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Kolme näkökulmaa 
turvallisuuteen
• Mikä voi haastaa turvallisuutta ja terveyttä 

työssä?

• Työnantajana työturvallisuutta varmistamassa

• Turvallisesti töistä kotiin – työturvallisuuden 
nolla-ajattelu arjessa
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”Kala-alan ammatit ovat maailman 
riskialttiimpia ammatteja.”



”Kala-alan ammatit ovat maailman 
riskialttiimpia ammatteja.”



Työn vaaratekijät

Tapaturma-
tekijät

Työssä tai työ-
ympäristössä 

esiintyvät tekijät, 
jotka voivat 

aiheuttaa vamman 
tai sairauden.

Altisteet
Työssä tai 

työympäristössä 
esiintyvät tekijät, 

jotka voivat 
vaarantaa 
terveyden. 

Kuormitus-
tekijät

Työssä tai 
työympäristössä 
esiintyvät tekijät, 
jotka asettavat 

henkilölle 
vaatimuksia. 
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Turvallisuutta ja terveyttä uhkaavat tekijät
Työturvallisuuden pyramidi: 
• Tilanteiden vakavuusaste nousee
• Lieviä poikkeamia on selvästi enemmän
• Vakavien poikkeamien varoitusmerkkejä on 

usein nähtävissä jo ennalta -> puuttumalla 
niihin estetään tilanteen pahenemista

Juttele naapurin kanssa: 
Millaisia poikkeamia ja vaaratilanteita 
voit kohdata omassa työssäsi?

Vakavat 
poikkeamat

Keskivaikeat 
poikkeamat

Lievät poikkeamat, 
läheltä piti -tilanteet
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Vain tunnistetun riskin voi hallita, 
jopa poistaa.



Riskinhallinta: riskin alentaminen hyväksyttävälle 
tasolle

Tapaturma-
tekijät

Työssä pyritään 
minimoimaan
tapaturman 

mahdollisuus.

Altisteet
Työssä pyritään 

rajoittamaan
altistuminen 
turvalliselle 

tasolle. 

Kuormitus-
tekijät

Työssä pyritään 
optimoimaan 

kuormittumista. 
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Fyysisen kuormittumisen 
hallinta
• Ergonomia: ”tekniikan ja toiminnan sovittami-

nen ihmiselle”
• Fyysinen ergonomia, mm.: työvälineet, työ-

pisteen mitoitus, kuormitustekijöiden kesto ja 
toistuvuus, liikuntaelinten kuormitus eli
• työasennot
• työn fyysinen monipuolisuus/yksipuoliset liikkeet
• käsin tehtävät nostot ja siirrot
• kuormitushuiput

 Työn suunnittelu: työympäristö ja työskentely-
paikka, työvälineet ja apuvälineet, työprosessi
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Positiivinen ja ennakoiva 
turvallisuusajattelu
• Turvallisuus = mahdollisimman moni asia 

sujuu ja onnistuu, tunnistetaan ja ennakoidaan 
tapahtumia

• Huomio onnistumisissa ja turvallisuutta 
ylläpitävissä tekijöissä 

• Hyväksytään, että ihmisen toiminnassa ja 
suorituskyvyssä on vaihtelua. Yritetään 
ymmärtää näihin vaikuttavia olosuhteita. 

• Ihmiset eivät ole virhelähteitä tai riskejä vaan 
voimavaroja, jotka tuovat joustavuutta ja 
sietokykyä jatkuvasti muuttuviin työtilanteisiin.
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Lue lisää: Teperi–Puro (2017): 
Turvallisesti merellä: 
Me turvallisuuden tekijöinä

https://www.julkari.fi/handle/10024/131788
https://www.julkari.fi/handle/10024/131788


Työnantajana työturvallisuutta 
varmistamassa

9.3.2023 ©TYÖTERVEYSL AITOS



Valta ja vastuu kulkevat käsi kädessä
Työnantaja käyttää työnjohto-oikeuttaan: mitä, miten, milloin ja missä tehdään

Työnantaja on teettämänsä työn asiantuntija: selvillä toimialalle ominaisista 
vaara- ja haittatekijöistä ja niiden torjunnasta.
Yleinen huolehtimisvelvoite: työnantajalla on vastuu huolehtia työn-
tekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. 

Riskien 
hallinta

Jatkuva 
tarkkailu

Työn 
suun-
nittelu

Toiminta-
ohjelma

Perehdyt-
täminen Ohjeet
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Työntekijän velvollisuuksia, 
mm.
• Huolehtia omasta ja muiden turvallisuudesta
• Poistaa ja ilmoittaa havaitsemansa vaarat
• Huolehtia järjestyksestä ja siisteydestä
• Noudattaa ohjeita ja määräyksiä
• Käyttää henkilönsuojaimia ja turvalaitteita
• Välttää häirintää ja epäasiallista kohtelua 
• Toimia yhteistyössä työnantajan kanssa

• Oikeus pidättäytyä vaarallisesta työstä
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Mistä teillä 
puhutaan kun 
puhutaan työ-
turvallisuudesta?
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Turvallisesti töistä kotiin –
työturvallisuuden nolla-ajattelu 

arjessa



Nolla 
sujumatonta 
työpäivää 

Nollatoleranssi 
kiusaamiselle

Nolla työstä
johtuvaa 
sairauspoissaoloa

Nolla
työuupumus-
tapausta

Nolla työturvallisuudesta 
tietämätöntä esihenkilöä ja työntekijää

Nolla
tapaturmaa 

Nolla haitallista
altistumista
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Työturvallisuuden
nolla-ajattelu
• Päättäväinen suhtautuminen ja eettinen 

valinta: tapaturmia, liiallista kuormittumista, 
häirintää jne. ei hyväksytä. 

• Sisältää välittämisen viestin: kaikilla on 
oikeus päästä terveenä töistä kotiin.
• Myös puuttumalla osoitetaan välittämistä.

• Ongelmia ei lakaista maton alle vaan asioita 
ratkotaan yhdessä ja kokemuksista opitaan. 
Onnistumiset kannustavat eteenpäin. 

• Tarvitaan luottamuksellista ilmapiiriä, joka 
rohkaisee ottamaan asioita esille. 
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ttl.fi @tyoterveys
@fioh

tyoterveyslaitos tyoterveys Tyoterveyslaitos

KIITOS!

https://instagram.com/tyoterveys/
https://www.facebook.com/tyoterveyslaitos
https://twitter.com/tyoterveys
http://www.ttl.fi/fi/sivut/default.aspx
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