvallisuuden asettamista 
alttiiksi, pidettiin työturvallisuuden riskite-
kijänä liikenteessä11, 39. On kuitenkin muis-
tettava, että ammattikuljettajat ovat ajo-
suoritetta tehdessään osa logistista järjes-
telmää, joka määrittää niitä reunaehtoja 
(reitti, vuorokaudenaika ja työajan pituus, 
työvälineet), joiden puitteissa työ tehdään51. 
Logistisen järjestelmän vaikutuksia on 
kuvattu ja sen vaikutusmahdollisuuksia ras-
kaan liikenteen turvallisuuteen on selvitetty 
Ajoneuvohallintokeskuksen monivuotises-
sa projektissa ”Järjestelmän virhe”38, 39, 40, 41. 
Tässä selvityksessä tulee esille järjestelmän 
eri osapuolten vaikutus ammattikuljettajan 
työturvallisuuteen38, 39, 40, 41, joka näkyy esi-
merkiksi yhteisillä työpaikoilla.   

Työn luonteesta johtuen ammattikuljet-
tajan työturvallisuuteen vaikuttavat kuljet-
tajan ja kuljetusyrityksen toiminnan ohella 
asiakasyritysten (kuvassa 1 asiakas A) sekä 
kolmannen osapuolen (kuvassa 1 asiakas 
B) tilojen olosuhteet ja turvallisuustilanne. 
”Noutoasiakkaat” ovat useimmiten suur-
yrityksiä (tehtaat, keskusvarastot ja termi-
naalit yms.), joiden tiloissa turvallisuusasiat 
ovat pääosin kunnossa. Ongelmia (lastaus-
tilojen ahtaus, laitureiden liukkaus ja puut-
teellinen valaistus) esiintyy usein toimitus-
asiakkaiden (B) tiloissa. Kuljettajille jää täs-
sä ketjussa vastuu tiedottaa epäkohdista, 
mutta haastatteluiden mukaan kuljetusyrit-
täjät sekä kuljettajat kokevat, ettei heillä 
juurikaan ole mahdollisuuksia vaikuttaa 
muiden yritysten turvallisuustoimintaan57 
(ks. kuva 1). 

Ongelmia aiheuttaa erityisesti kuljetta-
jan tehtäväkuvan laajentuminen tavaran 
käsittelyyn ja asiakaspalveluun. Tavaran 
käsittelyä tehdään asiakasyritysten tiloissa 
ja koneilla (esimerkiksi trukit, pyöräkuor-
maajat). Työ tapahtuu usein iltaisin ja 
öisin, ja yleensä kuljettaja työskentelee 
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yksin. Yhteisillä työpaikoilla ei tunneta riit-
tävästi vastuuta alihankkijoina toimivien 
kuljettajien työsuojelusta. Etenkin jakelu-
kuljettajat joutuvat usein työskentelemään 
työturvallisuuden kannalta puutteellisissa 
tiloissa. Toimitusasiakkaiden laaja kirjo 
(teollisuus, kaupat, julkiset tahot, yksityis-
henkilöt) vaikuttaa olosuhteisiin. Vaikka 
alihankintatyötä tekevä kuljetusyritys on 
työsuojeluvastuussa omista työntekijöis-
tään, yhteisellä työpaikalla myös tilojen 
omistajalla on vastuunsa12. Lainsäädännös-
sä vastuuta on jaettu myös työn tilaajalle 
(Tilaajavastuulaki30). 

Selvää on, että ammattikuljettajan työ-
turvallisuuden ylläpitämiseksi tarvitaan 
yhteistoimintaa. 

Yhteinen turvallisuustyön foorumi kui-
tenkin puuttuu, siitäkin huolimatta, että 
Työturvallisuuslaissa määritellään muun 
muassa yhteisen työpaikan velvoitteista ja 
työpaikan olot tuntevan työnantajan vas-
tuista alihankkijatyönantajan perehdyttä-

misessä (49§–51§, 53§, 54§), työnantajien 
riittävästä, keskinäisestä yhteistoiminnasta 
(17§), tavaroiden lähettäjää ja kuormaajaa 
koskevista velvollisuuksista (60§) sekä 
rakennuksen omistajan, vuokraajan tai 
vuokranantajan velvollisuuksista (61§)62. 

UHKAILU JA FYYSINEN 
VÄKIVALTA KULJETTAJAN 
TYÖSSÄ 

Erityisesti julkinen liikenne kuuluu niihin 
riskiammatteihin, joissa voi kohdata satun-
naista ja yllättävää väkivaltaa. Julkisessa lii-
kenteessä voi kohdata päihtyneitä, huu-
meiden vaikutuksen alaisia tai muuten 
aggressiivisia henkilöitä7, 60. Esimerkiksi 
raitiovaunun kuljettajilla väkivaltatyötapa-
turman vaara on todettu keskimääräistä 
suuremmaksi19 ja taksinkuljettajista 15 % 
oli kohdannut työssään väkivaltaa60. Tava-
raliikenteen puolella väkivallan uhkaa koe-
taan eniten ulkomaanliikenteessä63. Uhkai-

Kuva 1. Eri toimijoiden roolit ja tiedonvälitys, tyypillinen tapaus. 
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lun tai fyysisen väkivallan kohteeksi joutu-
neiden määrä toimialalla on lisääntynyt 
viimeisten vuosien aikana22. 

Väkivaltariskien hallinta on osa yrityk-
sen turvallisuusjohtamista, ja Työturvalli-
suuslain62 27. §:n mukaan väkivaltaisten ja 
uhkaavien tilanteiden torjunta kuuluu 
työnantajalle. Työnantajan varautumisessa 
on puutteita erityisesti pienissä yrityksissä. 
Sekä valtiovalta että alan järjestöt ovat teh-
neet toimenpiteitä väkivallan vähentämi-
seksi toimialalla, esimerkkeinä taksinkuljet-
tajan turvallisuusohjeet20 ja kameravalvon-
nan käyttömahdollisuus. Myös uudet infor-
maatiojärjestelmät toimivat turvallisuutta 
parantavana tekijänä tarjoamalla mahdol-
lisuuden yhteydenpitoon ja tiedon saantiin 
(reitti, olosuhteet, häiriöt liikenteessä). 

YHTEENVETO JA 
KEHITTÄMISEHDOTUKSET

Katsauksen perusteella liikenteen toimi-
alalla ja ammattiryhmissä tapaturmien 
määrä on hienoisessa kasvussa erityisesti 
tavaraliikenteen puolella. Ammattikuljetta-
jien vaihteleva työympäristö (ajoneuvo, lii-
kenneympäristö, lastaus- ja purkausalueet) 
ja monipuoliset työvälineet asettavat haas-
teita turvallisuuden hallinnalle. Valtaosa 
kuljettajien tapaturmista sattuu lastaus- ja 
purkutilanteissa ja liittyy liikkumiseen, 
tavaroiden käsittelyyn, työympäristöön, 
koneisiin ja apuvälineisiin. Ammattikuljet-
tajien työssä ja työympäristössä esiintyy 
myös erilaisia riski- ja kuormitustekijöitä, 
jotka vaikuttavat työturvallisuuteen. Niistä 
erityisesti työn organisointiin, kuten työ-
aikoihin ja kiireeseen, liittyvät tekijät, työn 
kognitiivinen ja fyysinen kuormitus sekä 
fysikaaliset ja kemialliset riskitekijät aiheut-
tavat tapaturmanvaaroja. Ammattikuljet-
tajat joutuvat tapaturmiin myös liikenne-
ympäristössä. 

Ammattikuljettajan työolosuhteita mää-
rittelevät toimialan erityispiirteet, erityises-
ti kansainvälistyminen, koveneva kilpailu, 
alan pienyrittäjävaltaisuus, työn sisällön 
muutokset ja toimiminen monimutkaisten 
logististen ketjujen osana vaikuttavat toimi-
alan työturvallisuuteen. Myös ammattikul-
jettajien alhainen koulutustaso sekä työter-
veyshuollon huono kattavuus vaikuttavat 
kuljettajien työturvallisuuden kehittämi-
seen. 

Ammattikuljettajan työturvallisuuden 
parantaminen vaatii monitahoisia toimen-
piteitä. Ensimmäiseksi logistiikkaketjujen 
turvallisuusvastuita ja turvallisuusosaamis-
ta tulee edelleen kehittää ja selkiyttää. 
Logistiikkaketjuissa tarvitaan yhteisen 
ymmärryksen lisäämistä, tietoa ja toimin-
tatapojen sekä asenteiden muutosta. Ket-
jun eri osapuolilla tulee olla yhtäläinen 
vastuu työ- ja liikenneturvallisuudesta. 
Tämä näkemys on yhdenmukainen aiem-
min mainitun projektin ”Järjestelmän vir-
he” näkemyksen kanssa38, 39, 40, 41. Konkreet-
tisena toimena ketjuihin voisi esimerkiksi 
perustaa yhteistyöfoorumeita turvallisuus-
asioiden käsittelyä varten. 

Toiseksi kuljetusyritysten turvallisuusjoh-
tamista tulee kehittää. Liikenneturvallisuu-
den sisällyttäminen yritysten laatujärjestel-
miin olisi alku tälle työlle38. Lisätutkimusta 
tarvitaan esimerkiksi toimialalle soveltuvien 
riskien hallintamallien kehittämiseen. 
Samalla yritysten riskien hallinnan tehosta-
minen ja kuljettajien osaamisen tehokkaam-
pi hyödyntäminen olisivat tarpeen. 

Keskeinen kuljetusyritysten turvallisuus-
johtamiseen liittyvä asia on työn organi-
soinnin ja työaikojen kehittäminen yrityk-
sissä siten, että ne tukevat kuljettajan jaksa-
mista. Työvuorosuunnittelu, jossa on otet-
tu huomioon vireystilaan vaikuttavat teki-
jät sekä ajo- ja lepoaikamääräysten nou-
dattaminen, edistävät kuljettajan työturval-
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lisuutta. Sekä kuljetusyrityksille että kuljet-
tajille tulisi saada lisää tietoa vireystilaan 
vaikuttavista tekijöistä ja niihin vaikuttami-
sesta. Tässä työssä tarvitaan työterveys-
huoltojen ja työsuojeluviranomaisten 
panosta. Myös asiantuntijatahot tarvitsevat 
lisää tietoa voidakseen toteuttaa neuvontaa 
ja ohjausta. Siksi uusien toimialalle sovel-
tuvien työaikamallien kehittäminen ja nii-
den vaikutusten tutkiminen on tärkeää. 
Tutkimusten ja kehittämisen mahdollista-
jia ovat yritykset, toimialan työmarkkina-
osapuolet ja muut alan toimijat. 

Kolmas tärkeä tekijä on koulutuksen kehit-
täminen. Turvallisuusasenteisiin ja -osaami-
seen vaikutetaan myös koulutuksen kautta. 
Kuljetuksiin liittyvän turvallisuuskoulutuksen 
kohderyhmäksi tulisi ottaa koko kuljetusket-
ju. Kuljettajien ammattipätevyyskoulutukses-
sa ja jatkokoulutuksessa28, 29 tulisi työturvalli-
suusasiat ottaa yhdeksi painopistealueeksi. 

Neljänneksi maantieliikenteen ammatti-
kuljettajien työterveyshuollon sisältöä tulee 
edelleen kehittää ja palvelujen kattavuutta 
sekä saatavuutta parantaa63, 64. Tätä kehi-
tystyötä on jo tehtykin. Ammattikuljetta-
jien työterveyshuollon tavoitteena on riski-
henkilöiden ja -olosuhteiden varhainen 
tunnistaminen ja ammattikuljettajan työ-
turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden edis-
täminen yhdessä yrityksen ja muiden toi-
mijoiden kanssa (alan järjestöt, palvelun-
tarjoajat, tutkimustahot). 

Maantieliikenne koskettaa meitä kaik-
kia. Siksi ammattikuljettajien ja kuljetuk-
sen toimialan työturvallisuuden kehittämi-
seen on panostettava. Inhimillisten ja ta-
loudellisten menetysten ohella huono työ-
turvallisuustilanne voi vaikuttaa esimerkik-
si ammatin houkuttelevuuteen ja siten 
koko alan tulevaisuuteen. 
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Palovammat ja henkilönsuojainten käyttö

Helena Mäkinen

Tutkimuksessa tarkasteltiin Tapaturmaselostusrekisteriin kirjattuja vuosina 1994–
2007 sattuneita vakavia palovammaan johtaneita tapaturmia (111 kpl) 
alakohtaisesti, kuuman energian ja vahingoittuneen ruumiinosan mukaan. 
Selostuksen antaman informaation perusteella arvioitiin suojavaatetuksen ja muiden 
henkilönsuojainten käyttöä ja osuutta tapaturmatilanteissa. Lisäksi tarkasteltiin 
henkilönsuojausta koskevien määräysten ja normien olemassaoloa sekä niiden 
sisältämiä vaatimuksia palovammojen torjunnassa. 

Eniten palovammoja oli aiheuttanut valokaari, 29 tapausta. Seuraavaksi eniten 
palovammoja olivat aiheuttaneet kuuma kemikaali ja sula metalli, molemmat 16 
tapausta. Useimmissa tapauksissa tarkoituksenmukaista suojavaatetta tai muuta 
suojainta ei ollut käytetty. Vaikka valokaaren aiheuttamia tapaturmia oli eniten, oli 
niiden määrä ja vakavuusaste selvästi laskenut tutkitun ajanjakson loppupuolella. 
Tutkimuksessa ilmeni myös, että kuumilta nesteiltä suojautumiseen tarvittaisiin 
testausmenetelmiä ja vaatimuksia. 

 Avainsanat: palovamma, henkilönsuojaimet, suojavaatetus, standardi
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JOHDANTO

Vuonna 2004 oli kaikista työtapaturmista 
noin 3,5 prosenttia sähkön, lämpötilan tai 
vaarallisten aineiden aiheuttamia, eli sel-
laisia, joista on voinut aiheutua palovam-
ma. Palotapaturmaan johtaneet tekijät 
ovat yleensä seuraus häiriöstä normaalissa 
työn kulussa. Häiriön on voinut aiheuttaa 
huollon tai siivouksen laiminlyönti, laitevi-
ka tai häiriö, puutteellinen laitesuojaus, 
väärin valitut työkalut, virheellinen työn-
järjestely tai työmenetelmä, johon taas on 
voinut vaikuttaa puutteellinen ohjeistus ja 
opetus. Työ voidaan myös tehdä altistunee-
na kuumuuden tai tulen aiheuttamalle vaa-
ralle. Jos uhrilla on herkästi syttyvästä tai 
sulavasta materiaalista valmistetut vaatteet, 
ne voivat syttyä ja pahentaa vammaa. Var-
sinaista suojavaatetta ei siis tällöin ole käy-
tössä. Vaatteita tai muita suojaimia voi-
daan myös käyttää väärin; niitä ei esimer-
kiksi kiinnitetä tai suljeta oikein. Vaatteet 
ja jalkineet voivat edesauttaa staattisen säh-
kön ja sitä kautta räjähdyksen syntymistä. 
Huollon ja pesun laiminlyönti voi myötävai-
kuttaa suojavaatteen syttymiseen ja palo-
vammojen syntymiseen. Vamman lopulli-
seen vakavuuteen vaikuttavat ensisammu-
tuslaitteiston olemassaolo ja käyttö sekä se, 
miten ensiaputoimenpiteet tehdään. On 
tärkeää, että vammautunutta aluetta jääh-
dytetään riittävän kauan kylmällä vedellä, 
sillä ilman sitä palovamma etenee kudoksis-
sa vielä 3–5 päivää. (kuva 1).

Palovamma ja sen synty

Palovamma syntyy, kun elimistön jokin 
elin, esimerkiksi iho, altistuu lämpöener-
gialle, joka saa aikaan vahinkoa. Palovam-
mat jaetaan kolmeen asteeseen vakavuus-
asteen mukaan16:

1.  asteen palovammat: pientä punoitusta, 
vain ihon ylin kerros on palanut. Seu-
rauksena on ihon punoitus ja kirvely. 
Esimerkiksi auringon polttama iho. 1. 
asteen palovamma ei aiheuta pysyviä 
vahinkoja. Kudokset alkavat vahingoit-
tua, kun niiden lämpötila nousee yli 
44 °C:n34. 

2.  asteen palovammat: rakkuloita ja punoi-
tusta; vamma ulottuu syvemmälle 
kudoksiin. Seurauksena on kova kipu, 
punoitus, rakkuloita ja ihon turvotus. 
Rakkulat ovat nesteen täyttämiä, ihon-
alaisia onkaloita, jotka aiheuttavat kupli-
mista iholla. 

3.  asteen palovamma ulottuu ihon alle 
lihaksiin ja rasvakerroksiin. Rakkuloita 
ja punoitusta ei ole, mutta iholla on val-
koinen tai ruskea rupikerros, joka peit-
tää syvän haavan, ja iho on kuiva ja 
kova. Kipua ei tunnu, koska hermot ovat 
tuhoutuneet. 3. asteen palovamma ei 
parane, vaan se vaatii ihonsiirron. Ilman 
ihonsiirtoa haava umpeutuu jättäen jäl-
keensä pahan arpikerroksen. Vakavasta 
palovammasta voi olla seurauksena vuo-
tosokki, jolloin veren tilavuus pienenee 
veriplasman vuotaessa vaurioituneiden 
ihoalueiden kautta pois elimistöstä. 

Palovammat luokitellaan myös vamman 
ihopinta-alan laajuuden mukaan. Käden 
pinta-ala, sormet yhdessä, on 1 % ihon 
koko pinta-alasta. Pää on aikuisella 9 % 
pinta-lasta, yläraaja 9 %, alaraaja 18 %, 
vartalon etupuoli 18 ja takapuoli 18 % (ns. 
yhdeksän prosentin sääntö)19. 

Työssä syntyneet palovammat voidaan 
jakaa myös luokkiin syntymistavan mukaan. 
Termiset palovammat syntyvät räjähdykses-
tä, liekeistä tai lämpösäteilystä tai kontaktis-
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Kuva 1. Palovammaan johtavia tekijöitä
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ta kuumaan pintaan. Sähköpalovammat 
syntyvät valokaaresta, leimahduksesta tai 
suorasta kontaktista sähkövirtaan. Kemi-
kaalien aiheuttamat palovammat syntyvät 
kudoksen reagoidessa kemialliseen ainee-
seen150.

Julkaisuja palovammojen ja suojainten 
käytön tutkimuksista ei Euroopan maista 
löydy. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa on 
tietoja sähköalan työntekijöiden palovam-
moista vuosilta 1995–2004. Tänä aikana 
paloista ja sähköiskuista johtuvien tapatur-
mien kokonaismäärä oli 872 ollen 3,2 kai-
kista tapaturmista. Pääosa palovammoista 
aiheutti yhden päivän poissaolon työstä. 
Useimmiten näissä tapaturmissa vahin-
goittuivat pää, kädet tai yläraajat150.

Tutkimuksen tarkoitus

Tässä artikkelissa tarkastellaan Hämeen 
työsuojelupiirin ylläpitämään Tapatur-
maselostusrekisteriin (TAPS) vuosina 
1994–2007 (30.6.2007 mennessä) ilmoitet-
tujen (n = 111) palovammoja aiheuttanei-
den tapaturmien syntymistä. Tarkastelu 
tehdään työalan ja/tai ammatin, vammaa 
aiheuttaneen energian tai vahingoittunei-
den ruumiinosien mukaan. Lisäksi analy-
soidaan henkilönsuojainten ja vaatetuksen 
osuutta palovammojen muodostumisessa. 
Artikkelissa kuvataan myös, miten suo-
jaimia koskeva lainsäädäntö ja siihen 
perustuvat suojainstandardit ottavat huo-
mioon suojautumisen palovammojen 
varalta. 

AINEISTO JA MENETELMÄT

Vakavien tapaturmien tapaturmaselostus-
rekisteristä (TAPS) etsittiin vuodesta 1994 
lähtien palovamma-hakusanalla selostuk-
set, joissa tapahtumien kulku oli johtanut 
palovammaan. Analysoitavaksi valittiin 

111 selostusta. Näitä tapaturmia tarkastel-
tiin sattumisvuoden, työtehtävän, tapahtu-
man kuvauksen ja palovamman aiheutta-
neen energian perusteella sekä sen suh-
teen, mikä osuus suojavaatteilla ja muiden 
suojainten käytöllä oli ollut tapahtumien 
kulussa. Suojainten osuus palovammoissa 
arvioitiin seuraavasti: a. Tarkoituksenmu-
kainen suojavaate tai muu suojain on ollut 
käytössä, b. Vaate on ollut herkästi syttyvä, 
likainen tai huonokuntoinen, c. Tarkoituk-
senmukainen suojavaate tai muu suojain ei 
ollut käytössä ja d. Suojaimella ei ollut vai-
kutusta tai suojaimen vaikutus ei selviä 
(taulukko 2). Lisäksi tarkastellaan normi-
tuksen olemassaoloa ja kehitystä suhteessa 
eri aloilla tapahtuneisiin palovammoihin 
johtaneisiin vakaviin tapaturmiin.

TULOKSET

Eniten tarkasteltavia tapaturmia, 15 kap-
paletta, sattui vuonna 2005. Taulukossa 1 
esitetään eri vuosina analysoitujen tapatur-
mien lukumäärät.

Useimmat tapaturmien uhrit tekivät säh-
kötöitä, käsittelivät sulaa metallia, työsken-
telivät paperi- ja selluloosateollisuudessa, 
tekivät hitsaustöitä tai työskentelivät kemian 
teollisuudessa. Palovamman aiheuttanut 
energia oli valokaari (29), sula metalli (16), 
kuuma vesi (13), tuli ja liekit (12), kemikaa-
lit (16), hitsauskipinä (10), räjähdys (6), 
lämpösäteily (2) tai muu kuuma aine (7).

Kuolemaan johtaneet tapaturmat

Kuolemaan johtaneita tapauksia oli seitse-
män: 
–  Romun tukkikaupassa työskentelevän 

levysepän vaatetus syttyi palamaan polt-
toleikkauksen yhteydessä vuonna 1994. 
Tarkastajan raportissa todetaan, että 
vastaavissa töissä tulee käyttää puhtaita 
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Taulukko 1. Vakavat palovammat eri vuosina

Vuosi 1994 -95 -96 -97 -98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07
kpl 4 4 12 8 9 5 8 10 11 8 12 15 5 3

palosuojattuja päällysvaatteita, sulamat-
tomia alusvaatteita sekä kasvojensuo-
jainta, suojakypärää ja taskutonta suoja-
esiliinaa ja että käsineiden huolto tulee 
tehdä valmistajan ohjeiden mukaan.

–  Putkiasentaja sai kuolemaan johtaneita 
palovammoja tulipalossa vuonna 1997, 
kun happiasetyleeniseos syttyi palamaan. 
Uhrin päällä ollut haalari, joka oli mate-
riaaliltaan 52 % CO ja 48 % PES, paloi 
kokonaan. Uhri menehtyi saamiinsa 
palovammoihin. Vastaavissa töissä tulisi 
käyttää palosuojattuja suojavaatteita.

–  Palomies menehtyi pakkaustehtaan sam-
mutustyössä kuumuuteen ja hengitysil-
ma loppumiseen, kun hän jäi kiinni pai-
neilmalaitteista ahtaisiin portaisiin vuon-
na 1999. Uhrilla oli määräysten mukai-
sen suojavarustus käytössä.

–  Paperimassatyöntekijä paperin ja kar-
tongin valmistuksessa sai kuolemaan 
johtaneita palovammoja vuonna 2001, 
kun kuuma lipeä ryöpsähti päälle putkis-
ton tiivisteen vaihtotyön yhteydessä. 
Raportissa todetaan, että henkilösuo-
jainten käytöstä on laadittava ohjeet.

–  Putkiasentaja sai kuolemaan johtaneita 
palovammoja laivojen valmistuksessa 
vuonna 2001 kulmahiomakoneen kipi-
nästä alkaneessa tulipalossa. Raportissa 
painotetaan työnantajan velvollisuutta 
huolehtia oikeanlaisen vaatetuksen käyt-
tämisestä tulitöissä.

–  Paperimassatyöntekijä sai kuolemaan 
johtaneita palovammoja paperin ja kar-
tongin valmistuksessa vuonna 2001, kun 
hakkeen tukkeutuman selvittämisessä 

kuumaa vettä ja haketta roiskahti hänen 
päälleen.

–  Sähköasentaja sai kuolemaan johtaneita 
palovammoja ydinvoimalassa jännitteis-
ten laitteiden käsittelyssä syntyneestä 
valokaaresta vuonna 2004. Raportissa 
todetaan, että käytössä ei ilmeisesti ollut 
suojavaatetusta, joka täyttäisi EN 5318 
(suojavaatetus kuumassa teollisuustyös-
sä) -standardin vaatimukset.

Suojainten käyttö

Tapahtumien kuvausten perusteella arvioi-
tiin, että 58 tapauksessa uhrilla ei ollut käy-
tössään tarkoituksenmukaista suojavaatetus-
ta ja 43 tapauksessa muu suojain ei ollut 
käytössä. Valokaaritapaturmista puolet oli 
sellaisia, ettei uhrilla ollut käytössään asian-
mukaista suojavaatetusta. Myös useimmissa 
kemikaalin, sulan metallin ja tulen aiheut-
tamissa vammoissa asianmukainen suoja-
vaatetus tai muu suojain todettiin puuttu-
neen. Herkästi syttyvä vaate arvioitiin 
olleen käytössä 26 uhrilla. Likainen vaate 
mainittiin neljässä selostuksessa. Nämä 
tapaturmat olivat sattuneet hitsaustöissä. 
Kahdeksassa tapauksessa uhrilla oli ollut 
käytössään tarkoituksenmukainen suoja-
vaate ja 11 tapauksessa muu suojain. Kah-
deksassa tapauksessa suojaimella ei ollut 
vaikutusta tapauksen kulkuun, ja 24 selos-
tuksessa suojaimen vaikutus ei selviä. Tau-
lukossa 2 esitetään suojainten käyttö ja vai-
kutus tapaturmissa palovamman aiheutta-
neen energian mukaan.

Käsien alueella palovammoja oli 62 ta-
pauksessa, keskivartalon alueella 52, pään 
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Taulukko 2. Suojavaatetus ja muut henkilönsuojaimet eri-tyyppisissä palovammoissa

Energia Määrä Suojaimen/suojavaatteen vaikutus
a b c d

Valokaari 29 1 9 24 13
Kemikaali 16 2 1 23 2
Sula metalli 16 6 3 18 4
Kuuma vesi 13 2 7 6
Tuli, liekit 12 6 6 11 2
Hitsauskipinä 10 9 6 2
Räjähdys 6 2 4 3
Lämpösäteily 1 1
Muu kuuma aine 7 2 7

a. Tarkoituksenmukainen suojavaate tai muu suojain käytössä
b. Herkästi syttyvä, likainen tai huonokuntoinen vaate
c. Tarkoituksenmukainen suojavaate tai muu suojain ei käytössä 
d. Suojaimella ei vaikutusta tai suojaimen vaikutus ei selviä

alueella 34 ja jalkojen alueella 30. Kuvassa 
2 esitetään suojainten merkitys palovam-
moissa eri ruumiinosien mukaan. Asianmu-
kainen suojain esti vakavammat vammat 
kuudessa pään, neljässä käsien ja kahdessa 
vartalon alueelle kohdistuneessa palovam-
moihin johtaneessa tapaturmassa.

LAINSÄÄDÄNTÖ JA 
STANDARDIT PALOVAMMOJEN 
TORJUNNASSA

Valtioneuvoston päätökset 
henkilönsuojaimista

Henkilönsuojaimista on annettu kaksi val-
tioneuvoston päätöstä: valtioneuvoston 
päätös henkilönsuojaimista 1406/93380 ja 
valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten 
käytöstä työpaikalla 1407/9339. Nämä pää-
tökset perustuvat Euroopan unionin jäsen-
valtioille tarkoittamiin lainsäädäntöohjei-
siin eli direktiiveihin3, 4. Päätökset astuivat 
voimaan vuoden 1994 alusta. Käyttöpää-
tös edellyttää riskinarvioinnin tekemistä 
ennen suojainten valintaa. Jos tapaturman 

tai sairastumisen vaaraa ei voida välttää tai 
riittävästi rajoittaa teknisillä työolosuhtei-
siin kohdistettavilla toimenpiteillä tai työn 
organisoinnilla, työnantajan on hankittava 
vaarojen arvioinnin perusteella työntekijän 
käyttöön henkilönsuojaimet. Käytettäväksi 
saa hankkia vain sellaisia suojaimia, jotka 
täyttävät niitä koskevat vaatimukset39.

Valtioneuvoston päätös henkilönsuojai-
mista38 määrittelee henkilönsuojainten suo-
jauskykyvaatimukset seuraavasti: koko 
kehoa tai jotakin sen osaa kuumuudelta ja 
tulelta suojaamaan suunnitelluilla henkilön-
suojaimilla on oltava ennakoitavien käyttö-
olosuhteiden edellyttämä lämmöneristävyys 
ja mekaaninen kestävyys. Tätä määritelmää 
on vielä tarkennettu suojainmateriaaleille ja 
suojaimen muille osille ja käyttövalmiille 
henkilönsuojaimille asetetuilla vaatimuksil-
la. Valtioneuvoston päätös määrittää myös 
suojainten tyyppihyväksymismenettelyt. 
Kaikkien myyntiin tulevien suojainten tuli 
olla 31.7.1995 lähtien CE-merkittyjä. 
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Vaatimusstandardit

Valtioneuvoston päätöksen yleiset vaati-
mukset on täydennetty harmonisoiduilla 
suojaintyyppikohtaisilla ja osittain alakoh-
taisilla standardeilla, joissa on esitetty vaati-
mustasot suojautumiselle erilaisia tulen ja 
kuumuuden aiheuttamia vaaroja vastaan. 
Valmiina ovat vaatimusstandardit hitsaajan 
suojavaatteille7 ja -käsineille12, vaatimusstan-
dardit suojavaatteille8 ja -käsineille6 kuu-
massa teollisuustyössä sekä vaatimusstan-
dardit palomiesten suojavaatteille9, 28, 29, 
-käsineille10 ja turvajalkineille14. Valmisteilla 
on myös kansainvälinen IEC-standardi suo-
javaatteille valokaarivaarallisissa töissä18. 

Vaatimusstandardit määrittelevät suo-
jaustasot lämpösäteilyä, liekkikuumuutta, 
kontaktikuumuutta, sulaa metallia ja valo-
kaaren aiheuttamaa kuumuusvaikutusta 

vastaan. Perusvaatimus on materiaalien 
syttymisominaisuus. Kun kuumudelta suo-
jaavuuden vaatimustasoja asetetaan stan-
dardeihin, on pohjana niin sanottu Stollin 
palovammakäyrä34, jossa on määritelty 
palovamman vakavuus iholle tulevan läm-
pövuon funktiona. Palovamman syntymis-
nopeus kasvaa logaritmisesti lämpötilan 
noustessa. Palovamma syntyy sata kertaa 
nopeammin 55 asteen lämpötilassa kuin 
44 asteen lämpötilassa34. 

Testausstandardit

Suojavaatemateriaalin syttymisominaisuus 
määritetään liekin leviämisenä materiaalis-
sa, kun siihen kohdistetaan 10 sekunnin 
ajan standardiliekki, jonka pituus on 25 
mm. Liekin poistamisen jälkeen materiaali 
ei saa jatkaa palamista, siihen ei saa muo-

Kuva 2. Suojainten merkitys eri ruumiinosien palovammoissa
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dostua reikää eikä siinä saa esiintyä jälki-
palamista eikä jälkihehkua yli 2:ta sekun-
tia220. 

Testattaessa materiaalien suojauskykyä 
lämpösäteilyä20 tai liekkikuumuutta21 vas-
taan siihen kohdistetaan tietty lämpövuo 
(lämpösäteily 20 tai 40 kW/m², liekkikuu-
muus 80 kW/m²) ja mitataan aikaa 12 
asteen (aika kivun syntymiseen eli ensim-
mäisen asteen palovammaan) ja 24 asteen 
lämpötilan nousuun (aika rakkuloiden 
muodostumiseen eli toisen asteen palo-
vammaan). Suojausominaisuus kontakti-
kuumuutta vastaan mitataan kohdistamal-
la materiaaliin 100, 250, 350 tai 500 asteen 
kuumuus viiden kilon painolla ja mitataan 
aikaa 10 asteen lämpötilan nousuun11. 
Suojaustaso sulaa metallia vastaan mita-
taan taas kaatamalla tietty määrä sulaa 
alumiinia (>100, >200 tai >350 g) tai rau-
taa (>60, 120 tai >200 g) näytteelle ja ana-
lysoimalla palovammojen syntymistä PVC-
tekoihon avulla50. 

Suojaus valokaaren aiheuttamaa vaiku-
tusta vastaan mitataan kohdistamalla kip-
sistä valmistetun kotelon sisältä kupari-alu-
miinielektrodeilla valokaari. Eurooppalai-
sen menetelmän mukaan mitataan vain 
materiaalin syttymistä1. Kansainvälisen 
IEC-menetelmän mukaan mitataan lisäksi 
valokaaren aikaansaamaa lämpövaikutusta 
materiaalin sisäpuolella17. Koska mittauk-
set tehdään materiaaleilla, jäävät normaa-
liin käyttöön nähden vaatekerrosten väliset 
ilmakerrokset pois, joten mittaukset eivät 
suoraan simuloi normaalia käyttöä. Mit-
tausten perusteella voidaan kuitenkin aset-
taa vähimmäisvaatimustasot eri tyyppisille 
tuotteille muun muassa luokittelua varten. 

PALOVAMMOJEN 
ALAKOHTAISTA TARKASTELUA

Paloala

Analysoiduista vakavista 111 tapaturmista 
kaksi sattui palomiehille. Toinen tapaus joh-
ti kuolemaan. Uhrilla oli asianmukainen 
suojavarustus. Toisessa tapauksessa palomies 
sai palovammoja käsiin ja hartioihin savu-
tuuletustehtävien yhteydessä. Hänellä oli 
asianmukainen palopuku, muttei väliasua, 
joka olisi lisännyt vaatetuksen lämmöneristä-
vyyttä kuumalta. Tarkasteluaikana palomie-
hille sattui lisäksi vuonna 2006 yksi vakava 
palovammoihin johtanut tapaturma rivitalo-
paloa sammuttaessa. Tässä kaksi palomiestä 
loukkaantui vakavasti ja yksi lievemmin, kun 
he putosivat palavan rakennuksen katon 
läpi. Heillä oli onnettomuustilanteessa mää-
räysten mukaiset suojavarusteet, mutta ne 
eivät suojanneet heitä riittävän kauan. He 
ehtivät loukkaantua, ennen kuin heidät saa-
tiin pelastettua. Lisäkerrokset esimerkiksi 
väliasuna olisivat lieventäneet vakavammin 
loukkaantuneen vammoja samoin kuin 
kypärä-maskiyhdistemän pysyminen päässä 
koko altistumisajan37. 

Sähköala

Suurin osa vakaviin palovammoihin johta-
neista tapaturmista oli valokaaren aiheut-
tamia. Sähkömiesten valokaarionnetto-
muuksiin ja suojavaatetukseen alettiin kiin-
nittää huomiota jo 1980-luvulla useiden 
kuolemaan johtaneiden tapaturmien 
takia30. Ensivaiheessa määriteltiin vuonna 
1986, että valokaarivaarallisissa töissä ei 
saa käyttää herkästi syttyvistä materiaaleis-
ta valmistettuja suojavaatteita35, 36. Kun 
suojaindirektiivi4 ja valtioneuvoston päätös 
henkilönsuojaimista38 tulivat voimaan ja 
suojavaatetusta koskevat ensimmäiset stan-
dardit valmistuivat, määriteltiin, että valo-
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kaarivaarallisissa töissä suojavaatetuksen 
tulee olla vaikeasti syttyvä ja sen on täytet-
tävä vähintään EN 531 -standardin8 mää-
rittelemien tasojen A, B1 ja C1 vaatimuk-
set. Taulukossa 3 on vakavien valokaarion-
nettomuuksien ja suojavaatetukselle annet-
tujen ohjeiden kehitys. 

Teollisuus

Standardi EN 5318 ei määrittele suojausvaa-
timuksia kuumalta nesteeltä tai höyryltä. 
Vakavista vammoista oli 16 kuuman kemi-
kaalin ja 13 kuuman veden tai höyryn aiheut-
tamia. Useita kuumien kemikaalien ja nes-
teiden aiheuttamia palovammoja on sattu-
nut paperin ja kartongin valmistuksessa. 
Paperitehtaassa aiheuttavat palovammoja 
prosessissa olevat kuumat pinnat, vedet, 
kuumat emäksiset massaseokset ja höyryt. 
Koska alalta puuttuu normitus, työpaikoille 
on vaikea löytää riittävän suojaavaa suoja-
vaatetusta näitä vaaroja vastaan. Asiaan on 
kiinnitetty huomiota muun muassa selluloo-
sateollisuudessa, jonka aloitteesta Työter-
veyslaitoksessa käynnistyi vuonna 2005 tut-
kimus soodakattilatyöntekijöiden suojavaa-
tetuksen kehittämiseksi26. Tutkimuksen 
perusteella laadittiin myös ohje suojautumi-
sesta25 ja kehitettiin myös menetelmää mate-
riaalien suojauskyvyn mittaamiseksi27. Tes-
tausmenetelmän kehittämiseksi mittaamaan 
materiaalien suojaustasoa kuumaa höyryä 
vastaan on tehty tutkimusta myös muun 
muassa Kanadassa32 ja Sveitsissä31.

POHDINTA

Suomessa valtioneuvoston päätöksiksi vah-
vistettujen3, 4 Euroopan komission suojain-
direktiivien38, 39 sekä suojainpäätöksen38 
nojalla annettujen standardien tultua voi-
maan 1990-luvulla on suojavaatteiden 
paloturvallisuuteen alettu kiinnittää entistä 
enemmän huomiota. Tämä on lisännyt 
palosuojattujen kankaiden ja kuitujen 
markkinoita Euroopassa. Näiden markki-
noiden arvioidaan olevan vuonna 2007 
rahassa mitattuna 300 miljoonaa euroa ja 
vuonna 2010 jo 382 miljoonaa euroa2. 
Yhtenä syynä nousevaan kehitykseen pide-
tään normituksen kehittymistä23.

Tutkittu aineisto ei edusta täysin varmasti 
kaikkia palovammoihin johtaneita vakavia 
tapaturmia. Tapaturman kuvaukseen vaikut-
taa se, miten työsuojelupiirin tarkastaja on 
selostanut tapaturman kulun ja seuraukset 
sekä vastaavien tapaturmien eston. Valitut 
hakusanat eivät välttämättä kohdistu kaikkiin 
haluttuihin tapauksiin. Samoin tapaturmien, 
joista tutkinta tehdään, vakavuus voi vaihdel-
la. Perussääntö on, että sellaiset tapaturmat, 
jotka ovat johtaneet kuolemaan tai ovat 
aiheuttaneet vakavuudeltaan yli vuoden mit-
taisen sairauspoissaolon töistä, tutkitaan. 
Nämä seikat vaikuttavat siihen, ettei vaka-
vien tapaturmien tarkastelua voida tehdä 
täysin yksiselitteisesti. Kuitenkin käsitellyt 111 
tapausta antavat selkeän kuvan tilanteesta. 

Näyttää siltä, että sähköalalla tapatur-
mien määrä ja vakavuusaste ovat selvästi 

Taulukko 3. Vakavien valokaaritapaturmien kehitys

Ajanjakso Vakavien tapaturmien uhrien lukumäärä Kuolemantapaukset
1977 1986 65 14
1987 1997 47 
1998 2007 26 1
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laskeneet suojavaatteille asetettujen vaati-
musten myötä. Toisaalta sähköturvallisuus 
on teknisesti laitteistojen kehityksen myötä 
parantunut. Puunjalostusteollisuudessa on 
sattunut vakavia kuuman emäksisen kemi-
kaalin aiheuttamia tapaturmia, joiden 
vuoksi viime vuosina on alettu kiinnittää 
erityistä huomiota myös suojauksen kehit-
tämiseen. Kuumilta kemikaaleilta samoin 
kuin kuumalta vedeltä ja höyryltä suojau-
tumisesta puuttuu erityisvaatimukset ja tes-
tausmenetelmät suojavaatteiden suojaus-
kyvyn määrittämiseksi. 

Pisimpään erityisvaatimuksia on ollut 
palomiesten suojavaatteille. Heidän suo-
jautumiskäytäntönsä onkin vakiintunut, ja 
kaikilla tutkittujen tapaturmien uhreilla oli 
normien määrittelemät suojavarusteet, jos-
kin lisäkerrokset olisivat lieventäneet palo-
vamman vakavuutta. 

Sulan metalli roiskeita vastaan on kuu-
mansuojavaatteita koskevassa standardissa 
EN 53110 määritelty selkeät vähimmäisvaa-
timukset suojaukselle. Kuitenkin vielä yli 
puolet sulan metallin takia palovamman 
saaneista ei käyttänyt asianmukaista suoja-
vaatetusta tai muita henkilönsuojaimia. Nel-
jässä tapauksessa likainen vaatetus edesaut-

toi palovammojen syntymistä. Kaikissa 
näissä tapauksissa oli kyse hitsaustyöstä. 

YHTEENVETO

Eniten palovammoja vakavissa tapaturmis-
sa aiheuttivat valokaari, kuumat kemikaalit 
ja nesteet sekä sula metalli. Tarkoituksen-
mukainen suojain tai suojavaate ei ollut 
käytössä noin puolella palovammojen 
uhreista tapaturman sattuessa. Käytössä 
ollut vaatetus oli herkästi syttyvä noin nel-
jäsosalla palovammauhreista. Vakavien 
palovammojen estämiseksi tulisi

–  tehostaa riskinarviointia ja arvioida todet-
tujen vaarojen perusteella suojaustarve ja 
ottaa käyttöön tarkoituksenmukainen 
suojavaatetus ja muut suojaimet sekä val-
voa, että niitä käytetään oikein

–  korostaa puhtaan suojavaatteen käytön 
merkitystä

–  arvioida normituksen kehittämistarvetta 
kuumia nesteitä ja kemikaaleja vastaan, 
jolloin näitä vaaroja vastaan löytyisi sopi-
via testattuja suojainmateriaaleja ja suo-
jaimia helpommin. 
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Riskienhallinnan ja työturvallisuuden 
kehittyminen 1970-luvun alusta 
nykypäivään metallurgiateollisuuden 
tehtaalla kahden riskitekijän valossa

Jaakko Apaja, Jarmo Vorne, Hannu Anttonen ja Arto Särkelä

Tutkimuksessa arvioitiin tilastojen ja turvallisuusjohtamisen dokumenttien avulla, 
miten riski on vuosikymmenien saatossa muuttunut isolla metallurgiateollisuuden 
työpaikalla ja miten riskienhallinnalla on siihen vaikutettu. Riskienhallinnan 
kehittymistä ja sen vaikuttavuutta pitkällä aikavälillä ei ole juurikaan aiemmin 
tutkittu, eikä aineistoa tämänkaltaiseen tutkimukseen ole usein saatavilla. 
Riskitason muuttumista tutkittiin tapaturmavaaran ja elohopea-altistumisen osalta. 

Tapaturmataajuus oli laskenut voimakkaasti 1970-luvun puolivälistä ja tasaantunut 
1980-luvulla. Vuosikymmenten mukaan jaoteltuna tapaturmataajuus on vähintään 
puoliintunut aina seuraavalla vuosikymmenellä, joten 2000-luvun 
tapaturmataajuuden keskiarvo on enää 10 prosenttia 1970-luvun vastaavasta 
arvosta. Tapaturmariskiä on tehtaalla arvioitu 1970- ja 1980-luvuilla vertaamalla 
yrityksen tapaturmataajuutta teollisuuden tapaturmataajuuteen. 1990-luvulla 
vertailuarvoiksi otettiin konsernin muiden tehtaiden tapaturmataajuudet. 
Tutkimuksen kohteena olleen tehtaan tapaturmataajuuden tavoitetaso 2000-luvulla 
on määritetty tehtaan omien aiempien vuosien tapaturmataajuuden perusteella. 
Lisäksi 2000-luvulla on asetettu Nolla tapaturmaa -tavoite. Tässä tutkimuksessa 
vuosien 1975–2004 tapaturmariskiä arvioidaan lisäksi riskinarviointimenetelmän 
avulla, jossa otetaan huomioon toteutuneen tapaturmavaaran todennäköisyyden 
lisäksi tapaturman seuraukset. 

Voidaan katsoa, että järjestelmällisestä työsuojelutyöstä alkoi kehitystyö turvallisen 
työympäristön aikaansaamiseksi, ja myöhemmin turvallisen työympäristön luomista 
on pyritty tehostamaan erilaisin kampanjoin ja koulutuksin. Kehittämisen 
tuloksellisuus ilmenee ensin tapaturmataajuuden pienenemisenä selkeästi teollisuuden 
keskiarvon alapuolelle ja myöhemmin haasteellisen Nolla tapaturmaa -tavoitteen 
lähestymisenä. Työhygieenisten mittaustulosten mukaan myös elohopean aiheuttama 
terveysriski oli saatu vähenemään, ja nyt riski on enää vähäinen. Keskimääräinen 
pitoisuus hengitysilmassa on koko 2000-luvun ollut viidesosa vuoden 1987 
mittausarvosta. Altistumista oli vähennetty rakenteellisilla muutoksilla ja parantamalla 
ohjeistusta elohopean kanssa työskenteleville. Vaikka HTP-arvo on pysynyt 
tarkastelujakson ajan samana, ovat siihen sidotut toimenpiderajat pudonneet. Tehdas 
on pyrkinyt olemaan turvallisuuden osalta edistyneimpien yritysten joukossa, joten 
turvallisuuden kehittyminen on tehtaalla ollut teollisuuden yleistä kehitystä sekä 
lakien ja standardien muuttumista nopeampaa. 

 Avainsanat:  riski, riskinarviointi, riskienhallinta, työturvallisuus, 
turvallisuusjohtaminen, elohopea-altistuminen, tapaturmavaara
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JOHDANTO

Viime vuosina turvallisuuskulttuuri ja asen-
teet työolojen kehittämiseksi ovat Suomes-
sa muuttuneet yhä myönteisempään suun-
taan, ja monet työpaikat panostavat turval-
lisuuden kehittämiseen tavoiteohjelmien ja 
riskienhallinnan avulla. Työntekijöiden ter-
veyden ja hyvinvoinnin merkitys tuotta-
vuuden ja kilpailukyvyn kannalta ymmär-
retään. 

Myös lainsäädäntö on mukautunut työ-
elämän muutokseen49, ja vuoden 2003 
alusta voimaan tullut työturvallisuuslaki 
korostaa ennakoivan työsuojelutyön ja jär-
jestelmällisen turvallisuusjohtamisen mer-
kitystä. Turvallisuusjohtamista ei ole käsit-
teenä käytetty työturvallisuuslaissa, mutta 
asiantuntijat26 ovat määrittäneet turvalli-
suusjohtamisen uudistetun lain ”logiikaksi 
ja peruskehikoksi”, jota ilman työnantajal-
le asetettuja velvoitteita ei ole mahdollista 
täysimääräisesti toteuttaa. 

Riskinarviointi on oleellinen osa turvalli-
suusjohtamista, ja sen tavoitteena on arvioi-
da työpaikalla ilmenevästä vaarasta aiheu-
tuva riski työntekijän turvallisuudelle ja 
terveydelle. Laki ei edellytä kirjallista ris-
kinarviointia, mutta työnantajan on voita-
va osoittaa, että vaarojen arviointi on teh-
ty34. Työpaikkakohtainen riskinarviointi 
perustuu yleensä BS8800 työterveys- ja 
työturvallisuusjohtamisjärjestelmään49. Sii-
nä riskin suuruus määräytyy vaaran toden-
näköisyyden ja seurausten perusteella. 

Maassamme sattuu vuosittain noin 
120 000 työtapaturmaa. Inhimillisten kär-
simysten ohella niistä aiheutuu loukkaan-
tuneille, yrityksille ja yhteiskunnalle 
yhteensä arviolta 1–2 miljardin euron kus-
tannukset. Erityisen kalliita ovat ne noin 
10 000 vakavaa työtapaturmaa, joiden seu-
rauksena on pitkäaikainen poissaolo työstä 
tai jopa pysyvä vammautuminen. Riskin-

otto on merkittävä tekijä hieman yli puoles-
sa vakavista työtapaturmista. Kireät aika-
taulut ja taipumus tehdä työ niin no-peasti 
kuin mahdollista lisäävät riskinottohaluk-
kuutta. Turvallisuusjohtamisella ja parem-
malla työn suunnittelulla yritysten on mah-
dollista vähentää turhaa riskinottoa24. 

Eräs keino tehostaa tapaturmien torjun-
taa on Nolla tapaturmaa -tavoite, joka 
pakottaa yrityksen toimimaan tapaturmien 
ehkäisemiseksi jatkuvasti. Tutkimuksissa on 
todettu, että mikäli yritys asettaa tavoit-
teekseen alittaa vuosittain tietyn tapatur-
mamäärän, herää johdon mielenkiinto 
tapaturmien ehkäisyyn vasta kun raja-arvo 
on lähes saavutettu13. Nolla tapaturmaa 
-ajattelun lähtökohtana onkin kaikkien 
tapaturmien ehkäisy. Edellytyksenä on joh-
don ja henkilöstön sitoutuminen, vaarati-
lanteista oppiminen, jatkuva turvallisuustyö 
sekä seuranta. Sattuneita tapaturmia ei pii-
lotella, vaan ne selvitetään ja niistä otetaan 
opiksi. Jatkuva kehittyminen edellyttää 
koulutusta, tiedotusta, riskinarviointia, 
auditointeja ja järjestyksen parantamista. 
Nolla tapaturmaa -tavoite onkin osa nyky-
aikaista turvallisuusjohtamista. 

Kemikaalialtistuminen on muita riskiteki-
jöitä selkeämmin ohjeistettu riskien arvioin-
tia koskevassa laissa. Työnantajan on tun-
nistettava työssä esiintyvien kemiallisten 
tekijöiden aiheuttamat vaarat ja arvioitava 
niistä työntekijän terveydelle ja turvallisuu-
delle aiheutuvat riskit49. Riskinarviointi on 
esitettävä tarkoituksenmukaisella tavalla 
kirjallisessa muodossa, ja siinä on eriteltävä 
toteutetut ennalta ehkäisevät toimenpiteet. 
Tarvittavat riskinhallintatoimet voivat vaih-
della kemikaalin mukaan. Tässä tutkimuk-
sessa kemikaalialtistumisen riskin muuttu-
mista tutkittiin elohopea-altistuksen suh-
teen. 
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Työturvallisuuslain, kemikaalilain ja lain 
kemiallisista tekijöistä työssä yleisten mää-
räysten lisäksi elohopeaa koskevat useat 
erityismääräykset. Jos työilman elohopea-
pitoisuuksia ei voida pitää riittävän alhaisi-
na teknisillä torjuntatoimilla, kuten tehok-
kaalla ilmanvaihdolla, koteloinnilla ja koh-
depoistolla, altistumista voidaan vähentää 
käyttämällä tarvittaessa henkilönsuojaimia, 
tärkeimpänä hengityksensuojainta. Työ-
olosuhteiden valvonta ja työntekijöiden 
terveysseuranta ovat tärkeitä elohopean 
aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisyssä. 
Altistumista voidaan riittävän usein osal-
taan vähentää puhdistamalla tehokkaasti 
työtilat, joissa esiintyy tai joissa käsitellään 
elohopeaa. Tärkein elohopean työperäi-
nen altiste on nestemäinen metallinen elo-
hopea, joka höyrystyy ilmaan merkittävästi 
jo huonelämpötilassa, ja lämpötilan nous-
tessa höyrystymisnopeus lisääntyy nopeas-
ti. Metallista elohopeaa tuotetaan Suomes-
sa elohopeaa sisältävästä sinkkirikasteesta 
pasuttamalla9. Tutkimuksen kohteena ole-
vassa tehtaassa elohopea syntyy siten pro-
sessin sivutuotteena.

Pitkäjänteinen riskinarvioinnin ja -hal-
linnan sekä turvallisuusdokumenttien tal-
lentaminen ja hyödyntäminen ei ole kovin 
yleistä Suomessa. Turvallisuustietojen 
dokumentointia pidetäänkin vähiten tär-
keänä asiana turvallisuustoiminnan kehit-
tämisessä12. Niiden hyväksikäyttöön ei ole 
tehty ohjeistusta, eikä hyviä käytäntöjä ole 
syntynyt. Jälkikäteen tapahtuvaa seurantaa 
tulisi kuitenkin käyttää turvallisuusjohta-
misjärjestelmän virheiden tutkimiseen, 
analysoimiseen ja kirjaamiseen sekä riskin-
arvioinnissa riskin todennäköisyyden ja 
seurausten arviointeihin6. Siksi turvallisuu-
den ja riskien pitkän aikavälin tarkastelu 
on perusteltua. Myös riskin suuruuden 
muuttumisesta ja turvallisuusjohtamisen 
vaikutuksista riskiin vuosikymmenten vaih-

tuessa on vähän tietoa. Koska yrityksillä on 
nykyisin aiempaa paremmat mahdollisuu-
det hyödyntää uusia tiedonhallinnan ja 
-siirron välineitä toiminnassaan, voidaan 
turvallisuustietoja hallita ja hyödyntää 
tehokkaammin. Tällöin myös mahdolli-
suudet kehityksen jatkuvaan seurantaan 
ovat paremmat23.

TAVOITTEET

Tutkimuksessa selvitettiin objektiivisen ris-
kitason muutosta tutkimalla, miten tapa-
turmariski ja altistuminen elohopealle on 
isolla metallurgiateollisuuden työpaikalla 
vuosikymmenien saatossa muuttunut. 
Lisäksi selvitettiin tilastoja ja turvallisuus-
johtamisen dokumentteja vertaamalla, 
mikä vaikutus riskienhallinnan ja turvalli-
suusjohtamisen toimenpiteillä oli ollut 
toteutuneeseen riskitasoon. Tavoite muo-
dostui seuraavista osista: 
–  Miten riskin suuruus on neljän vuosi-

kymmenen aikana muuttunut?

–  Miten riskitaso on muuttunut nykypäi-
vän tavoitearvoilla tulkittuna?

–  Miten turvallisuusjohtaminen on saman-
aikaisesti kehittynyt ja miten sillä on vai-
kutettu riskin suuruuteen?

Riskinarviointia ja -hallintaa työpaikalla 
kuvataan kahden riskitekijän, tapaturmien 
ja elohopea-altistumisen, avulla. Nämä 
valittiin tarkastelukohteiksi riittävän pitkä-
aikaisen tilastoinnin johdosta.

AINEISTO JA MENETELMÄT

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten tut-
kimuksen kohteena olleen tehtaan työtur-
vallisuus on kehittynyt sen olemassaolon 
aikana. Tutkimusaineisto koostui tehtaan 
vuosikertomuksista (1966–2004), työsuoje-
lun toimintasuunnitelmista (1972–2004) ja 
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työsuojelutoimikuntien kokousmuistioista. 
Kirjallisesta aineistosta kerättiin kaikki toi-
menpiteet, joilla työturvallisuuteen oli 
mahdollisesti ollut vaikutusta. Tehtyjen toi-
menpiteiden vaikuttavuutta analysoitiin 
vertaamalla niitä tapaturmien tunnuslu-
kuihin ja elohopealle altistumiseen. Tur-
vallisuustyön vaikuttavuutta tutkittiin tavoi-
teperusteisesti seuraamalla asetettujen 
tavoitteiden toteutumista. 

Tutkittava tehdas toimii metallurgian 
alalla. Työntekijöiden lukumäärä on vähen-
tynyt 1970-luvun 1 800:sta 2000-luvun 800 
työntekijään. Tehdas valittiin kohteeksi, 
koska yrityksessä tiedettiin olevan tilasto-
tietoa ja mittaustuloksia neljältä eri vuosi-
kymmeneltä. Tällä hetkellä voidaan kat-
soa, että yrityksen turvallisuusjohtamisen 
taso on ajan tasalla, sillä yrityksessä on suo-
ritettu mittavat riskinarvioinnit ja turvalli-
suusjohtamisjärjestelmä on sertifioitu. 
Lisäksi vuonna 1999 on omaksuttu Nolla 
tapaturmaa -tavoite. Turvallisuusjohtami-
sen kannalta näitä asioita voidaan tällä 
hetkellä pitää edistyksellisen yrityksen tun-
nusmerkkeinä.

Ennen 1990-lukua työturvallisuuden 
kehittäminen on painottunut vahvasti 
tapaturmien torjuntaan sekä työhygie-
niaan, joita seurasivat tuotannon toimi-
henkilöistymisen myötä muun muassa 
psyykkinen työsuojelu ja ergonomia15. Täs-
sä tutkittiin riskiä ja sen muuttumista mah-
dollisimman pitkällä aikavälillä, joten indi-
kaattoreiksi valikoituivat työtapaturmat ja 
elohopea-altistuminen. Vain niistä löytyi 
käytettävää ja pitkäaikaista dataa. Tutkijat 
ja kohdeyrityksen turvallisuushenkilöstö 
selvittivät tehtaalla esiintyvää tapaturmiin 
ja elohopea-altistumiseen liittyvää riskiä ja 
niiden muuttumista tehtaan dokumenteis-
ta kerätyn aineiston avulla. 

Tehtaan työsuojelutoiminta on aiempi-
na vuosikymmeninä (1970–1980) painot-

tunut pitkälti tapaturmien torjuntaan ja 
sattuneiden tapaturmien tutkintaan. Siksi 
tutkimuksessa oli tapaturmatilastojen tut-
kinnan avulla tarkoitus löytää muutoksia, 
joiden perusteella tapaturmatilastojen 
muutoksen ja turvallisuusjohtamisen välillä 
voitaisiin nähdä yhteys. Tapaturmiksi on 
luokiteltu kaikki yli yhden päivän poissa-
olon aiheuttaneet onnettomuudet. Tapa-
turmatietojen perusteella tutkittiin tapa-
turmien määrää, tapaturmataajuutta ja 
tapaturmien vakavuutta sekä näissä tapah-
tuneita muutoksia. Muutoksille etsittiin syi-
tä tutkimalla mainitun ajanjakson turvalli-
suusjohtamisen dokumentteja.

Tapaturmatilastojen vertailussa käyte-
tään yleisimmin tapaturmataajuutta, sillä 
se on vertailukelpoinen eri toimialojen ja 
työtehtävien suhteen. Tapaturmataajuus 
kertoo työtapaturmien määrän miljoonaa 
tehtyä työtuntia kohden40, 41. Teollisuuden 
tapaturmataajuustietoja saatiin tapaturma-
vakuutuslaitosten liitosta (TVL) ja tilasto-
keskuksen julkaisuista40, 41, 43–47, mutta toi-
mialakohtaisia verrannollisia tapaturmalu-
kuja ei ollut saatavilla yhtä pitkältä jaksolta 
kuin mitä tutkimuksessa tarkasteltiin. 
Lisäksi on huomattava, että tilastointita-
voissa tehdyt muutokset vaikuttavat valta-
kunnallisen tapaturmataajuuden vertailta-
vuuteen. Virallisissa tilastoissa teollisuuden 
tapaturmataajuustietoa ei ole saatavana 
vuosilta 1973–1975. 

Riskinarvioinnissa6 tapaturmariskin 
todennäköisyys arvioidaan tapaturmien 
esiintymistiheyden avulla. Seurausten 
vakavuutta voidaan tarkastella joko aiheu-
tuneen poissaolon pituuden tai haittojen 
luonteen avulla6. Tässä tutkimuksessa tapa-
turmariski määritettiin BS 8800 -standar-
dia ja ergonomista selvitysohjetta2 sovelta-
en. Todennäköisyys tapaturman sattumi-
selle vuositasolla arvioitiin ergonomista sel-
vitysohjetta2 soveltaen henkilöstömääräl-
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tään tutkimuksen kohteena olleen yrityk-
sen kokoiselle organisaatiolle seuraavasti: 
vaara on epätodennäköinen, kun tapatur-
mia sattuu 0–20 vuodessa, mahdollinen, 
kun tapaturmia sattuu 20–150 vuodessa, ja 
todennäköinen, kun tapaturmia sattuu yli 
150 vuodessa. Seurausten suhteen poissao-
lorajoina käytettiin standardin BS 8800 
raja-arvoja: alle kolme päivää, 3–30 päivää 
ja yli 30 päivää. Lukuarvo on tapaturmien 
vakavuuksien vuosittainen keskiarvo eli 
yhdestä tapaturmasta aiheutunut keski-
määräinen poissaoloaika. 

Suomessa elohopea ja sen yhdisteet mai-
nitaan vuoden 1967 ammattitautiasetuk-
sissa (639/67) ja päätöksessä ammattitau-
din toteamiseksi (640/67) sekä vuoden 
1971 Valtioneuvoston päätöksessä (637/71) 
lääkärintarkastuksista työturvallisuuslain 
44 § mukaisessa työssä. Sosiaali- ja terveys-
ministeriö vahvisti työpaikan ilman epä-
puhtauksien ohjearvot vuonna 1972. HTP-
arvot työsuojeluhallitus vahvisti 1981, min-
kä jälkeen elohopean osalta siinä ei ole 
tapahtunut muutoksia10. Elohopean ja sen 
epäorgaanisten yhdisteiden 8 tunnin HTP-
arvo on 0,05 mg/m³ eli 50 μg/m³ ja eloho-

pean alkyyliyhdisteiden 0,01 mg/m³. 
Molempiin liittyy huomautus imeytymises-
tä terveen ihon läpi9. Käytännössä työnte-
kijöiden turvallisuudesta ja viihtyvyydestä 
huolehtivat yritykset ovat 1980-luvulla 
pitäneet toimenpiderajana 50 %:a HTP-
arvosta42. 1990-luvulla lisättiin alemmaksi 
toimenpiderajaksi 25 % HTP-arvosta28. 
Luokittelu perustui tässä vaiheessa pelkäs-
tään altistumisen arviointiin. Vaara on 
vähäinen, kun hengitysilman kautta altis-
tumisen taso on alle 25 % HTP-arvosta, 
kohtalainen, kun taso on 25–50 % HTP-
arvosta, merkittävä, kun taso on 51–99 % 
HTP-arvosta, ja liiallinen, kun taso ylittää 
HTP-arvon28.

Riskinarviointi otettiin käyttöön voi-
makkaammin teollisuudessa 2000-luvulla 
työterveys ja -turvallisuusjärjestelmän (BS 
8800) myötä. Kemikaalialtistuksen riskin-
arvioinnissa käytetään todennäköisyyden 
indikaattorina prosenttiosuutta HTP-
arvosta ja seurausten vakavuuden määrit-
tää kunkin kemikaalin R-lauseke, joka 
ilmaisee kemikaalin vaarallisuuden (Tau-
lukko 2). Elohopean R-lauseke on 23-33-
50/5311, joten vakavuus riskinarviointitau-

Taulukko 1. Vuosittaisen toteutuneen tapaturmariskin suuruuden määrittäminen. Riskin todennäköisyys 
on määritelty tutkimuksen kohteena olevan yrityksen kokoiselle organisaatiolle standardia BS 88006 ja 
ergonomista selvitysohjetta2 soveltaen.

Seuraukset

Todennäköisyys

Vähäiset
Keskimääräinen 
poissaoloaika 
< 3 d.

Haitalliset
Keskimääräinen 
poissaoloaika 
3 30 d.

Vakavat
Keskimääräinen 
poissaoloaika 
> 30 d.

Epätodennäköinen
tapaturmia 0 20 vuodessa 1 Merkityksetön riski 2 Vähäinen riski 3 Kohtalainen riski

Mahdollinen 
tapaturmia 20 150 vuodessa 2 Vähäinen riski 3 Kohtalainen riski 4 Merkittävä riski

Todennäköinen
tapaturmia yli 150 vuodessa 3 Kohtalainen riski 4 Merkittävä riski 5 Sietämätön riski
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lukossa on haitallinen. Riskinarvioinnin 
mukaan elohopea-altistuksen ”vähäinen 
riski” tarkoittaa toimenpiteenä altistusta-
son seurantaa. Tämä raja tarkoittaa eloho-
pean kohdalla 10 %:a HTP-arvosta eli 
pitoisuutta 0,005 mg/m³ hengitysilmasta. 

TULOKSET

Tapaturmariski 1970-luvulta 
2000-luvulle 

Varsinaisia numeerisia tavoitetasoja tapa-
turmien vähentämiselle ei vielä 1970- ja 
1980-luvulla ollut tutkimuksen tehtaan työ-
suojelun toimintasuunnitelmiin kirjattu. 
Tapaturmalukuja oli verrattu yrityksen 
edellisten vuosien tapaturmatilastoihin ja 
Suomen teollisuuden tapaturmataajuu-
teen. Vuodesta 1972 alkaen tehtailla on 
ollut kilpailu eri osastojen välillä tapatur-
mattomien päivien määrästä. 1990-luvulla 

tavoite muutettiin koskemaan tapaturmat-
tomia kuukausia38. Vertaamalla tutkimuk-
sen tehtaan tapaturmataajuutta teollisuu-
den tapaturmataajuuden yleiseen kehityk-
seen huomataan sen laskeneen voimak-
kaammin kuin teollisuuden yleensä. Tämä 
kertoo siitä, että turvallisuustoiminta on 
ollut tuloksellista ja toimivaa. 

Suomen teollisuuden tapaturmataajuus 
on alitettu tehtaalla vuonna 1985 (Kuva 1.), 
mistä on maininta myös tehtaan vuosiker-
tomuksessa38. Vuoteen 1985 asti tapatur-
mariski tulkittuna kulloisenkin ajankohdan 
vaatimustason mukaan oli tavoitetasoa 
suurempi. 1990-luvulla tapaturmien tun-
nuslukuja on vertailtu konsernin eri toimi-
pisteiden välillä ja tavoitetasot on asetettu 
vertailun perusteella38. Vuosina 1985–1995 
oltiin teollisuuden keskiarvon tasalla eli 
tavoitteessa. Muutaman vuoden tehdas 
onnistui alittamaan tavoitteen, kunnes 
2000-luvulla uudeksi haasteeksi tuli Nolla 

Taulukko 2. Terveysriskien luokittelu kemikaalialtistuksessa21. Kemikaalialtistuksen riskinarvioinnissa 
R-lauseke kuvaa kulloinkin kyseessä olevan kemikaalin haitan vakavuutta ja altistumistaso raja-arvoihin 
nähden määrittää haitan todennäköisyyden21. 

Haitan vakavuus (terveydelliset seuraukset)

Haitan todennäköisyys

Vähäiset (lievästi haitallinen)
epämukavuus
ärsytys, ohimenevä
lievä sairaus

R20, 21 22, 36, 37, 38

Haitalliset
palovammat, ihottumat
pitkäkestoisia vakavia 
vaikutuksia
pysyvät lievät haitat

R23, 24, 25, 33, 34, 
40, 43, 48, 62, 63, 
64

Vakavat (erittäin haitallinen)
myrkytykset, työperäinen
syöpä, astma, pysyvät  
vakavat vaikutukset, elä-
mää lyhentävät sairau-
det

R26, 27, 28, 35, 39, 
41, 42, 45, 46, 49, 60, 
61, 65

Epätodennäköinen
(10 50 % HTP)

Merkityksetön riski
(ei toimenpiteitä)

Vähäinen riski
(seuranta)

Kohtalainen riski
(toimenpiteitä tarvitaan)

Mahdollinen
(50 100 % HTP)

Vähäinen riski
(seuranta)

Kohtalainen riski
(toimenpiteitä tarvi-
taan)

Merkittävä riski
(toimenpiteet välttämättö-
miä)

Todennäköinen
(yli 100 % HTP)

Kohtalainen riski
(toimenpiteitä tarvitaan)

Merkittävä riski
(toimenpiteet välttä-
mättömiä)

Sietämätön riski
(välittömät toimenpiteet)
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tapaturmaa -tavoite38, joka vähensi tapa-
turmien lukumäärää mutta lisäsi riskitasoa 
tulkinnallisesti.

Vaikka tapaturmien lukumäärä onkin 
jatkuvasti vähentynyt, on tapaturmien 
vakavuus pysynyt lähes samalla tasolla tai 
jopa kasvanut (Kuva 2). Voidaankin sanoa, 
että tapaturmia sattuu vähemmän, mutta 
tilastoidut tapaturmat ovat vakavampia ja 
johtavat pitkiin poissaoloihin. Luonnolli-
sesti myös tilastoinnissa tapahtuneet muu-
tokset vaikuttavat asiaan. Pienet tapatur-
mat, joista ei aiheudu yli päivän poissa-
oloa, on 1980-luvun puolivälissä tilastoitu 
tehtaalla läheltä piti -tapauksiksi38. Nykyai-
kaisen riskiajattelun mukainen tapa luoki-
tella myös tapaturman seuraukset auttaa 
työpaikkoja priorisoimaan ennakoivat ja 
korjaavat toimenpiteet oikeille osastoille ja 
oikeille henkilöstöryhmille. Tapaturmien 
seuraukset ja poissaolojen pituudet aiheut-
tavat työpaikoille merkittäviä kustannuksia, 
ja riskiajattelu auttaa ehkäisemään näitä 
kuluja.

Kun tapaturmariski määritettiin tapa-
turmien määrän ja vakavuuden avulla ris-

Kuva 1. Tehtaan38 ja Suomen teollisuuden36,40,41,43-48 työpaikkatapaturmataajuudet. 

kinarviointimenetelmiä6, 18 soveltaen, saa-
tiin kuvan 2 mukainen kuvaaja. Kuvasta 
voidaan eritellä kaksi edistymisaskelta: 
1980-luvun puolivälissä ja 2000-luvun 
alussa.

Tällä periaatteella määritetty vuosittai-
nen tapaturmariski riippuu voimakkaasti 
keskimääräisestä tapaturmien vakavuudes-
ta, mistä syystä vuoden 2004 tapaturmaris-
ki on kasvanut edellisvuodesta. Kuvaajan 
perusteella voidaan nähdä selvä trendi, 
jonka mukaan tapaturmariski on jatkuvas-
ti vähentynyt, vaikka muutos tapahtuukin 
hitaasti. Vasta 2000-luvulla on päästy 
vähäisen riskin tasolle, joka kuitenkin Nol-
la tapaturmaa -tavoitteen mukaan on vielä 
toimenpiteitä edellyttävä taso.

Elohopea-altistumisen 
riskinarviointi tehtaalla

Vuodesta 1987 alkaen tehtaan omat asian-
tuntijat ovat suorittaneet henkilökohtaisia 
altistusmittauksia tehtaalla38. Lukumääräi-
sesti elohopean pitoisuusmittauksien suo-
rittaminen on vakiintunut 350–400:aan 
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Kuva 2. Tapaturmariski, tapaturmataajuus ja tapaturmien vakavuus vuosittain 1975–2004. Tapaturmaris-
ki on arvioitu riskinarviointimenetelmää soveltaen6,18.

vuodessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, 
että altistumisen kannalta oleellisissa pis-
teissä mittaus oli suoritettu viikoittain. Vie-
lä 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa 
mittauksia oli tehty huomattavasti vähem-
män (200–250 vuodessa). Mittausten vuo-
sisuunnitelma on tehty toiminnoittain, ja 
suunnittelussa on ollut mukana toiminnon 
osastopäällikkö ja työsuojelupari, työsuoje-
luorganisaation edustaja sekä työhygieenis-
ten mittausten suorittaja. Mittaussuunni-
telmassa on sovittu mittauspisteet sekä mit-
tausten tiheys. Suunnitelmat on käyty läpi 
myös työsuojelutoimikunnassa. Mittaustu-
lokset olivat kaikkien luettavissa yhtiön 
sähköisellä ilmoitustaululla38. 

Kun riskiä arvioidaan kunkin ajankoh-
dan riskinarviointitavalla, voidaan nähdä, 
että HTP-arvoon10 verrattuna henkilökoh-
taisen altistumisen tulokset ovat olleet pie-
nempiä kuin toimenpiderajana pidetty ver-
tailuarvo HTP-50 %. Vuonna 1987 raja-
arvo 25 μg/m3 (HTP-25 %) ylittyi. 
1990-luvulla käytettiin suosituksena toi-
menpiderajaa HTP-25 %28. Mittausjakson 
aikaiset vuotuiset keskiarvot ylittävät sen 

(12,5 μg/m3) neljänä vuotena. 2000-luvun 
riskitulkinnan mukaan riski on ollut vähäi-
nen (Kuva 3) lähes koko tarkkailujakson 
ajan. HTP-10 % rajan ylittyessä altistumis-
ta tulee seurata jatkuvasti. Tehtaalla on 
yhtenä vuotena päästy alle tämän rajan. 
Altistumisen aiheuttama riski on kuitenkin 
säilynyt lisääntyneen tiedon ja muuttunei-
den suositusarvojen takia, vaikka tehtaalla 
onkin saatu vähennettyä elohopea-altistu-
mista hyvin.

Turvallisuusjohtamisen 
kehittyminen tehtaalla

Turvallisuusorganisaatio luotiin tutkimuk-
sen tehtaalle vuonna 197238. Tällöin nimet-
tiin keskusturvallisuustoimikunta ja neljä 
osastotoimikuntaa sekä 16 turvallisuusasia-
miestä. Työsuojelun toimintasuunnitelmia 
on laadittu vuodesta 1976 lähtien, jolloin 
painopisteet olivat koulutuksessa, yhteistoi-
minnan kehittämisessä, työhygieniassa sekä 
koneiden ja prosessin turvallisuudessa. 
1970-luvun lopulla myös uusien rakennus-
ten ja prosessien suunnitelmien työsuoje-
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Kuva 3. Hg-laitoksen hoitajan henkilökohtaisen altistumisen ilmapitoisuusmittausten vuosittaiset keskiar-
vot 1987–2005 ja altistumisen riskiluokitus standardin BS 88006 mukaisesti. 

Taulukko 3. Turvallisuusjohtamisen kehittyminen Suomessa30 ja tutkimuksen tehtaalla38.

Aika Teema Suomessa Tapahtumat Teema Tehtaalla Tapahtumat
1970-luku Työsuojelu Lainsäädäntö, yh-

teistoiminta ja vi-
ranomaisorgani-
saatio uudistuvat: 
‰puhtaan‰ fyysisen 
työsuojelun loppu-
vaihe

Toimintavastuut ja 
velvollisuudet

Turvallisuuden mit-
taaminen ja seu-
ranta

Turvallisuusorga-
nisaation luomi-
nen ja tapatur-
matilastojen kir-
jaaminen sekä 
työhygieeniset 
mittaukset

1980-luku Henkinen ja psyyk-
kinen työsuojelu

Työyhteisön kehittä-
minen

Fyysispainotteisten 
työolosuhteiden li-
säksi korostetaan 
psykososiaalista 
merkitystä

Tietoisten kehittä-
misstrategioiden 
alku

Linjaesimiesten re-
surssien varmista-
minen

Turvallisuusasioista 
tiedottaminen

Linjaesimiesten 
työsuojelukoulu-
tukset ja lisäänty-
nyt tiedotustoi-
minta

1990-luku Työkykyä ylläpitävä 
toiminta

Kehittämisstrategi-
nen laajennus

Henkilöstön osallis-
tuminen ja osaami-
sen varmistaminen

Kaikkien työnte-
kijöiden työ-
suojelukoulutus

Uutena asiana 
henkinen työ-
suojelu

2000-luvun alku Kokonaisvaltainen 
kehittäminen

Työolosuhteiden ja 
johtamisymmärryk-
sen läpimurto: joh-
to uudistaa johta-
mistavoitteensa ja 
-käytännön

Turvallisuusjohta-
misjärjestelmä

Riskinarviointi

Johdon sitoutumi-
nen

Kokonaisvaltai-
nen turvallisuus-
johtamisjärjestel-
mä ja 
-menetelmät 

Tavoitteellisuus ja 
työsuojelun integ-
rointi muuhun toi-
mintaan
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lulliseen tarkastukseen on kiinnitetty huo-
miota. 1970-luvun työsuojelun toiminta-
suunnitelmissa korostuukin merkittävästi 
teknisten työsuojelutoimenpiteiden merki-
tys. 1980-luvulla työsuojeluhenkilöstö kävi 
opintomatkoilla ja työnjohtajille järjestet-
tiin työsuojelukoulutusta. Tiedotustoimin-
nan kanavat määriteltiin. 1980-luvun puo-
livälissä kiinnitettiin tapaturmien tutkin-
taan ja tapaturmatilastoihin enemmän 
huomiota ja osastoja pyrittiin tukemaan 
työsuojelun kehittämisessä. Vuonna 1989 
työsuojelun toimintasuunnitelmassa annet-
tiin työsuojelutarkastuksesta ohje, joka 
sisälsi tarkastusryhmän määrittelyn, 
kokoontumisen ja itse tarkastuksen sisäl-
lön.

1990-luvulla uutena asiana myös työ-
suojelun toimintasuunnitelmaan on tullut 
henkinen työsuojelu, joka pyritään otta-
maan huomioon entistä enemmän työyh-
teisöä kehitettäessä. 1992–1993 suunnitel-
massa työsuojelutarkastukset on ryhdytty 
suorittamaan 2–4 kertaa vuodessa. Tapa-
turmien tutkintaa on tehostettu ja yhdessä 
työterveyshuollon kanssa on osallistuttu 
työkykyä ylläpitävän toiminnan kehittämi-
seen. Lisäksi 1990-luvulla on aloitettu 
TUTTAVA-hanke, jonka tavoitteena oli 
tehostaa turvallista työskentelyä ja paran-
taa työympäristön olosuhteita lähinnä siis-
teyttä ja järjestystä kehittämällä. 2000- 
luvulla työsuojelutoiminta on pyritty integ-
roimaan tehokkaammin osaksi muuta toi-
mintaa. Toiminnan tavoitteellisuus koros-
tuu voimakkaasti aikaisempiin vuosikym-
meniin verrattuna, ja 2000-luvulla onkin 
aloitettu Nolla tapaturmaa -ohjelma. Tau-
lukkoon 3 on kerätty vertailua varten tur-
vallisuusjohtamisen kehittyminen Suomes-
sa ja tämän tutkimuksen tehtaalla neljänä 
vuosikymmenenä.

Tapaturmariskit ja 
turvallisuusjohtaminen

Tapaturmien vähenemisen ja turvallisuus-
johtamisen kehittymisen välillä oli vuoro-
vaikutus. Selkeimmin tämä näkyy 
1970-luvun puolivälissä tapahtuneessa 
tapaturmalukujen merkittävässä vähene-
misessä (Kuva 4.). Pelkät tapaturmataa-
juusluvut eivät kuitenkaan yksin kerro tur-
vallisuusjohtamisen tasosta31. Arvioinnin 
tulisi perustua turvallisuuden prosessin jat-
kuvaan mittaamiseen, kuten havaintoihin 
henkilöstön turvallisuuskulttuurin ja -käyt-
täytymisen paranemisesta31. Uuden turval-
lisuusorganisaation luomisen ja tapatur-
mien torjumiseksi tehdyn työn lisäksi teh-
taalla on jatkuvasti järjestetty erilaisia asen-
netutkimuksia ja koulutusta turvallisuus-
asioista. Tehdyt parannukset käänsivät sii-
hen asti kasvussa olleet tapaturmaluvut 
jyrkkään laskuun. Toisaalta myös työsuh-
teet olivat 1970-luvulla erilaisia: silloin käy-
tettiin paljon väliaikaisia työntekijöitä8. 
Usein vakavat tapaturmat tapahtuvat teol-
lisuuden yhteisillä työpaikoilla alihankki-
joille. Tähän voidaan varautua turvalli-
suusjohtamisen avulla, kouluttamalla ali-
hankkijoita, parantamalla heidän asennet-
taan ja vastuuttamalla heidät turvallisuus-
yhteistyöhön.

Pitkäjänteisen turvallisuustyön tulokse-
na tapaturmat ovat jatkuvasti vähentyneet. 
Pöytäkirjojen mukaan numeerisia tavoit-
teita ei kuitenkaan ole ennen 2000-lukua 
asetettu, ja vaikka tapaturmien lukumäärä 
tai taajuus oli noussut edellisestä vuodesta 
merkittävästikin, ei turvallisuustoimikun-
tien pöytäkirjoissa ollut selkeitä pohdintoja 
tilastojen huonontumisen syistä tai sillä 
hetkellä päätetyistä toimenpiteistä. Toi-
menpiteitä tapaturmien ehkäisemiseksi on 
kuitenkin suoritettu ja tapaturmatutkintaa 
on jatkuvasti kehitetty. 
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Kuva 4. Tapaturmien lukumäärä, tapaturmataajuus ja tapaturmariskin merkittävimmät hallintakeinot.

Elohopea-altistumisen riski ja 
turvallisuusjohtaminen

Työhygieenisistä olosuhteista on ensim-
mäinen maininta vuosikertomuksissa38 
vuodelta 1968. 1970-luvun lopulla on työ-
suojelun toimintasuunnitelmien mukaan 
pyritty henkilökohtaisten altistusten tar-
kempaan seurantaan kiinteistä pisteistä 
tapahtuvien mittausten sijaan. Henkilö-
kohtaiset elohopean mittaukset hengitysil-
masta on aloitettu vuonna 198738. Työter-
veyshuollon asiantuntemusta hyväksi käyt-
täen tehtyjen työpaikkakuvausten perus-
teella on tehty aihe- ja työntekijäkohtaisia 
työpaikkaselvityksiä ja mittauksia. Työ-
paikkaselvitysten perusteella työterveys-
henkilöstö määritteli määräaikaistarkas-
tuksen tarpeen. Tarvittaessa on laadittu 
korjaustoimenpide-ehdotuksia altistumisen 
vähentämiseksi. Korjaustoimenpiteet ohja-
taan linjaorganisaatioille toteutettaviksi. 

Työsuojeluorganisaatio valvoi toteutusta. 
Työterveyshuolto piti yllä määräaikaistar-
kastusten avulla kemiallisen altistuksen 
seurantaa oman toimintasuunnitelmansa 
mukaan.

Tehtaalla tehty työ henkilökohtaisen 
altistumisen vähentämiseksi on ollut vai-
kuttavaa, sillä terveydelle aiheutuva riski 
on selvästi pienentynyt. Riski on kuitenkin 
edelleen olemassa, joten se vaatii seuran-
taa. Henkilökohtaisen altistumisen oli 
havaittu olevan voimakkaasti riippuvainen 
yleisestä hygieniasta ja vaatehuollosta, 
minkä seurauksena suojavarusteiden käyt-
töön oli kiinnitetty huomiota ja vaatehuol-
toa oli tehostettu 1980-luvun lopulla suori-
tetun sivutuote-projektin yhteydessä. Työ-
tiloissa suoritetuissa mittauksissa elohopea-
pitoisuuksien vuosittaisten keskiarvojen on 
havaittu laskeneen selvästi. Altistumisen 
aiheuttamaa terveysriskiä on saatu vähen-
nettyä 1980-luvun lähes kohtalaisesta ris-
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kistä vähäiseksi. Rakenteellisena muutok-
sena elohopea-altistuksen vähentämiseksi 
oli elohopean käsittelytilat eristetty omaksi 
huoneekseen, jolloin höyrystynyt elohopea 
ei pääse leviämään työtiloihin. Työhygiee-
nisten mittausten raportoinnissa HTP-
arvon ylitysten syitä ei kuitenkaan ollut 
epäpuhtausmittauksista tehdyissä vuosira-
portissa selitetty.

YHTEENVETO JA POHDINTA

Tapaturmataajuus oli tehtaan alkuaikoina 
kasvanut vuosi vuodelta aina 1970-luvun 
puoliväliin asti. Tehdas oli monille työnte-
kijöille työympäristönä uusi, ja kaikkiin 
vaaratilanteisiin ei osattu varautua. Teh-
taalla oli myös nykyistä huomattavasti 
enemmän työntekijöitä. Vuoden 1973 työ-
suojelun valvontalainsäädännön voimaan-
tulon jälkeen oli jokaisella työpaikalla muo-
dostettava työsuojeluorganisaatio. Työtur-
vallisuuden voidaan havaita parantuneen 
selvästi järjestelmällisen työsuojelutyön 
kehittyessä, ja tapaturmataajuus on laske-
nut vuodesta 1975 lähes joka vuosi. Voi-
daan katsoa, että järjestelmällisestä työ-
suojelutyöstä alkoi kehitystyö turvallisen 
työympäristön aikaansaamiseksi, ja myö-
hemmin turvallisen työympäristön luomis-
ta on pyritty tehostamaan erilaisin kam-
panjoin ja koulutuksin. Yhtä voimakasta 
muutosta kuin 1970-luvulla ei myöhem-
min ole havaittavissa, mutta pitkäjänteisen 
työn tuloksena tapaturmataajuus on jatku-
vasti laskenut. Tutkimuksissa on osoitettu, 
että panostaminen turvallisuuteen ja ter-
veyteen vähentää sairauspoissaoloja ja lisää 
tuottavuutta50.

Tapaturmariskiä tarkasteltiin vertaamal-
la tapaturmataajuutta kunkin ajanjakson 
tavoitetasoon sekä määrittämällä toteutu-
nut vuosittainen riskitaso nykyisen riskin-
arviointimenetelmän mukaisesti. Tapatur-

mataajuutta verrattiin Suomen teollisuu-
den tapaturmataajuuteen ja toteutunut 
tapaturmariski arvioitiin BS 88006 -stan-
dardia soveltaen. Tehtaan tapaturmariskiä 
kuvattiin tapaturmataajuuden ja tapatur-
mien keskimääräisen vakavuuden avulla. 
Molemmilla tarkastelutavoilla tapaturma-
riski on pienentynyt huomattavasti 
1970-luvun puolivälin jälkeen. Tarkastele-
malla riskiä uudella tavalla seuraukset huo-
mioon ottaen nähdään, että seurausten 
vakavuus nostaa riskitasoa huomattavasti 
verrattuna pelkästään tapaturmataajuu-
teen perustuvaan arvioon. 

Tehtaalla tapaturmatilastoja oli käytetty 
turvallisuustilanteen kartoittamiseksi ja tär-
keimpien kehityskohteiden löytämiseksi. 
Suunnitelmissa ja pöytäkirjoissa ei kuiten-
kaan ollut käsitelty niiden perusteella teh-
tyjä analyysejä tai toimenpiteitä. Yleisesti-
kin työtapaturmatilastojen hyödyntäminen 
on työpaikoilla vielä 1970- ja 1980 luvuilla 
ollut vähäistä, vaikka tietoa olisikin kerätty 
paljon20. Myös vuosittaisten valtakunnallis-
ten tilastoiden, toisin sanoen vertailuarvo-
jen, valmistuminen on kestänyt kauan20. 

Työhygieenisten mittaustulosten perus-
teella elohopealle altistumisen terveysriski 
oli saatu vähenemään. Altistumisen torju-
miseksi tehtyä työtä voidaan pitää tulok-
sekkaana, sillä mittausten perusteella riski-
taso oli saatu alenemaan. Nykyisin työnte-
kijöiden altistumisen riski on vähäinen (ris-
kitaso 1/5). Altistumisen epätodennäköi-
syydestä huolimatta elohopea on tervey-
delle haitallinen aine, minkä vuoksi seu-
rantamittaukset ovat tarpeellisia. 

Riskienhallinnan vaikuttavuutta tutkit-
tiin vertaamalla kerättyä tietoa, kuten tilas-
toja, tehtyjen johtopäätösten ja muutostoi-
menpiteiden suhteen. Tapaturmatilastoja 
onkin mitä ilmeisimmin käytetty turvalli-
suustilanteen kartoittamiseksi ja tärkeim-
pien kehityskohteiden löytämiseksi. Suun-
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nitelmissa ja pöytäkirjoissa ei kuitenkaan 
ollut käsitelty tapaturmatilastoja tai niiden 
perusteella tehtyjä analyysejä tai toimenpi-
teitä. Riskienhallintatyötä voidaan kuitenkin 
pitää kehittyneenä, sillä muutostoimenpitei-
tä oli suoritettu monipuolisesti. Riskiä oli 
pyritty hallitsemaan kouluttamalla henkilöi-
tä, muuttamalla työtiloja sekä ottamalla tur-
vallisuus huomioon jo laitehankinnoissa. 
Näillä toimenpiteillä riski on saatu tutkimus-
ajanjaksolla pienenemään merkittävästi. Pit-
käaikaisen riskienhallinnan merkitys yrityk-
sen nykyiseen turvallisuustasoon ja -johtami-
seen näkyy hyvin tapaturmatilastoissa ja elo-
hopea-altistuksen hallinnassa, joissa pitkä-
jänteinen työ on pienentänyt riskitasoa. 

Seuraukset huomioon ottavan riskimal-
lin avulla tapaturmatutkimus saa enem-
män ja dokumentoitua tietoa tapahtunees-
ta, ja analyysin sekä ehkäisevien ja korjaa-
vien toimenpiteiden kehittäminen tehos-
tuu. Riskinarviointityön onnistumisen mit-
ta on sen vaikuttavuus. Vaikuttavuus ris-
kinarviointityöhön tulee onnistuneen ris-
kienhallinnan ja johtamisen kautta3. Ris-
kinarvioinnin vaikuttavuutta voidaan edis-
tää jalostamalla riskinarvioinnin dokumen-
tit linjaorganisaation käyttöön sopiviksi 
yhteenvedoiksi. Yhteenvedot voidaan esit-
tää yrityksen johtoryhmässä, ja ne pääse-
vät osaksi vuotuista kehittämistoimintaa4. 
Vuosikymmenten saatossa tehtyjen riskin-
arviointien ja työhygieenisten mittausten 
raporttien dokumentointi tulevaa käyttöä 
varten tarvitsee ohjeistuksen. 

Pitkäaikainen turvallisuustyö ja turvalli-
suusorganisaation luominen tehtaassa 
1970-luvun alussa loivat pohjan tapaturmien 
voimakkaalle vähentymiselle. Tehtaalla oli 
onnistuttu tapaturmien torjunnassa, riskin-
arviointityö ja -hallintatyö oli tehokasta ja 
tavoitteellista. Dokumentaation mukaan 
myös johtamisen toimenpiteet olivat osuvia. 
Tapaturmien määrän vähenemisen syyksi 

1970-luvun lopulla todettiin tehtaan vuosi-
kertomuksessa38 työntekijöiden vaihtuvuu-
den väheneminen, tapaturmien torjumisek-
si tehty työ sekä harjoittelijoiden pieni mää-
rä. Myös parantunut koneturvallisuus on 
vaikuttanut tapaturmataajuuden laskuun 
teollisuudessa yleensäkin31. Kohdetehtaalla 
suurimmat tuotantoprosessien automati-
soinnit ajoittuvat vuosille 1974 ja 1982, 
joten myös automaation lisääntyminen on 
ollut merkittävä tekijä turvallisuustunnuslu-
kujen parantumiseen. Turvallisuustoimin-
nan kehittymistä voidaankin pitää prosessi-
na, jossa kehitysvaiheet ovat laitetekninen 
kehitysvaihe, valvontaan painottunut kehi-
tysvaihe, koulutuspainotteinen kehitysvaihe, 
käyttäytymisperusteinen kehitysvaihe ja 
kulttuurin muutosta painottava kehitysvai-
he32. Suomessa työsuojelutoiminta aktivoi-
tui 1970-luvulla, ja tapaturmaluvut laskivat 
jyrkästi. Silloin ilmiötä pidettiin yleisesti työ-
suojelutoiminnan aikaansaannoksena, mut-
ta kun tapaturmat jälleen 1970-luvun lopul-
la yleistyivät, tulkittiin tapaturmatilastojen 
heijastavan merkittävästi taloudellisia suh-
danteita8.

Tehtaan tapaturmatilastoissa 1970-luvun 
puolivälissä tapahtuneen  käännekohdan 
jälkeen on tapaturmataajuus laskenut jat-
kuvasti, joten suhdanteiden vaikutusta ei 
voida tässä tapauksessa pitää päätekijänä, 
vaan myönteinen kehitys on saatu aikaan 
järjestelmällisen turvallisuustyön tulokse-
na. Uusi turvallisuusorganisaatio ja tapa-
turmien torjumiseksi tehty työ sekä erilai-
set asennetutkimukset ja niiden pohjalta 
tehdyt parannukset käänsivät siihen asti 
kasvussa olleet tapaturmaluvut jyrkkään 
laskuun. Myös lakimuutokset työsuojelun 
valvonnasta ja hallinnasta vaikuttivatkin 
merkittävästi työsuojelutoiminnan mää-
rään, laatuun ja näkyvyyteen29. Yhtä mer-
kittävää käännekohtaa ei myöhemmin ole 
havaittavissa, mutta pitkäjänteisen turvalli-
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suustyön tuloksena on ollut tapaturmaluku-
jen jatkuva väheneminen. Tutkimuksissa 
onkin havaittu turvallisuusilmapiirin ja 
tapaturmataajuuden korreloivan toisiaan27.

Turvallisuusjohtaminen on käsitteenä 
yleistynyt vasta 2000-luvulla1, 29, ja tämä 
näkyy myös tutkimuksen kohteena olleen 
yrityksen turvallisuustoiminnan tarkastelus-
sa: Nolla tapaturmaa -ajattelu ja kokonais-
valtainen riskinarviointi ovat tulleet osaksi 
yrityksen normaalia toimintaa tällä vuositu-
hannella38. Aikaisemmin lähtökohtana on 
ollut lähinnä lakisääteisten velvollisuuksien 
täyttäminen ja raja-arvojen noudattaminen. 
2000-luvun alussa aloitettiin tehtaalla voi-
makas panostus yrityksen turvallisuusjohta-
miseen ja haettiin kehittämistoimenpiteet 
omista tavoitteista ja tuloksista. Samalla tur-
vallisuusjohtaminen otettiin selkeäksi osaksi 
konsernin johtamista ja sen tavoitteita. 

Tutkittaessa turvallisuustoiminnan edel-
lytyksiä huomataan, että kehitystoiminta 
turvallisuuden suhteen on ollut kaksijakoi-
nen: 1970-luvulla työsuojelun valvontalain 
uudistuksen jälkeen on turvallisuustoiminta 
ollut aktiivista ja lain asettamat vaatimukset 
on pyritty ylittämään selvästi aktiivisen tut-
kimustoiminnan ja jatkuvan kehittämisen 
avulla. Seuraavat kaksi vuosikymmentä, 
1980- ja 1990-luvut, ovat kuitenkin olleet 
turvallisuustoiminnan osalta selvästi passii-
visempia. Ajanjaksolla ei ole tapahtunut 
yhteiskunnan tahollakaan niin merkittäviä 
muutoksia kuin 1970-luvulla30, mikä osal-
taan selittää asiaa. 2000-luvulla turvallisuus-
toiminta on uudelleen aktivoitunut yrityk-
sen kansainvälistymisen ja laatujärjestel-
mien kehittämisen seurauksena1, jolloin jo 
mainittu Nolla tapaturmaa -ajattelu ja 
tavoitteellinen turvallisuusjohtaminen ovat 
kytkeneet turvallisuusajattelun osaksi yrityk-
sen toimintaa ja johtamisjärjestelmää. Tren-
di on siten selvä, 1900-luvun loppuun seu-
rattiin lainsäädännön vaatimuksia ja 

2000-luvun alussa löydettiin omalähtöinen 
turvallisuuskulttuuri. Turvallisuusjohtami-
nen alkoi voimakkaasti kehittyä, ja toimin-
nan suunnitelmallisuus ja tavoitteet omak-
suttiin pysyviksi toimintatavoiksi.

Ulkoistamisen vaikutusta tapaturmataa-
juuden pienenemiseen tulisi myös pohtia. 
Pienentyneitä työpaikkatapaturmalukuja 
onkin väitetty enemmän tuotannollisen ja 
työmarkkinallisen muutoksen kuin pelkäs-
tään menestyksellisen työsuojelutoiminnan 
käytäntöjen indikaattoriksi. Suurten globa-
lisoituvien yritysten toiminnassa kustan-
nuksiin, tuotannon sujuvuuteen ja tuotta-
vuuteen on kiinnitetty paljon huomiota. 
Tällöin kustannusvaikutukset ovat puhu-
neet työtapaturmien vähentämisen puoles-
ta35. 1990-luvun lopun tutkimuksessa 
havaittiin, että rakennusalalla aliurakoitsi-
jan palveluksessa olevilla työntekijöillä oli 
yli puolitoistakertainen tapaturmariski 
pääurakoitsijan palveluksessa oleviin ver-
rattuna25. Vielä edelleen 2000-luvulla huol-
totöissä ja määräaikaishuolloissa työsken-
televät alihankkijat ja urakoitsijat aiheutta-
vat merkittävän osan tapaturmista. Myös 
tutkimuksen kohteena olevassa tehtaassa 
on ulkoistaminen ollut merkittävää, ja se 
on varmasti myötävaikuttanut turvallisuu-
den tunnuslukujen kehittymiseen. 

Reasonin mukaan22 kaiken lähtökohta-
na on kääntää katse turvallisuuden negatii-
visista asioista (onnettomuudet, tapaturmat 
jne.) sen positiivisiin puoliin, unohtamatta 
kuitenkaan varautua vaaratilanteisiin. Tar-
vittavan varovaisuuden ylläpitämiseksi 
tuleekin luoda kulttuuri, jossa tunnetaan ja 
tiedetään tarkoin, missä mennään, jotta ei 
vahingossakaan edetä yli jyrkänteen reu-
nan22. Tehtaalla pitkäaikainen turvallisuus-
ilmapiirin kehittäminen ja viime aikojen 
näkyvä tavoitteellisuus ovat kehittämässä 
kohdetehtaan turvallisuuskulttuuria juuri 
tähän suuntaan. Yleisestikin 2000-luvun 
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visiona työsuojelu, työkykyä ylläpitävä toi-
minta, työelämän laatu ja työyhteisön 
kehittäminen yhdentyvät osajärjestelmistä 
kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi ja tuo-
tannon hallinnaksi, jossa työturvallisuus, 
työkyky ja hyvinvointi ovat tärkeitä arvo-
ja30. Uusimmat tutkimustulokset korosta-

vatkin johtamisen kokonaisuuden hahmot-
tamisen tärkeyttä. Systemaattisen ja koko-
naisvaltaisen turvallisuusohjelman edut 
johtamisen näkökulmasta organisaation 
muuhunkin toimintaan kuin turvallisuu-
teen ovat selvät7, 17.
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Förebyggande åtgärders 
verkningsfullhet inom 
byggnadsbranschen på basis av 
en systematisk Cochrane-
litteraturöversikt 

Denna avhandling är baserad på Cochrane Review 
publicerad i The Cochrane Library 2007, 4:e utgå-
van. Cochrane Reviews uppdateras regelbundet allt 
eftersom nytt vetenskapligt faktaunderlag kommer 
upp och på basis av feedback. Kontakta Cochrane 
Library för den senaste versionen av översynen.”

Byggnadsarbetare utsätts upprepade gånger 
för olika slags riskfaktorer som orsakar 
arbetsolyckor. Förutom ekonomiska förlus-
ter har arbetsolyckorna en negativ effekt 
även på arbetsgemenskapen på många sätt. 
Företag och organisationer har därför tagit 
i bruk olika strategier för att minska arbet-
solyckorna. Man har dock inte tillräckligt 
med information om åtgärdernas verk-
ningsfullhet i minskningen av arbetsolyckor. 
På basis av detta beslutade man att utarbeta 
en systematisk Cochrane-litteraturöversikt, 
vars syfte var att undersöka verkningsfullhe-
ten hos sådana åtgärder, dvs. interventioner, 
som planerats för att förebygga arbet-
solyckor på byggarbetsplatser.

Man sökte efter forskningslitteratur som 
behandlar interventionernas verkningsfull-
het inom byggnadsbranschen i sju databa-
ser med en systematisk heltäckande sökstra-
tegi i juni 2006. Forskningsartiklarna ursål-
lades på basis av på förhand överenskomna 
urvalskriterier. Forskningsartiklarna skulle 
behandla interventionernas verkan på 
arbetsolyckor och uppläggningen av forsk-
ningen skulle antingen vara en randomise-
rad kontrollundersökning, en kontrollerad 
före-efter-uppläggning eller en avbruten tid-
sserie. Undersökningens ursprungliga resul-
tat analyserades enligt Cochrane-metodi-
ken. Undersökningar av samma slag jäm-

fördes med varandra metaanalytiskt, vilket 
ger en helhetsbild av de enstaka undersök-
ningsresultaten. Med Cochrane-översikten 
försöker man uppnå ett objektivt och pålit-
ligt sammanfattande resultat av det under-
sökta forskningsämnet baserat på forsk-
ningsbevisen. 

Fem avbrutna tidsserier uppfyllde de upp-
satta urvalskriterierna. Tre av dessa under-
sökningar bedömer de lagstiftliga åtgärder-
nas verkan, en säkerhetskampanjens och en 
”drogfri arbetsplats”-programmets verkan på 
arbetsolyckor. Av dessa minskade den mång-
sidiga säkerhetskampanjen samt verksam-
hetsprogrammet ”drogfri arbetsplats” antalet 
arbetsolyckor inom byggnadsbranschen 
direkt efter interventionen men också på lång 
sikt. Enligt de tre undersökningarna som 
behandlade lagstiftliga åtgärders verkan 
minskade inte antalet arbetsolyckor omedel-
bart efter interventionen och inte heller på 
lång sikt . Det fi nns således inte bevis för att 
enbart en ändring av lagstiftningen skulle 
kunna minska arbetsolyckor inom bygg-
nadsbranschen.
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arbetsolyckor, förebyggning av olyckor, 
arbetssäkerhet, litteraturöversyn.
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Säkerhetskultur inom 
kärnkraftsområdet och 
hälsovården 

Begreppet säkerhetskultur har länge 
använts inom forskningen och det praktis-
ka utvecklingsarbetet inom olika säkerhets-
kritiska områden. Det fi nns emellertid ing-
en klar och entydig defi nition av begreppet 
eller dess innehåll. I denna artikel reder vi 
ut vilka olika dimensioner begreppet säker-
hetskultur anses innehålla inom kärnkrafts-
området och inom hälsovården. Vi lyfter 
fram drag som är gemensamma för dessa 
säkerhetskritiska områden samt tonvikts-
skillnaderna mellan dem när det gäller 
säkerhetskultur. Vi presenterar även en 
teoretisk modell som kan tjäna som refe-
rensram när man utvärderar och utvecklar 
säkerhetskulturen såväl på kärnkraftsom-
rådet som inom hälsovården. 

Undersökningarna visar att uppfatt-
ningarna om begreppet säkerhetskultur 
inom kärnkraftsområdet och hälsovården 
är mycket nära varandra. Det fi nns dock 
vissa tonviktsskillnader mellan dem. Stan-
dardisering genom regler, anvisningar och 
arbetstidssystem betonas exempelvis myck-
et mer inom kärnkraftsområdets säkerhet-
skultur än inom hälsovården. Inom hälso-
vården framhävs istället det interprofessio-
nella samarbetet som en viktig faktor för 

säkerheten. I indikatorerna har vi sam-
manfört olika nivåer av det som kallas 
säkerhetskultur utan vidare tanke på dessa 
skillnader. I fortsättningen skulle det dock 
vara meningsfullt att analysera säkerhets-
kulturen på tre kvalitativt olika nivåer, såväl 
inom kärnkraftsområdet som inom hälso-
vården: en organisatorisk nivå, en psykolo-
gisk nivå och en nivå för sociala processer. 

 Nyckelord: organisationsanalys, teore-
tisk modell, organisationskultur, säkerhets-
klimat, säkerhetskultur, kärnkraftssäkerhet, 
patientsäkerhet.
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Arbetsolyckor till följd av våld 
i Finland under 2003

Finska Olycksfallsförsäkringsanstalternas 
Förbund (OFF) driver en databas över de 
arbetsolyckor som ska kompenseras med 
hjälp av den lagstadgade olycksfallsförsäk-
ringen. Även arbetsolyckor till följd av våld 
registreras i databasen. Våldsrelaterade 
arbetsolyckor har tidigare endast analyse-
rats av Isotalus och Saarela (1999), baserat 
på material från OFF-databasen under 
perioden 1994–1996. År 2003 har en ny 
klassifi cering av arbetsolyckor (ESAW) 
tagits i bruk. Numera ska även våld 
omnämnas i arbetarskyddslagen.

I den här artikeln diskuteras den aktu-
ella frekvensen för arbetsolyckor till följd 
av våld i Finland. Man har tagit hjälp av 
OFF-databasen och jämför resultaten med 
föregående undersökningar.

Under 2003 inträffade 1 464 våldsrela-
terade arbetsolyckor, att jämföra med Iso-
talus och Saarelas tidigare resultat om ca 
500 fall per år orsakade av våld. 

Till följd av förändrad klassifi cering av 
arbetsolyckorna är det svårt att jämföra 

resultaten mellan undersökningarna. I 
framtiden borde man upprepa utredning-
arna regelbundet för att få en pålitligare 
bild av till exempel utvecklingen av antalet 
våldsrelaterade arbetsolyckor. Informa-
tionsåtervinning visade sig vara besvärligt 
för ESAW-klassifi kationen. En lämpligare 
metod skulle vara att klassifi cera arbetso-
lyckor till följd av våld med en egen kod.

 Nyckelord: våldsrelaterade arbet-
solyckfall, statistik, riskyrken, olycksbesk-
rivning, ESAW
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Arbetsolycksfall på gemensamma 
arbetsplatser 

- Centrala egenskaper hos olycksfall 
med dödlig utgång, samt slutsatser 
för att förebygga motsvarande fall.

Målet för undersökningen av dödsolyckor 
på gemensamma arbetsplatser var att pro-
ducera fakta om de centrala faktorerna för 
olycksfallen: hur de uppstår och hur de effek-
tivast kan förebyggas. Avsikten var att fi nna 
skyddsåtgärder mot olycksfall genom att sär-
skilt utreda hur den gemensamma arbets-
platsen påverkade uppkomsten av olycksfal-
let. Som forskningsmaterial valdes alla 
olycksfall med dödlig utgång (s.k. TOT-fall) 
som inträffade under åren 1999–2004. Sam-
manlagt undersöktes 171 dödsfall som var 
rapporterade i 167 TOT-rapporter. I när-
mare hälften av de undersökta TOT -fallen 
hade olyckan skett på gemensamma arbets-
platser. Dessa innehöll något fl er olycksfalls-
faktorer än fallen på arbetsplatser som inte 
var gemensamma. Såväl verksamheten på 
den avlidnes eget företag som verksamheten 
på de övriga företagen inverkade i allmänhet 
på olycksfallen på de gemensamma arbets-
platserna. Verksamheten på det egna företa-
get omfattade förutom den avlidnes verk-
samhet, även hans arbetsgivares och hans 
arbetskamraters verksamhet. Viktigast av 
dessa var den avlidnes egen verksamhet. I 
vart femte fall bidrog en annan arbetsgivares 
verksamhet kraftigt till olyckans uppkomst. 
Vid olyckorna på de gemensamma arbets-
platserna hade en betydande del av olycks-
fallsfaktorerna uppstått redan en tid före 
olyckan. Brister i information, samarbete 
och introduktion hade samband med när-
mare hälften av fallen på den gemensamma 
arbetsplatsen. De fl esta av de avlidna på de 
gemensamma arbetsplatserna var erfarna i 
sitt yrke, men av dessa var hela en femtedel 

oerfarna i det arbetet de utförde då olyckan 
skedde. Bland de offer som var i leverantö-
rers och underentreprenörers tjänst bidrog 
de yrkeserfarna offrens egen verksamhet i 
hög grad till att olyckan skedde. Bland de 
avlidna yrkeserfarna arbetare som var i leve-
rantörers och underentreprenörers tjänst, 
bidrog den egna verksamheten i betydande 
grad till att olyckan skedde. Man bör upp-
märksamma de erfarna arbetarna på hante-
ringen av nya och överraskande situationer. 
Leverantörernas arbetstagare måste ofta 
arbeta utan övervakning och handledning 
av sin egen arbetsledare på de gemensamma 
arbetsplatserna, vilket leder till att arbets-
tagarens arbetssäkerhetsbeslut grundar sig 
på tidigare erfarenheter och praxis. I en ny 
situation kan det hända att man fattar beslut 
som medför okända risker.

 Nyckelord: arbetsolycksfall, olycksfall-
sforskning, gemensamma arbetsplatser        
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Tidsbegränsad anställning och 
arbetsolyckor

Syftet med artikeln är att undersöka för-
hållandet mellan arbetsolyckor och anställ-
ningsavtal. Den internationella forsknings-
litteraturen har påpekat, att tidsbegränsad 
anställning, i jämförelse med fast anställ-
ning, medför särskilda risker för arbetso-
lyckor. Finska undersökningar har dock 
inte givit samma obestridliga resultat.

För att undersöka frågan använde vi tre 
separata enkätmaterial: 1) Arbete och häl-
sa, n = 2 052 – 2 335, data från fyra pane-
ler som genomfördes mellan 1997 och 
2006, 2) Nationell olycksoffersforskning 
2006, n = 4 088 och 3) Arbetsmiljöunder-
sökning 2003, n = 4 101. Materialet ger en 
tillförlitlig bild av de fi nska löntagarna. 

Samtliga tre material gav likartade resul-
tat: en tidsbegränsad anställning ökade 
inte risken för arbetsolyckor. Trots detta 
var hot och våld på arbetsplatsen vanligare 
bland dem som inte var fast anställda. Den 
kortare exponeringen för arbetsrisker och 
rapporteringsproblem diskuteras som möj-
liga förklaringar. 

 Nyckelord: Tidsbegränsad anställning, 
arbetssäkerhet, arbetsolyckor, våld på 
arbetsplatsen
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Utveckling av elektrikernas 
arbetssäkerhet vid linjearbete 
samt installation och service av 
trafi kljus inom energibranschen

Projektet ”Utveckling av elektrikernas 
arbetsmetoder inom energibranschen” 
(SÄTKE) hade som syfte att förbättra elek-
trikernas arbetssäkerhet och minska den 
fysiska belastningen i arbetet inom energi-
branschen. De risker som förknippas med 
de vanligaste arbetsuppgifterna utvärdera-
des och arbetsmetoder samt arbetsredskap 
utvecklades i projektet.

Elektrikers arbetsolyckor utreddes och 
analyserades i de deltagande företagen 
under åren 1998–2002. De största riskerna 
i elektrikernas arbete inom energibranschen 
utreddes med en kartläggning av de vanli-
gaste arbetsuppgifternas risker. Utvecklings-
grupper bildades för att minska riskerna. I 
grupperna deltog elektriker och arbetsled-
ning, samt leverantörer av arbetsredskap 
och personskyddsutrustning. Även forskare 
och andra experter på arbetssäkerhet hjälp-
te till att minska riskerna inom energibran-
schen.

Antalet inträffade arbets- och färdolyckor 
var omkring 230. De vanligaste olycksfallen 
var ”stöt eller annan skada orsakad av före-
mål” (33 %) samt ”halkning, snubbling eller 
fall” (29 %). ”Elström, temperatur eller 
skadliga substanser” orsakade 11 olyckor 
(5 %). Kartläggningen av riskerna visade att 
de största riskerna utgjordes av halkning, 
snubbling, fall och kollision. Elolyckor var 
inte lika vanliga, men kunde bli mycket all-
varliga. Utvecklingsgrupperna föreslog föl-
jande förebyggande åtgärder: nya arbets-
metoder, introduktion av bra befi ntliga red-

skap eller personlig skyddsutrustning, samt 
nya och bättre arbetsredskap och arbetsin-
struktioner. 

Projektet bevisade att det föreligger 
många olycksfallsrisker i arbetet inom eldist-
ribution och installation av elnätverk. Ris-
kerna minskades med de åtgärder som 
utvecklingsgrupperna föreslog. Samarbetet 
i utvecklingsgrupperna och mellan de olika 
yrkesgrupperna var gott. Utvecklingsarbetet 
bör fortskrida i framtiden. Olycksfall och 
säkerhetsrisker bör undersökas, prevention 
prioriteras och åtgärder verkställas i tid för 
fortsatt utveckling av arbetsförhållandena. 
Man bör även ha som mål att föra bättre 
olycksfallsstatistik på företagen och på natio-
nell nivå. 

 Nyckelord: olycksfall, risk, riskutvär-
dering, utvecklingsgrupp, arbetsolycka, fal-
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Arbetsledares uppfattning om 
den mänskliga faktorn och dess 
betydelse för luftfarten 

Under de gångna åren har den mänskliga 
faktorns påverkan på komplicerade, dyna-
miska arbetsmiljöer, som t.ex. fl ygbran-
schen, diskuterats aktivt. Den mänskliga 
faktorn har angetts som orsak till många 
haverier och risker och omtalas i media, 
men defi nitionen av den mänskliga faktorn 
(Human Factors, HF) är inte tydlig. Inom 
luftfarten har mängden internationella 
regler och normer ökat, även för faktorer 
som påverkas av den mänskliga faktorn. Vi 
har studerat uppfattningar som arbetsleda-
re inom fl ygledning har, eftersom vi ville 
veta om den mänskliga faktorn ses som en 
säkerhetsfaktor. Den nya tjänsten som 
expert på den mänskliga faktorn hade 
inrättats i organisationen 1,5 år tidigare. 
Det var nödvändigt att ta reda på vilken 
fas i utvecklingen som organisationen 
befann sig i för att hitta effektiva metoder 
för arbetet med de mänskliga faktorn. 
Arbetsledarna valdes som förmedlare av 
information, eftersom deras förmåga att 
kommunicera med arbetarna är kritisk vid 
utvecklingen av arbetskultur. Våra kvalita-
tivt data innehöll 21 intervjuer med arbets-
ledare (fl ygledningsansvarig, fl ygfältsansva-
rig och chefer) från 9 luftfartsenheter. 
Enheterna var grupperade i 3 grupper 
enligt deras operationella omgivning: 
radarfl ygledning med livlig trafi k, civil-
militär samarbetsfl ygledning med radar 
och procedur fl ygledning. Uppfattningar 
om den mänskliga faktorn, metoder för att 

hantera dem i det dagliga arbetet och deras 
överensstämmelse med modeller från litte-
raturen studerades. Resultaten för de tre 
operationella omgivningarna var jämfört 
med varandra. Fem typer av uppfattningar 
om den mänskliga faktorn hittades: lek-
mans-, individ-, kommunikation/grupp-, 
organisations- och komplicerade systemba-
serade koncept. Uppfattningarna var 
modernast inom radarfl ygledning med liv-
lig eller samarbetstrafi k, där praktiska 
anspråk och förändringar av den operatio-
nella omgivningen hade tvingat arbetsle-
darna att beakta den mänskliga faktorn i 
arbetet. Även rapporteringssystemet hade 
lyckats att lyfta fram den mänskliga faktorn. 
Organisationströtthet/-kraftlöshet togs fram 
som en riskfaktor. Det fanns inte någon 
gemensam vision eller strategi för den 
mänskliga faktorn inom organisationen. 
Detta innebär en utmaning för det långsik-
tiga arbetet med den mänskliga faktorn.

 Nyckelord: fl ygledning, fl ygfart, den 
funktionella omgivningen, uppfattning, 
komplicerade system, fl ygfält

Anna-Maria Teperi
psykologie licentiat, expert på den 
mänskliga faktorn
Finavia
anna-maria.teperi@fi navia.fi 

Anneli Leppänen
FD, doc, teamchef Arbetshälsoinstitutet
Organisatoriska innovationer och ledarskap



488 

summaries

The effectiveness of injury 
prevention interventions in the 
construction industry based on a 
Cochrane systematic review

Construction workers are frequently 
exposed to various types of  injury-inducing 
hazards. Occupational injuries incur fi nan-
cial losses and cause harm both to the work-
er and the workplace. Although injury pre-
vention interventions and strategies have 
been developed and put into practice by 
companies and organisations, there is insuf-
fi cient information available on the effec-
tiveness of  injury reducing interventions 
and injury control strategies. A Cochrane 
systematic review was thus conducted to 
evaluate the effects of  interventions aimed 
at preventing occupational injuries among 
workers at construction sites, and to provide 
a reliable and objective evidence-based 
summary of  the studied topic.

Seven databases were systematically 
searched for fi ndings published up to June 
2006 on injury prevention in the construc-
tion industry. Preliminary inclusion criteria 
were used to select the intervention effec-
tiveness studies. The acceptable study 
designs included randomized controlled tri-
als, controlled before-after studies and inter-
rupted time series. Cochrane methodology 
was used to analyze the original results of  
the included studies. The results of  studies 
with similar interventions were pooled in a 
meta-analysis, to make an overview of  the 
topic in question. 

Five interrupted time series studies met 
the inclusion criteria: three studies con-

cerned regulations, one a safety campaign 
and one a drug-free workplace program. 
Findings from the safety campaign and the 
drug-free workplace program indicated that 
both of  these interventions reduced the 
number of  injuries immediately after imple-
mentation and in the long term. The three 
studies evaluating legislation found no 
decrease in the number of  injuries immedi-
ately after the legislation or in the long term.  
There is no evidence that regulations aimed 
at reducing injuries are effective. 

 Key words: construction, intervention 
study, occupational accidents, occupational 
safety, preventive measures, review  
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Safety culture dimensions in the 
nuclear power and health care 
sectors 

The concept of  safety culture has long 
been used in research and practical devel-
opment in a variety of  safety-critical sec-
tors. However, no consensus has been 
reached concerning the concept and con-
tent of  safety culture. In this article we will 
examine what dimensions of  safety culture 
are considered present in the nuclear pow-
er industry as well as health care. We 
address common safety culture traits 
shared by safety-critical sectors and differ-
ences in emphasis between sectors. It is our 
assertion that our theoretical model for 
dimensions of  safety culture can be applied 
in its evaluation and as a developmental 
frame of  reference, both in the nuclear 
power and health care sector. 

In a research context safety culture 
dimensions are understood in a very simi-
lar manner in the nuclear power and 
health care sectors. There are, however, 
certain differences in emphasis between 
the sectors. For example, the standardisati-
on of  approaches in the form of  regula-
tions, guidelines and work order systems 
seem to be emphasised as contributing fac-
tors to safety culture more in the nuclear 
power sector than in health care. Conver-

sely, co-operation between professions is 
considered a key factor in health care when 
safety is concerned. Cultural dimensions at 
varying levels have been integrated in the 
indicators used, without giving considera-
tion to their differences. We believe that in 
future safety culture should be examined at 
three qualitatively different levels in both 
the nuclear and health care sectors. These 
levels are: organisational dimensions, 
psychological dimensions and social pro-
cesses. 

 Key words: organisational research, 
theoretical model, organisational culture, 
safety environment, safety culture, nuclear 
safety, patient safety
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Occupational accidents related to 
violence at work in Finland in 
2003

Violence is an important occupational 
issue which is specifi c to certain occupa-
tions. In order to monitor the status of  this 
issue and to improve safety, more informa-
tion is needed. The Federation of  Accident 
Insurance Institutions (FAII) maintains a 
database containing information on all 
occupational accidents and diseases com-
pensated through the statutory accident 
insurance system. Occupational accidents 
related to violence at work are also regis-
tered in the database. Violence-related 
occupational accidents have previously 
been investigated on the basis of  this Finn-
ish occupational accident database only by 
Isotalus & Saarela (1999).

Since the previous study, there have 
been changes in the classifi cation of  work-
place accidents. The new ESAW-classifi ca-
tion (European Statistics on Accidents at 
Work) was implemented at the beginning 
of  2003. Additionally, violence is now also 
mentioned in the new Finnish Occupa-
tional Safety and Health Act.

This article investigates occupational 
accidents related to violence at work in 
Finland in 2003 based on the FAII data-
base, and compares the results with the 
previous study’s fi ndings. Moreover, the 
effectiveness of  the current accident clas-
sifi cation system is discussed in relation to 
the retrieval of  information on violence-
related occupational accidents.

In 2003, the number of  occupational 
accidents related to violence at work 
totalled 1,464. According to the previous 
study, violence-related occupational acci-
dents occurred at a rate of  around 500 per 
year. 58 % of  violence-related occupation-
al accidents occurred among female work-

ers in 2003. In the previous study, the pro-
portion was 41 %. For men, the risk of  vio-
lence-related occupational accident was 
highest at the age of  25–34 years. For 
women the number of  violence-related 
occupational accidents was highest at the 
age of  35–44 years. The majority of  vio-
lence related cases occurred in the health 
care and social services sector (44 %) or in 
the service sector (29 %). The highest acci-
dent rate was in guarding and protective 
services.

Comparison of  the results of  the studies 
is diffi cult due to the changes in accident 
classifi cation. In the future, the study 
should be carried out on a regular basis in 
order to estimate reliably, for instance, the 
trend in the number of  occupational acci-
dents related to violence at work. Informa-
tion on violence-related occupational acci-
dents was diffi cult to obtain using ESAW 
classifi cation. Information retrieval would 
be easier if  there was a separate code for 
occupational accidents related to violence.

 Key words: work-related violence, 
occupational accident, statistics, high-risk 
occupation, accident description, ESAW
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Accidents at shared work places 
– lessons to be learned

The purpose of  the study was to gather 
information on factors contributing to the 
occurrence of  accidents at shared work 
places. In particular, we strove to deter-
mine how work place sharing contributed 
to the occurrence of  accidents, with the 
aim of  identifying a means of  prevention. 
The study material comprised all fatal 
occupational accidents in Finland from 
1999 to 2004. The analysis included 167 
fatal accidents involving a total of  171 
deaths. Nearly half  of  the studied acci-
dents occurred at shared work places, 
which showed a slightly higher incidence 
of  accident factors. Fatal accidents at 
shared work places were typically attribut-
able to the actions of  the victims’ own 
company and, in particular, to the victim’s 
own actions, but also to the actions of  oth-
er companies sharing the workplace. A sig-
nifi cant proportion of  accident factors 
were present some time before the acci-
dent occurred. Insuffi cient communica-
tion, cooperation and guidance contribut-
ed to almost half  of  all cases. The victims 
were predominantly experienced workers, 
but almost one fi fth were not familiar with 
the work task being performed when the 

accident took place. Experienced workers 
should be provided guidance in managing 
new and unfamiliar situations. Subcon-
tractors’ employees often have to share a 
workplace without the supervision and 
guidance of  their own employer. Decisions 
regarding safety are therefore based solely 
on previous experience and procedures, 
and in new situations decisions are often 
taken without fully identifying the risks.

 Key words: occupational accidents, 
accident investigation, shared workplaces
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Fixed-term contract and 
occupational injuries

Studies from other countries have shown 
that fi xed-term workers are several times 
more frequently involved in occupational 
injuries than permanent workers. The 
results of  Finnish studies were more mixed. 
The aim of  this article is to examine, based 
on three independent interview studies, the 
relationship between fi xed-term contract 
and occupational injuries. 

The three data sets are: 1) the Work and 
Health surveys by the Finnish Institute of  
Occupational Health, in which 2,053-
2,335 workers participated in four panels 
between 1997 and 2006; 2) the Victim Sur-
vey by Statistics Finland, in which 4,088 
working victims of  accidents were inter-
viewed in 2006; and 3) Statistics Finland 
interviews of  4,104 wage-earners in 2003. 

These three data sets showed unani-
mously that fi xed-term workers were not 

more exposed to occupational injuries than 
permanent workers. However, fi xed-term 
workers experienced physical violence or 
threat of  violence at work signifi cantly 
more often than permanent workers. The 
study discusses possible explanatory factors 
of  these results, such as the less exposure 
time of  fi xed-term workers and non-
reporting. 

 Key words: type of  contract, occupa-
tional accidents, violence at work, inter-
view
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Development of occupational 
safety practices for power 
network construction and 
maintenance electricians in power 
line work, and in traffi c light 
assembly and maintenance work

The aim of  the project “Development of  
work methods for electricians in energy 
companies” (SÄTKE) was to enhance safer 
work methods for the electricians and to 
reduce physical strain at work. This project 
involved an assessment of  the risks inherent 
to the electricians’ principal work tasks and 
the development of  work methods, practic-
es and tools to counteract these risks.

The occupational accident reports of  
the two participating companies were 
examined for the period 1998-2002. The 
principal occupational risks faced by elec-
tricians in the energy sector were studied 
by assessing the inherent risks of  their most 
common work tasks. Participatory working 
groups consisting of  experienced electri-
cians, foremen, industrial safety offi cers, 
researchers, and manufacturers of  equip-
ment and PPE conducted a joint investiga-
tion of  opportunities for risk prevention.

Some 230 occupational accidents 
occurred within the participating power 
network contracting companies during the 
years 1998-2002. The most typical acci-
dent types were accidents caused by an 
object (33%) and slipping, tripping and 
falling on the level (29%). Electricity, heat 
or harmful substances caused 11 accidents 
(5%). According to the risk assessments, 
the highest risks were tripping, slipping 
and falling from a higher to lower level, 
and collision. The probability of  electrical 
accidents is not high, but the consequences 
can be very serious. The participatory 
working groups came up with numerous 

solutions to reduce these risks, including 
new work habits, improved use of  existing 
tools and equipment, and the introduction 
of  new tools and new work instructions.

Based on the study, the work of  electri-
cians in power network constructing com-
panies involves a high number of  accident 
risks. The participative work method used 
in this project proved successful, and it is 
recommended that the development work 
should be continued. By thoroughly study-
ing the accidents and occupational risks in 
power network constructing companies, 
improvements can be focused more effec-
tively. Accident statistics must be more 
effectively compiled at both the company 
and national level.

 Key words: accident, risk, risk assess-
ment, development group, occupational 
accident, safety while moving, electrician, 
power network construction, line work, 
traffi c light work
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Supervisors’ Views regarding 
Human Factors and their Impact 
on Air Navigation Services 

In recent years, the human factor in com-
plex, dynamic work settings such as avia-
tion has been actively discussed. The 
human factor (HF) concept is actively used 
in the media and public debate but is sel-
dom defi ned, and is typically used solely in 
reference to individual human error. In 
aviation, the implementation of  interna-
tional regulations and guidelines has 
increased also with respect to human fac-
tors. The conceptions of  supervisors work-
ing at Finnish air navigation service pro-
vider were studied in order to determine 
whether HF is viewed as a safety related 
factor. The lack of  an HF expert within 
the organisation had been recognised 1.5 
years prior to the study. The development 
phase of  the organisation was assessed to 
determine effective means and methods of  
implementing HF work within the organi-
sation. Supervisors were targeted due to 
their crucial communicative role in devel-
oping the working culture. Qualitative data 
included 21 interviews of  supervisors (ATC 
chiefs, Airport Managers, Area Directors) 
from 9 units. The units represented three 
types of  operational environment: radar 
units with busy traffi c, combined civil mili-
tary units and procedural air traffi c control 
(ATC) units. Conceptions regarding HFs, 
their congruency with models in literature, 
and every day methods of  managing HFs 

were studied in 3 operational environ-
ments. Five types of  human factor concep-
tion were found: common sense, individu-
al, communication/group, organisational 
and complex system based conceptions. 
Conceptions were most up-to-date at radar 
units with busy traffi c and combined civil 
military units, where practical demands 
and changes in the operational environ-
ment had forced supervisors to take 
account of  HFs. Also the reporting system 
had succeeded in highlighting human fac-
tors. Organisational fatigue was raised as a 
risk factor. Supervisors were found to have 
a lack of  shared vision or strategy regard-
ing HF and conceptions of  HF were frag-
mented. Considerable challenges are thus 
faced with respect to long-term HF work.

 Key words: air traffi c control, func-
tional environment, conception, complex 
system, airport, organisational fatigue
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Työ ja ihminen -aikakauskirjan 
ilmesTyminen loppuu. 
Työterveyslaitoksen Työ ja ihminen -aikakauskirjan tieteellisten toimittajien kokouksessa 23.5.2008 
on päätetty, että neljästi vuodessa lehtenä ilmestyvän aikakauskirjan julkaiseminen lopetetaan. 

Vuosikerran 2007 tilaajat saavat ylimääräisiä numeroita, jotka koostuvat toimitukseen ennen leh-
den lakkauttamispäätöstä tulleista artikkeleista. Vuosikerrassa mahdollisesti ilmestyvät ylimääräiset 
numerot ovat vuosikertatilaajille maksuttomia. Irtonumeroista peritään 14 euron maksu (+ posti-
maksu). 

Työterveyslaitos jatkaa suomenkielisen, vertaisarvioidun tieteellisen kirjallisuuden julkaisemista 
Työ ja ihminen Tutkimusraportti -kirjasarjassa.

Lehden myyntiä koskeviin tiedusteluihinne vastaa Pirjo Teräs, TTL-kirjakauppa,   
puhelin 030 474 2543.

Lisätietoja aikakauskirjasta ja tutkimusraporttisarjasta antaa toimittaja Virve Mertanen,  
puhelin 030 474 2537.

Tidskriften Työ ja ihminen (arbetet och människan) läggs ned. 

Arbetshälsoinstitutets tidskrift Työ ja ihminen, som utkommer fyra gånger om året, kommer att 
läggas ned efter ett beslut som fattats av tidskriftens vetenskapliga redaktörer vid möte den 23 
maj 2008. 

De som prenumererat på årgång 2007 kommer att få extranummer med de artiklar som har 
kommit till redaktionen före nedläggningsbeslutet. Extranummer av denna typ är avgiftsfria för 
prenumeranterna och som lösnummer kostar de 14 euro (+ postavgift). 

Arbetshälsoinstitutet fortsätter att ge ut vetenskaplig, expertgranskad litteratur på finska i bokse-
rien Työ ja ihminen Tutkimusraportti.

Förfrågningar som gäller tidskriftens försäljning kan riktas till Pirjo Teräs, bokhandeln. E-post: 
kirjakauppa@ttl.fi.

Mer information om tidskriften och om serien med undersökningsrapporter ges av Virve Merta-
nen. E-post: virve.mertanen@ttl.fi.

publication of Työ ja ihminen (people and Work) journal to cease 

At a meeting of the scientific editors held on May 23, 2008, it was decided to discontinue 
publication of the quarterly journal of the Finnish Institute of Occupational Health, Työ ja ihminen 
(People and Work). 

Subscribers to the 2007 volume will receive extra numbers consisting of articles received by the 
editors before the decision to stop publication. The extra numbers appearing in the volume are 
free of charge to annual subscribers. For separate numbers the charge is 14 euros (+ postage). 

The Finnish Institute of Occupational Health will continue to publish peer-reviewed scientific 
literature in Finnish in the Työ ja ihminen (People and Work) Research Report series.

For inquiries about the journal, please contact: Pirjo Teräs, FIOH Bookstore, 
e-mail kirjakauppa@ttl.fi.

For further information about the journal and the research report series please contact: 
Virve Mertanen, e-mail virve.mertanen@ttl.fi.
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Anna-Maria Teperi ja Anneli Leppänen 

Melun ja tärinän aiheuttama onnettomuusriski 
Esko Toppila, Ilmari Pyykkö ja Rauno Pääkkönen
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Paula Kärmeniemi, Seppo Olkkonen, Janne Sysi-Aho ja Aira Ylä-Outinen
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