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PERUSKIVI
Turvallisuus on yksi perusarvoista. Jokainen haluaa lähteä työvuoron jälkeen mahdollisimman terveenä kotiin. Kun tapaturmia tai
sairastumisia sattuu, usein vasta silloin ymmärretään turvallisuuden
merkitys. Työpaikat ovat oivaltaneet turvallisuuden korostamisen ja
kehittämisen osaksi työpaikan tehokkuutta, laatua, imagoa, kustannussäästöä sekä houkuttelevuutta. Vaikka laki onkin niin sanottuna perälautana turvallisuudessa, usein työnantajat haluavat satsata
kunnolla turvallisuuden kehittämiseen.
”Terveenä kotiin” on hyvä ajattelutapa, mutta sitä ei voi noin vain
luvata. Sen vuoksi on olennaista herätellä työntekijöitä siihen, miten jokainen voisi oivaltaa omasta turvallisuudesta huolehtimisen
tärkeyden. Tähän tarvitaan erityisesti viestintätaitoja, mutta myös
innostavaa ja kannustavaa tapaa toimia turvallisuuden edistämiseksi. Tavalla toimia on paljon merkitystä.
Työturvallisuus saattaa olla monelle työntekijälle hieman vieras
alue, koska se muodostuu useasta osa-alueesta (psykologia, työhygienia, turvallisuusjohtaminen, työterveys ja niin edelleen). Lisäksi se
on sisällöllisesti varsin laaja, koska se sisältää työn psykososiaalisia
tekijöitä mutta myös työhygieenisiä eksakteja sisältöjä. Myös toimialan termistö on usein vierasta työpaikan henkilöstölle ja esimiehille.
17
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Turvallisuuden edistäminen on todella hidasta. Juuri kun olet saamassa jotain aikaan, tapahtuu taas jokin tapaturma, ja sama työ aloitetaan toisaalla uudelleen. Astut yhden askeleen varovasti eteenpäin
ja sitten kaksi taaksepäin. Usein turvallisuuden kehittyminen ei siksi
näy niin nopeasti työpaikan arjessa kuin esimerkiksi tuotantolinjan
muutostyö. Turvallisuusajattelu liittyy jokaisen työntekijän arvoihin,
ajatuksiin ja tapoihin toimia, jotka kaikki vaihtelevat. Niiden summa
on jotain turvattoman ja turvallisen toimintatavan väliltä.
Työsuojelupäällikkö on keskeinen toimija työpaikan työturvallisuustoiminnassa. Työnantaja antaa työsuojelupäällikölle riittävät
valtuudet kehittää osaltaan työpaikan turvallisuustoimintaa. Työsuojelupäällikkö osallistaa kaikki tekemään työtä työpaikan turvallisuuden edistämiseksi. Apuna hänellä ovat työsuojeluvaltuutetut
sekä -asiamiehet, esimiehet sekä viime kädessä jokainen työntekijä.
Lisäksi tukena ovat muun muassa työterveyshuolto sekä työsuojeluviranomainen.
Vaikka linjaorganisaatio vastaakin työpaikan työturvallisuustoiminnasta, työsuojelupäälliköllä on yhtenä työnantajan edustajana
tärkeä rooli työpaikan turvallisuuskulttuurin rakentamisessa. Työturvallisuus on muutakin kuin vain lain minimitason toteuttamista
– parhaimmillaan se on tärkeä osa työpaikan työhyvinvointitoimintaa. Lisäksi turvallinen toiminta lisää intoa toimia turvallisesti työpaikalla. Parasta työsuojelutyössä on, kun saa työntekijöiden kanssa
kehittää heidän omaa työskentelyään turvallisempaan suuntaan.
Keskeistä on, että työsuojelupäällikkö on innostunut työstään ja
uskoo turvalliseen toimintaan. Olennaista on myös, ettei työsuojelu toimi perustehtävästä irrallaan vaan kytkeytyy olennaisesti sen
toteuttamiseen. Sinä työsuojelupäällikkönä olet avainasemassa luomaan työpaikallesi kulttuuria, joka innostaa ja tuo terveyttä sekä
turvallisuutta arkeen. Apunasi sinulla on muun muassa toistasataa lakia ja asetusta, jotka antavat sinulle tukea vähimmäistason
saavuttamiseksi. Lisäksi erilaiset hyvät toimintatavat tai toisessa
ääripäässä oleva ISO-turvallisuusstandardi antavat sinulle loistavat
mahdollisuudet kehittää työpaikkasi työturvallisuutta tarpeidenne
mukaisesti.
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Työsuojelupäällikön tapa toimia on tärkeä turvallisuuskulttuurin
rakentamisessa työpaikalla. Työsuojelupäällikkö mahdollistaa turvallisempaa tapaa toimia ja saattaa ihmisiä yhteen, jotta työskentely saataisiin turvallisemmaksi ja terveellisemmäksi. Monialaisesta
osaamisesta on hyötyä työssä, mutta keskeisin osaamisalue on ihmissuhde- ja neuvottelutaidot. Turvallisuustyö on asiantuntijatyötä,
jossa esiintyy ajoittain maallikoille vieraita käsitteitä. Tämän vuoksi
selkokielinen viestintä turvallisuustyössä auttaa kulttuurin kehittymistä.
Keskeisin työsuojeluun liittyvä laki on työturvallisuuslaki 738/2002.
EU:n puitedirektiivi työturvallisuudesta ja työterveydestä (direktiivi 89/391/ETY) standardisoi terveyttä ja turvallisuutta koskevat
vähimmäisvaatimukset kaikkialla Euroopassa. Jokainen jäsenmaa
saa noudattaa tätä minimitavoitetta tai asettaa tiukempia rajoja turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi. Työsuojelutyö on osa työpaikan henkilöstöpolitiikkaa, henkilöstöstrategiaa ja työhyvinvoinnin
kehittämistä.
Nykyisin turvallisuustehtävät ovat yhä useammin yhtenä asiantuntija-alueena muiden joukossa. Päätoimisten työsuojelupäälliköiden lukumäärä on vuosien varrella vähentynyt. Usein työsuojelupäällikön työtä tekevät yritysten laatu- ja ympäristöasiantuntijat
oman työn ohessa. Tämä lisää painetta kasvattaa turvallisuuskulttuuria. Mihin asioihin kannattaa kulloinkin satsata, koska aikaa on
rajallisesti? Uusi ilmiö ovat niin sanotut työsuojelupäällikön ostopalvelut. Työpaikalla ei olekaan enää omaa työsuojelupäällikköä, vaan
asiantuntijaosaaminen ostetaan joltain yritykseltä, joka on aiheeseen
perehtynyt. Tämä on varteenotettava vaihtoehto sellaisille yrityksille, joilla ei ole resursseja hankkia kokopäivätoimista asiantuntijaa.
Työturvallisuusosaamisalue on laaja, ja tietoa on paljon. Säännösten lisäksi erilaiset suositukset, hyvät tavat toimia sekä vakiintuneet
käytännöt ovat ripoteltuina siellä täällä internetissä. Usein ei ole
aikaa etsiä tietoa, ja joskus ei edes tiedä, mistä sitä löytäisi.
Tämä käsikirja antaa sinulle eväitä tiedon lähteille. Käsikirjaan
on koottu sinulle tärkeimmät ja keskeisimmät asiat, joita tarvitset
työsuojelupäällikön työn hoitamisessa. Tämä kirja on erityisen hyvä
silloin, jos toimit osa-aikaisena työsuojelupäällikkönä eikä sinulla ole
PERUSKIVI
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luotuna verkostoja, tukitahoja tai muita keinoja saada tietoon asioita, joita sinun tulisi työsuojelupäällikkönä viedä eteenpäin.
Kirjassa on esitelty monia lakeja, asetuksia ja päätöksiä. Ajantasaisimmat tiedot löydät lain tai asetuksen hakusanan avulla internetistä. Jokaisen luvun lopussa on lisätietoja-laatikko, jossa on hakusana,
jonka avulla lähde on löydettävissä. Kirjan alussa on työturvallisuuden ja työterveyden yleisimmin käytettyjen termien sanasto.
Luku 1 keskittyy työturvallisuustoiminnan keskeisten säännöksien esittelyyn ja valtakunnan tason työsuojelutoiminnan organisoitumiseen. Luvussa 2 esitetään turvallisuusjohtamisen ja turvallisuuskulttuurin luomisen keskeisiä sisältöjä. Luvuissa 3 ja 4 on koostettuna keskeisimmät työturvallisuushaasteet ja ohjeet. Luku 5 käsittelee
työn psykososiaalista kuormittumista ja luvussa 6 on koottuna turvallisuustyön keskeisimpiä haastavia tilanteita. Luvussa 7 käsitellään
työterveyshuollon sisältöä. Käsikirjan luvussa 8 esitän ajatuksiani
tulevaisuuden työturvallisuustoiminnan haasteista.
Kirjassa on esitelty keskeisimmät asiat yleisimpien toimialojen
käyttöön. Internet-linkkien kautta pääset lisätiedon lähteille. Kaikkia sisältöjä en ole voinut kirjan luettavuuden vuoksi ottaa mukaan.
Huomattavaa on, että ”perinteisten” työsuojeluasioiden lisäksi käsikirjassa on mukana työhyvinvointi- ja työkykyasioita. Yhä useammin työsuojelupäällikköä konsultoidaan myös näissä sisältöalueissa.
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