
Mistä on lähihoitajan 
työhyvinvointi tehty? 
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1 JOHDANTO 
Työhyvinvoinnin perusulottuvuudet – fyysinen, 

psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi – konkre-

tisoituvat muun muassa sellaisiin työn tekemisen 

peruselementteihin kuin hyvät työolot ja -välineet 

ja työntekijän vaikuttamis- ja kouluttautumismah-

dollisuudet. Tärkeitä seikkoja ovat myös työn 

tekemisen mielekkyys, työkyvystä ja terveydestä 

huolehtiminen, oikea mitoitus, oikea osaaminen 

tehtävään, kannustava ja johdonmukainen johta-

minen, esimiehen tuki ja palaute, palkitseminen 

ja kiittäminen, avoin ja kannustava ilmapiiri sekä 

avoin sisäinen viestintä.

Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan ”Työ-

hyvinvointi tarkoittaa, että työ on mielekästä 

ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä 

sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja työ-

yhteisössä.”  Selvää on, että työntekijä jaksaa 

työssään paremmin, kun työpaikalla asiat ovat 

kunnossa. Töihin on kiva tulla, kun yhteistyö työ-

kavereiden ja esimiesten kanssa pelaa, työpai-

kan fyysiset olosuhteet ovat turvalliset, väkival-

taa ei tarvitse pelätä ja kun työntekijää ja hänen 

osaamistaan arvostetaan. Työuria ei pidennetä 

juhlapuheilla, vaan huolehtimalla siitä, että työn 

tekemisen olosuhteet ovat turvalliset. Aiempaa 

tärkeämpää on myös huomioida ne työntekijät, 

joiden työkyky on syystä tai toisesta alentunut.

Kivijalkana työhyvinvoinnin edistämiselle on 

turvallinen työympäristö. Työturvallisuuslaissa 

(738/2002) on säädetty työympäristön vähim-

mäistaso, joka kaikilla työpaikoilla koosta riippu-

matta on toteuduttava. Laki kattaa lähes kaikki 

työnteon muodot ja sitä sovelletaan sekä julkisel-

la että yksityisellä sektorilla. 

Työnantajan yleinen velvollisuus on huolehtia 

tarpeellisin toimenpitein työntekijöiden niin fyy-

sisestä kuin psyykkisestä turvallisuudesta ja 

terveydestä työssä. Työnantajan tulee olla tietoi-

nen työpaikan ja harjoittamansa toiminnan sekä 
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fyysisistä että henkisistä haitta- ja vaaratekijöistä. 

Tästä syystä jokaisella työpaikalla on tehtävä sys-

temaattinen vaarojen kartoitus ja arviointi, jonka 

pohjalta työpaikan turvallisuutta lähdetään raken-

tamaan. Työpaikkoja ei kuitenkaan saada turval-

lisiksi yksinomaan työnantajan toimin. Jokaisella 

työyhteisön jäsenellä on velvollisuus omalta osal-

taan huolehtia sekä omasta että muiden työnte-

kijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Työhyvin-

vointia tulee seurata säännöllisesti, jotta voidaan 

tunnistaa, onko työhyvinvointia edistävillä toimilla 

saatu aikaan tavoiteltuja tuloksia. 

Työhyvinvointiin panostaminen kannattaa. Useis-

sa tutkimuksissa työhyvinvoinnilla on havaittu 

olevan vaikutusta mm. työn tuottavuuteen, li-

sääntyvään työssä viihtymiseen ja vähenevään 

sairastavuuteen. Hyvin suunnitellut ja toteutetut 

työhyvinvointia lisäävät toimenpiteet ovat tutki-

muksissa osoittautuneet taloudellisesti hyvinkin 

kannattaviksi. Saatu hyöty on tutkimusten mu-

kaan keskimäärin kuusinkertainen panostuksiin 

nähden. Yksi työhyvinvointiin sijoitettu euro tuo 

siis kuusi euroa takaisin. Työhyvinvointi nähdään 

yhä suuremmassa määrin myös osana organisaa-

tion mainetta ja vetovoimatekijänä rekrytoinnissa.

Työhyvinvoinnin tehokas edistäminen ja seuranta 

edellyttävät varhaista puuttumista havaittuihin 

ongelmiin. Hälytysmerkkejä ovat esimerkiksi 

työntekijän alentunut työkyky, sairauspoissaolo-

jen määrän kasvu tai työyhteisön ilmapiirin heik-

keneminen. Ongelmatilanteissa esimiehen on 

kyettävä ottamaan puheeksi vaikeat asiat, mikä 

edellyttää tietoista ja tavoitteellista toimintaa 

ongelmien ratkaisemiseksi. Kyse on työntekijän 

auttamisesta ja välittämisestä, mutta myös esi-

miehen lakisääteisestä velvollisuudesta puuttua 

asioihin.

Työpaikan johto ja esimiehet, työkaverit, hen-

kilöstöhallinto, työterveyshuolto, työsuojelu ja 

työntekijä itse ovat avainasemassa työkykyä 

uhkaavien ongelmien havaitsemisessa riittävän 

varhain. Työpaikalla yhteistoiminnassa laadittu 

varhaisen välittämisen toimintamalli mahdollistaa 

asioiden viemisen eteenpäin yhteneväisellä ta-

valla kaikissa tilanteissa. Ongelmat voivat liittyä 

joko työelämään tai työntekijän yksityiselämään. 

Ongelman tunnistaminen on tärkeää molemmis-

sa tapauksissa.

Ongelmiin puuttumisessa on kyse 
päivittäisestä arkiesimiestyöstä ja 
välittämisestä
• Esimiehellä on oikeus ja velvollisuus puuttua 

 työntekijän työkyvyn heikkenemiseen.

• Puuttumisella esimies osoittaa huolestumi-

 sensa ja välittämisensä työntekijästä.

• Varataan keskustelulle rauhallinen aika ja 

 paikka.

• Käsitellään työn tekemiseen liittyviä asioita 

 konkreettisin esimerkein.

• Keskustelun painopiste on siinä, kuinka 

 jatketaan eteenpäin.

• Sovitaan yhdessä mitä, miksi, kenelle ja kuinka.

Tässä esitteessä käydään läpi eräitä keskeisim-

piä työhyvinvointiin liittyviä asioita, joista huoleh-

timalla voidaan varmistaa, että terveydenhuollon 

ammattilaiset jaksavat tehdä arvokasta mutta 

raskasta työtään turvallisesti ja pidempään. Vä-

estön ikääntyessä ja vaatiessa entistä enemmän 

hoivaa ja huolenpitoa, on tärkeää huolehtia myös 

niistä, jotka tätä hoivaa ja huolenpitoa antavat.

Lisätietoja:
- www.ttl.fi/duunitalkoot 
- www.valtiokonttori.fi 
- www.ttk.fi
- www.sykettätyöhön.fi
- www.tyohyvinvointikortti.fi
- Hakanen, J. (2005): Työuupumuksesta työn imuun: työ 
 hyvinvointitutkimuksen ytimessä ja reuna-alueilla. Työ ja  
 ihminen, Tutkimusraportti 27. Työterveyslaitos, Helsinki.
- Liukkonen, P. (2006): Työhyvinvoinnin mittarit, 
 menetelmät, eurot, päätelmät. Talentum, Helsinki.
- Manka, M.-L., Kaikkonen, M.-L. & Nuutinen, S. (2007):  
 Hyvinvointia työyhteisöön. Tutkimus- ja koulutuskeskus  
 Synergos, Tampereen yliopisto. Tampere.
- Otala, L.-M. & Ahonen, G. (2005): Työhyvinvointi 
 tuloksen tekijänä. WSOY, Helsinki.
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2 KUORMITUS 
Työkuormitus tarkoittaa sekä fyysistä että 

henkistä kuormittumista työssä. Kohtuullinen 

työkuormitus edistää hyvinvointia ja työn suju-

misen edellytyksiä, mutta pitkittynyt ja liiallinen 

työkuormitus voi muodostaa uhan työntekijän 

terveydelle ja työkyvylle. Ratkaisevaa on kuormi-

tushuippujen voimakkuus ja kesto – jos ylikuor-

mituksesta tulee vakiotilanne, se käy työntekijän 

terveydelle ja turvallisuudelle haitalliseksi.

Työturvallisuuslain 25 §:n mukaan työnantajan 

on selvitettävä ja arvioitava sekä kuormitustekijät 

että työntekijöiden kuormittuminen ja ryhdyttävä 

toimiin haitallisen kuormituksen poistamiseksi. 

Kuormittavuus on huomioitava jo työtä ja työym-

päristöä suunniteltaessa. Laki velvoittaa työnan-

tajan seuraamaan henkilöstön työkuormitusta.

Tieto kuormitusta aiheuttavista epäkohdista voi 

tulla monilta tahoilta, mutta oleellista on kuiten-

kin se, että siitä seuraa esimiehelle aina toimin-

tavelvollisuus. Esimiehen velvollisuus on seurata 

alaisten tilannetta, kysyä ja keskustella sekä rea-

goida hälytysmerkkeihin (esim. lisääntyneeseen 

oireiluun ja sairauslomiin, työsuorituksen heik-

kenemiseen, käyttäytymisen muutoksiin, vetäy-

tymiseen kontakteista, työyhteisön ristiriitoihin, 

vaaratilanteiden lisääntymiseen jne.).

Terveydelle haitallista työkuormitusta voidaan 

seurata ja hallita mm. organisaatiotasoisilla 

työkuormituksen mittareilla, ilmapiirikyselyillä, 

esimies – alaissuhteen ylläpidolla, työturvallisuu-

desta huolehtimisella, pelisääntöjen laatimisella, 

epäkohtien korjaamisella ja kehittämisellä sekä  

tarvittaessa yksilön työtehtävien räätälöinnillä 

(esim. iän tai vajaakuntoisuuden vuoksi).

Työn kuormitustekijät voivat olla määrällisiä tai 

laadullisia eli ne voivat aiheuttaa joko yli- tai 

alikuormitusta. Työ kuormittaa määrällisesti, jos 

sitä on liikaa tai siihen liittyy aikapaineita, kiirettä. 

Myös liian vähäinen työmäärä kuormittaa. Kuor-

mitus on laadullista, jos työ kuormittaa muistia 

tai vaatii jatkuvaa tarkkaavaisuutta, nopeita reak-

tioita tai ihmisten kohtaamista. 

Työn kuormitustekijät voidaan jaotella 
mm. seuraavalla tavalla
• fyysiset (esim. työn fyysinen raskaus, toistot,

 nostot, työpisteen ja työvälineiden ergonomia) 

• työturvallisuuteen liittyvät (työvälineiden ja

  työympäristön turvallisuus ja suojaimet, työs- 

 kentelyolosuhteet esim. ilmanlaatu, melu, 

 tärinä, valaistus, väkivallan uhka) 

• psyykkiset (työn tavoitteiden selkeys, 

 työmäärä ja työtahti, vaikutusmahdollisuudet,  

 keskeytykset, vastuu, palaute ja arvostus) 

• sosiaaliset (yksintyöskentely, yhteistyö, 

 tiedonkulku, johtaminen, oikeudenmukaisuus,  

 kiusaamis- ja häirintätilanteet) 

• työaikoihin liittyvät (työskentelyn tuntimäärät,  

     vuorotyössä esim. vuorojen välit ja 

 palautumisajat) 

2.1 Fyysinen ja psyykkinen kuormitus
Tavallisimpia työn fyysisiä kuormitustekijöitä 
ovat ruumiillisesti raskas työ, taakkojen käsitte-

ly, jatkuva paikallaan istuminen, käsien voiman 

käyttö, toistotyö, työmenetelmät, staattiset tai 

hankalat työasennot (esim. kumarassa työsken-

tely), työssä vaadittava tarkkaavaisuus, työväli-

neet, työympäristön, työyhteisön ja työntekijän 

itsensä ominaispiirteet. Jokapäiväisen työnteon 

sujuvuutta edistävät hyvät ja tarkoituksenmukai-

set, ergonomiset periaatteet täyttävät työvälineet 

sekä viihtyisä ja turvallinen työympäristö. 

Hyvin järjestetty ja mitoitettu työ on mielekästä 

ja sopivan haastavaa, minkä lisäksi se antaa 

- Otala, L.-M. (2004): Hyvinvointia työpaikalle – tulosta  
 toimintaan. WSOY, Helsinki.
- TTK (2010): Varhainen tuki työkyvyn edistämisessä.
- TTK (2011): Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna.
- TTK (2007): DRUVAN-malli: Tulosta ja hyvinvointia.
- TTK (2010): Työsuojelutoiminta kunta-alalla.
- TTK (2010): Työturvallisuus ja työhyvinvointi 
 päivähoidossa.
- TTK (2012): Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely  
 työpaikalla.
- TTK (2010): Hyvä käytös sallittu - epäasiallinen kohtelu  
 kielletty.
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oppimis- ja kehitysmahdollisuuksia. Kun näissä 

tekijöissä esiintyy ristiriitaa ja epätasapainoa, 

henkinen hyvinvointi kärsii ja henkilö kokee kuor-

mittuvansa.

Sopimatonta henkistä kuormitusta, stressiä, 

aiheuttavat työn ominaisuudet voivat liittyä työ-

yhteisöön ja työn sisältöön. Haitallista stressiä 

syntyy, kun ihminen kokee ympäristön asettamat 

vaatimukset suuremmiksi kuin omat selviyty-

miskeinonsa. Lievänä ja lyhytkestoisena stressi 

yleensä edistää suoriutumista, mutta pitkittyes-

sään tai hyvin voimakkaana se voi johtaa erilaisiin 

terveysongelmiin, työuupumukseen, masennuk-

seen ja jopa työkyvyttömyyteen. Pitkittynyt tai 

hyvin voimakas stressi näkyy ulospäin ja häiritsee 

toimintaa sekä viestii selkeästi muutoksen tar-

peesta. Viimeistään siinä vaiheessa kun stressi 

näkyy jo ulospäin, tulee työpaikalla ryhtyä kiireel-

lisesti toimiin muutoksen aikaansaamiseksi.

Työpaikkakohtainen vaarojen ja haittojen kartoi-

tus ja arviointi sekä vaarojen ja haittojen hallin-

taan laadittu yleinen toimenpide-ohjelma ovat 

keskeisiä keinoja ehkäistä haitallista henkistä 

kuormitusta. Työn aiheuttama haitallinen hen-

kinen kuormittuminen ja väkivallan uhka ovat 

keskeisiä tekijöitä riskejä arvioitaessa. Haitallista 

henkistä kuormitusta voidaan vähentää lisää-

mällä työntekijän mahdollisuuksia kehittää omia 

selviytymiskeinojaan. Ammattitaito ja hyvä työn 

hallinta edistävät työntekijän työhyvinvointia, 

mistä syystä on tärkeää huolehtia siitä, että hen-

kilöstö saa säännöllisesti täydennyskoulutusta. 

2.2 Kuormittumisen ennaltaehkäisy
Työyhteisöjen hyvinvointia voidaan parantaa 

yhteistoimintamenettelyllä, johtamisen kehittä-

misellä, avoimella viestinnällä ja säännöllisillä 

kehityskeskustelukäytännöillä. Lisäksi työn kuor-

mittavuutta ja henkilöstön työkuntoisuutta tulee 

seurata säännöllisesti. Ennakoiva suunnittelu on 

ensisijainen keino hallita kuormitusta.

Esimies on tärkeässä roolissa työntekijöiden 

henkisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edis-

tämisessä. Esimies vastaa toimista, jotka mah-

dollistavat työyhteisön hyvinvoinnin. Hän myös 

huolehtii siitä, että kuormittuminen työyhteisössä 

on sopivaa. Esimies voi omalla toiminnallaan ja 

esimerkillään luoda työpaikalle ilmapiirin, jossa 

kaikilla on mahdollisuus vapaasti ilmaista mie-

lipiteitään ja tulla kuulluksi. Konfliktitilanteissa 

esimiehen tärkeimpänä tehtävänä on puuttua 

rohkeasti havaittuihin ongelmiin.

Oikeudenmukainen päätöksenteko ja henkilös-

tön tasapuolinen kohtelu on tärkeä työpaikan 

voimavara. Oikeudenmukainen kohtelu on myös 

keskeinen työntekijöiden terveyttä suojaava psy-

kososiaalinen tekijä.

Työterveyshuoltolain mukaan työntekijällä on 

oikeus pyytää työterveyshuollolta selvitys työ-

kuormituksestaan. Työn kuormitusta voidaan ar-

vioida myös työyhteisön kannalta. Työnantaja voi 

edellyttää, että työntekijästä laaditaan työkyvyn-

arviointi. Työkyvynarvioinnin tekee työterveys-

huolto. Työterveyshuollolla on keskeinen rooli 

kuormittumisen ehkäisyssä. Työterveyshuoltolaki 

velvoittaa työterveyshuollon selvittämään ja arvi-

oimaan työolojen terveellisyyttä ja turvallisuutta 

työpaikkaselvityksissään, joissa on huomioitava 

myös työn kuormittavuus. 

Mitä voit tehdä, jos kuormitus lisääntyy
• Puhu tilanteestasi esimiehen, työsuojeluval- 

     tuutetun, työterveyshuollon tai luottamus-

     miehen kanssa.

• Selvittäkää kuormittumiseen vaikuttavat syyt.

• Osallistu toimenpiteiden toteuttamiseen.

• Seuraa toimenpiteiden vaikutuksia.

• Varaa aikaa itsellesi. Lepää ja liiku riittävästi.

• Aseta asiat tärkeysjärjestykseen.

• Pyydä apua, kun kiire yllättää.

• Läheisten tuki auttaa jaksamaan.

• Kysy myös työtoveriltasi hänen tilannettaan ja  

    sitä, voitko olla avuksi.
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3 ERGONOMIA
Ergonomia tarkoittaa työpisteen rakenteiden, 

työvälineiden, kalusteiden ja työmenetelmien 

kehittämistä ihmisten ominaisuuksien, toimin-

tojen ja kykyjen mukaisiksi. Ergonomian avulla 

työ, työvälineet, työympäristö ja muu toiminta-

järjestelmä sopeutetaan vastaamaan ihmisen 

ominaisuuksia ja tarpeita. Ergonomian avulla 

parannetaan ihmisen turvallisuutta, terveyttä ja 

hyvinvointia sekä järjestelmien häiriötöntä ja te-

hokasta toimintaa. Fyysinen ergonomia korostuu 

työympäristön, työpisteiden, työvälineiden ja 

työmenetelmien suunnittelussa.

Työturvallisuuslain 24 § edellyttää työnantajaa 

huolehtimaan siitä, että työpisteen rakenteet ja 

käytettävät työvälineet valitaan, mitoitetaan ja 

sijoitetaan työn luonne ja työntekijän edellytykset 

huomioon ottaen ergonomisesti asianmukaisella 

tavalla. Työtilojen, työprosessien ja työvälineiden 

suunnittelu sekä turvallisten työmenetelmien 

oppiminen edellyttävät ergonomiatiedon nykyistä 

tehokkaampaa hyödyntämistä terveydenhuollon 

työpaikoilla. 

Hoitotyössä käsitellään raskaita potilaita ja 

työasennot ovat usein epämukavia. Koska taak-

kojen käsittelyssä tapahtuu hoitoalalla edelleen 

huomattavan paljon tapaturmia, hoitotiloihin, 

siirron apuvälineisiin ja henkilöstön siirtotaitoihin 

tulee panostaa aiempaa enemmän. Ergonomisesti 

oikein valituilla, käytetyillä ja asennetuilla työväli-

neillä ehkäistään ennen kaikkea tuki- ja liikunta-

elinten haitallista kuormittumista ja sairauksia. 

Tärkeitä kehittämiskohteita ovat lisäksi tutki-

mus-, hoito-, valvonta- ja analyysilaitteiden help-

pokäyttöisyys ja työprosessien sujuvuus. 

Käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja tulee pyrkiä 

välttämään tai vähentämään ensisijaisesti työn 

järjestelyyn liittyvin toimenpitein tai nostolaitteita 

käyttämällä. Ellei tämä ole mahdollista, työnan-

tajan on annettava työntekijän käyttöön nostoja 

ja siirtoja helpottavia apuvälineitä. Jos käsin teh-

täviä nostoja ja siirtoja ei voida korvata mekaani-

silla laitteilla, työpisteet on järjestettävä niin, että 

nostot ja siirrot ovat mahdollisimman turvallisia. 

Työnantajan on mahdollisuuksien mukaan etukä-

teen arvioitava nostotyön turvallisuus- ja terveys-

olosuhteet ja järjestettävä työpisteet turvallisiksi 

nostaa ja siirtää. Siirtotilanteet tulee pyrkiä teke-

mään parityönä.

Terveydenhuollossa työn sujuvuutta ja tuotta-

vuutta voidaan parantaa mm. ergonomiaa kehit-

tämällä. 

Työntekijän hyvinvointi ja potilaan turvallinen 
hoito edellyttävät, että terveydenhuollossa on
• toimivat ja muunneltavat työtilat, jotka tukevat  

    työprosesseja 

• sujuvat ja tehokkaat työprosessit, jotka 

    etenevät tarkoituksenmukaisesti 

• ergonomiset ja säädettävät työpisteet, jotka  

    keventävät hoitajien työtä ja lisäävät potilaiden  

    mukavuutta 

• helppokäyttöiset työvälineet, joiden käytön    

    työntekijä oppii nopeasti ja muistaa hyvin 

• turvalliset ja vähän kuormittavat työmenetel-

    mät erityisesti potilaiden siirroissa ja 

• asianmukaiset apuvälineet silloin kun työtä ei 

    ilman niitä voida tehdä turvallisesti.

Ergonomiatietoa tulee hyödyntää jo työtilojen, 

työprosessien ja työmenetelmien suunnitteluvai-

heissa. Suunnittelun kohteena voi olla esimerkik-

si kokonaan uusi sairaalarakennus tai sen osa, 

Lisätietoja:
- www.tyosuojelu.fi/fi/fyysinenkuormitus
- www.tyoturva.fi/tyosuojelu_tyopaikalla/fyysinen_
 tyokuormitus
- www.ttl.fi/fi/tearveys_ja_tyokyky/fyysinen_toimintakyk
- www.tyosuojelu.fi/fi/henkinenkuormitus
- www.tyoturva.fi/tyosuojelu_tyopaikalla/psykososiaalinen  
 _tyokuormitus
- www.ttl.fi/fi/terveys_ja_tyokyky/tyokuormituksen_hallinta/ 
 henkinen_kuormittuminen/tyouupumus/ 
 tyouupumuksen_ennaltaehkaisy
- Suomen Mielenterveysseura (2006): Henkinen hyvinvointi  
 työpaikalla, yhteinen etu.
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tilan käyttötarkoituksen muuttaminen, uusi työ-

huone tai työpiste, vanhan tilan remontoiminen 

tai kalustaminen tai uudenlaisen työvälineen ke-

hittäminen. Järkevintä on ottaa käyttäjät mukaan 

suunnitteluun, koska he tuntevat parhaiten työn 

vaatimukset. 

Työnantajan kannattaa hyödyntää ergonomia-

asiantuntijoiden asiantuntemusta suunnittelussa. 

Myös Työterveyslaitoksella on runsaasti tutki-

mus- ja kehittämishankkeita ja niissä tuotettuja 

ergonomiaratkaisuja, joita voidaan hyödyntää 

sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla.

4 TYÖAIKAERGONOMIA
Vuorotyön vaikutuksista terveyteen on varsin 

paljon tutkimustietoa. Tutkimuksissa vuorotyö on 

havaittu fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti 

kuormittavaksi. Vuoro- ja yötyöllä näyttäisi ole-

van yhteys moniin oireisiin ja sairauksiin, joiden 

taustalla on fysiologisen vuorokausirytmin häiriin-

tyminen epäsäännöllisissä työaikajärjestelyissä. 

Työn epäsäännöllisyys vaikuttaa myös henkiseen 

hyvinvointiin, koska se mm. vaikeuttaa sosiaa-

lista elämää. Työaikojen epäsäännöllisyys hei-

kentää työntekijän terveyttä silloin, kun lepoon ja 

palautumiseen jäävä aika on liian lyhyt.

Vuorotyöstä muodostuvia haittoja on mahdollista 

vähentää muun muassa työvuorosuunnittelulla, 

jolloin mietitään työvuorojen ajoitus ja pituus 

sekä niiden kiertonopeus ja -suunta. Ergonomi-

sen työaikajärjestelmän tavoitteena on työnteki-

jöiden hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja terveyden 

tukeminen sekä työn ja levon sopiva vuorottelu. 

Edellytyksenä on, että työjaksojen välissä on 

tarpeeksi aikaa levolle. Ergonomisella työaika-
järjestelmällä tuetaan työstä palautumista 
työpäivän ja työjakson jälkeen. Sillä tuetaan 

myös riittävää vapaa-aikaa ja unta sekä vältetään 

liiallisen kuormituksen kasaantumista työntekijäl-

le. Ergonomisella työaikajärjestelmällä on havait-

tu olevan myönteinen vaikutus terveyteen, koska 

se tukee ihmisen luonnollista vuorokausirytmiä. 

Työvuorojen oikea kiertosuunta (A-I-Y-V-V) takaa 

riittävän levon työvuorojen välissä.

Ergonomiselle työvuorojärjestelmälle 
ominaista ovat 
• säännöllisyys

• nopea, eteenpäin kiertävä järjestelmä

• 8 – 10 tunnin vuorot

• vähintään 11 tunnin vapaa vuorojen välissä

• enintään 48 tunnin työjaksot

• yhtenäiset vapaajaksot, myös viikonloppuisin

Ergonomisen työvuorosuunnittelun on todettu 

saavan aikaan mitattavia, elimistölle suotuisia 

muutoksia: hyvinvointi työssä ja vapaa-aikana on 

lisääntynyt, unihäiriöt ovat vähentyneet ja unen 

laatu ja kokonaisvireys ovat parantuneet sekä 

jaksaminen on parantunut selvästi pidempien 

palautumisaikojen ansiosta.

Kun työvuorot suunnitellaan myötäpäivään kier-

täväksi eli vapailta tullaan aamuun eikä iltaan, ja 

iltavuorosta jäädään myös vapaalle, lähdetään 

vapaille virkeämpänä. Näin suurin osa vapaasta 

ei kulu palautumiseen, vaan työntekijä on vir-

keämpi vapaa-ajallaan.

Lisätietoja:
- http://sotergo.fi/verkosto
- www.ttl.fi/fi/ergonomia 
- www.tyosuojelu.fi/fi/ergonomia
- www.ttl.fi/fi/ergonomia/ergonomia_eri_aloille/terveyden   
   huolto
- http://pre20090115.stm.fi/el1175681436176/passthru.
   pdf
- TTK (2003): Ergonomia ja työolosuhteet apteekissa.
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Seuraavat työvuorosuositukset auttavat 
suunnittelemaan hyvinvointia tukevia 
työvuoroja vuorotyöhön 

1.  Toteuttaminen vaatii riittävän määrän 

 työntekijöitä. 

2.  Nopea säännöllinen vuorokierto eteenpäin  

 aa-ii-y(y)-vv.   

 - myötäpäivään vaihtuvat vuorot sopivat 

 paremmin ihmisen luonnollisen vuorokausi-

 rytmin kanssa

 - vuorojen väliin jäävä vapaa-aika on lähes 

 24 h, jolloin mm. unen laatu on parempi ja  

 sydäninfarktin riskitekijät pienempiä  

3.  Työvuoron pituus on pääsääntöisesti 8 – 10  

 tuntia.

4.  Vuorojen välillä toteutuu vuorokautinen 

 lepoaika.

 - kun vuorojen väliin jää 10 – 12 h vapaata, 

 työstä ehtii palautua 

5.  Vältetään yksittäisiä työvuoroja.

6.  Vältetään yksittäisiä vapaapäiviä.

7.  Yövuoroja on enintään 2-3 peräkkäin (kaksi  

 on suositus) ja vakituista yötyötä tulee olla  

 mahdollisimman vähän. 

8.  Yövuoron jälkeen tulee olla vähintään kaksi  

 vapaapäivää.

9.  Jatkuvan yötyön tulee perustua vapaaehtoi- 

 suuteen.

10. Peräkkäisiä työvuoroja tulisi olla enintään   

 5 – 7. 

11. Enintään 48 h työjaksot (toistuvia 48 tunnin  

 työvuorojaksoja tulisi välttää ja työvuorojak-

 sot tulisi suunnitella suunnilleen 40 tunnin  

 mittaisiksi).

12. Viikoittainen vapaa-aika on yhdenjaksoinen.  

 Jokaisessa vuorotyöjärjestelmässä tulee olla  

 joitain viikonloppuja, jolloin on vähintään 

 kaksi peräkkäistä vapaapäivää.

13. Vältetään peräkkäisiä hankalia työvuoroja.

14. Vapaapäivät annetaan pääsääntöisesti yö  

 vuoron jälkeen.

15. Mitä pidemmäksi ajaksi työvuorolista 

  tehdään, sen parempi.

5 EPÄASIALLISEN KOHTELUN 
EHKÄISY JA KÄSITTELY 
TYÖPAIKALLA
Hyvä työilmapiiri ja työyhteisön jäsenten hyvä 

käytös lisäävät työssä viihtymistä. Epäasiallisen 

kohtelun ehkäisemisessä on tärkeää luoda avoin 

ja luottamuksellinen työilmapiiri. Jokaisella työ-

yhteisön jäsenellä on vastuu työyhteisön hyvin-

voinnista. Hyvät työyhteisötaidot ovat olennainen 

osa tämän päivän ammatillista osaamista.

Epäasiallisena voidaan pitää kaikkea sellaista 

kielteistä käyttäytymistä työpaikalla, joka ei ole 

yleisen hyvän tavan mukaista. Kyse voi olla ker-

taluonteisesta tunteenpurkauksesta tai jatkuvas-

ta, systemaattisesta ja tahallisesta toiminnasta. 

Epäasialliseen käyttäytymiseen voi syyllistyä kuka 

tahansa työyhteisön jäsen joko yksin tai yhdessä 

muiden kanssa. Epäasiallista käytöstä voi esiintyä 

millä tahansa työpaikalla ja se voi ilmetä eri tavoin 

ja olla eriasteista.

Häirintänä pidetään työturvallisuuslain 28 §:n 

mukaan sellaista epäasiallista käyttäytymis-

tä, joka aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan 

haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle. Myös 

seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä 

kuuluu työturvallisuuslain 28 §:n piiriin. Työnanta-

jan velvollisuutena on puuttua ja lopettaa häirintä 

siitä tiedon saatuaan. Jos työnantaja ei ryhdy 

toimenpiteisiin häirinnän lopettamiseksi ja työn-

tekijän terveys vaarantuu, työnantaja voidaan 

saattaa vastuuseen työturvallisuuden laiminlyö-

Lisätietoa:
- Tarja Hakola – Tiina Kalliomäki-Levanto. 
 Työvuorosuunnittelu hoitoalalla. Työterveyslaitos 2010.
- Hakola T - Kandolin I - Härmä M - Sallinen M. Vuorotyön  
 ergonomiset kriteerit. Työterveyslaitos. Ergonomiatiedote  
 4/1994. Ss.10-16.
- Kandolin, Irja - Hakola, Tarja - Härmä, Mikko - Sallinen,  
 Mikael. Toim. Mikko Härmä. Toimivat ja terveet työajat. - 
-Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö, 
 Työministeriö. Helsinki 2000. 
- www.jokurajajoustamisella.fi
- www.ttl.fi/tyohyvinvointi/työaika
- www.tsr.fi/tsarchive/ts/syksy_2007/34/
- www.tsr.fi/tutkimus/tutkittu/hanke.html?id=105417
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misestä, jopa työturvallisuusrikoksesta. Lievät, 

satunnaiset tilanteet, joissa joku käyttäytyy epä-

asiallisesti, eivät ole häirintää tai kiusaamista.

Työpaikkakiusaamisella ja henkisellä väki-
vallalla tarkoitetaan sellaista tilannetta, jossa 

henkilö joutuu toistuvasti ja pitkäkestoisesti 

painostavan, loukkaavan tai alistavan käyttäyty-

misen kohteeksi. Kyseessä on tapahtuma, jonka 

kuluessa kiusattu ajautuu puolustuskyvyttömään 

tilanteeseen. Toimijana voi olla esimies, alainen, 

työkaveri tai ulkopuolinen henkilö, esimerkiksi 

asiakas. Kuka tahansa työyhteisön jäsen voi 

joutua työpaikkakiusaamisen kohteeksi. Työ-

turvallisuuslaki puhuu kiusaamisen yhteydessä 

häirinnästä.

Työsyrjinnällä tarkoitetaan sellaista tilannetta, 

jossa työnantaja asettaa ilman hyväksyttävää pe-

rustetta työnhakijan tai työntekijän epäedulliseen 

asemaan sellaisten seikkojen vuoksi, jotka liit-

tyvät hänen henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa, 

taustaansa tai yksityiselämäänsä. Työsyrjintään 

voi syyllistyä työnantaja tai työnantajan edustaja. 

Syrjivä teko voi kohdistua työpaikasta ilmoittami-

seen, työhönottoon, työtehtäviin tai työoloihin.

Epäasiallista kohtelua ja häirintää ei pidä hyväk-

syä työpaikoilla. Häirinnän ja muun epäasiallisen 

kohtelun estäminen on koko työyhteisön – työn-

antajan ja työntekijöiden – yhteinen asia. Työnte-

kijän on työturvallisuuslain (18 § 3 mom.) mukaan 

vältettävä muihin työntekijöihin kohdistuvaa 

terveyttä haittaavaa tai vaarantavaa häirintää 

ja muuta epäasiallista kohtelua. Eurooppalaisia 

työpaikkoja kehotetaan soveltamaan nollatole-

ranssia epäasiallisen kohtelun ja häirinnän osalta. 

5.1. Epäasiallisen kohtelun tunnus-
merkkejä

Työhön ja työn tekemiseen liittyvää 
epäasiallista kohtelua voi olla
• epäasiallisen työnjohto-oikeuden käyttäminen

• nöyryyttävien käskyjen antaminen

• perusteeton sovittujen työehtojen muuttaminen 

• työyhteisön tai tiedonjaon ulkopuolelle 

    jättäminen

• toistuva perusteeton puuttuminen työntekoon 

• tai toistuva työn mitätöinti ja työn laatu- tai 

    määrävaatimusten perusteeton muuttaminen.

 

Vuorovaikutukseen liittyvää epäasiallista 
kohtelua voi olla 

• uhkailu tai fyysinen väkivalta

• yksityisyyden tai kunnian loukkaaminen

• sukupuolinen häirintä tai ahdistelu

• henkilön aseman, maineen, ominaisuuksien,   

    luonteenpiirteiden, ulkoasun tai yksityiselämän 

    mustamaalaus tai panettelu, väärien tietojen  

    levittäminen, julkinen nöyryyttäminen sekä

• perusteeton terveyden, työkyvyn ja 

    mielenterveyden kyseenalaistaminen.

Epäasiallista kohtelua eivät ole esimerkiksi 
• työnantajan työnjohto-oikeuden perusteella 

    tekemät asialliset päätökset, vaikka tämä 

    voidaan kokea epäasialliseksi

• työnantajan työhön liittyvä asiallinen, 

    kriittinenkin palaute

• työnantajan kurinpidolliset toimenpiteet 

    (esimerkiksi varoitus), kun niihin on ryhdytty   

    asiallisin perustein

• työnantajan määräämä tutkimus työkyvyn  

    selvittämisestä sen jälkeen, kun työnantaja on  

    keskustellut työntekijän kanssa työnteossa  

    ilmenevistä ongelmista

• ihmisten väliset työhön liittyvät näkemyserot ja  

    erimielisyydet, vaikka ne koettaisiinkin 

    loukkaavina tai

• työhön ja työtehtäviin liittyvä pulmien ja 

    ongelmien yhteinen käsittely.
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5.2 Käyttäytymis- ja toimintaohjeita 
työpaikalle
Epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäistään 

kehittämällä työyhteisön ilmapiiriä ja työkäyttäy-

tymistä siten, ettei huonolle työkäyttäytymiselle 

ja häirinnälle jää sijaa. Työpaikalla tarvitaan yh-

teisiä pelisääntöjä siitä, miten luodaan ja ylläpi-

detään hyvää työilmapiiriä. Pelisääntöjen avulla 

edistetään myönteistä ja avointa vuorovaikutusta 

ja ennaltaehkäistään ristiriitoja. Pelisääntöjen 

lisäksi tarvitaan myös toimintatapoja ja -ohjeita 

siitä, miten ristiriitatilanteissa toimitaan. Monilla 

työpaikoilla on jo käytössä tällaisia toimintaohjei-

ta. Ohjeissa on syytä todeta, että työpaikalla ei 

hyväksytä epäasiallista kohtelua ja että ongelma-

tilanteisiin puututaan viipymättä ja ne selvitetään.

Ohjeisiin voidaan kirjata esimerkiksi
• mikä työpaikalla on sallittua ja mikä ei

• mikä on sopivaa ja toivottavaa käyttäytymistä 

    työpaikalla, mikä taas ei

• miten toimitaan, jos joku kokee tulleensa 

    epäasiallisesti kohdelluksi ja

• kenen puoleen ongelmatilanteissa voi kääntyä. 

Kunkin työpaikan tarpeet määräävät, minkä-

laisia pelisäännöt ja ohjeet ovat muodoltaan ja 

sisällöltään. Sopivan ja sopimattoman käyttäy-

tymisen rajat määrittelee työpaikan henkilöstö. 

Pelisäännöt voivat olla joko erilliset tai ne voi-

daan sisällyttää työsuojelun toimintaohjelmaan, 

tasa-arvosuunnitelmaan tai laajempaan henkilös-

töpoliittiseen ohjelmaan. Työpaikan pelisäännöt 

ja ohjeet tulee käsitellä yhdessä henkilöstön 

kanssa, esimerkiksi työsuojelu- tai yhteistoimin-

taelimessä. Jos tällaista ei ole, ne tulee käsitellä 

muulla tavalla henkilöstön kanssa. Pelisäännöt 

ja ohjeet toimivat paremmin silloin, kun johto ja 

henkilöstö sitoutuvat niihin yhdessä. 

Pelisääntöjen ja ohjeiden tulee olla kaikkien 
tiedossa ja nähtävillä. Ne on syytä sisällyttää 
esimiesten, työntekijöiden ja henkilöstön 
edustajien koulutukseen ja perehdytykseen. 

Hyvässä toimintaohjeessa on määritelty, miten 

asian voi tuoda esille, kun työn tekemistä hait-

taavia ristiriitoja ei saa omin voimin ja keinoin rat-

kaistua. Toimintaohjeissa on hyvä myös kuvata 

periaatteet, joilla tilanteita työpaikalla selvitetään 

ja ratkaistaan. Pelkät toimintaohjeet eivät kuiten-

kaan riitä, vaan häiriötilanteiden selvittämiseen ja 

ratkaisemiseen työpaikan toimintaohjeiden mu-

kaisesti tulisi järjestää myös koulutusta. 

Hyvä käyttäytyminen työpaikalla on yksi työn 

tekemisen peruslähtökohdista. Työpaikalla 

tehdään töitä työnantajan valvonnan alaisena. 

Jokaisen työyhteisön jäsenen on pystyttävä asi-

alliseen työskentelyyn ja keskusteluun työhön 

liittyvistä asioista kaikkien kanssa – huolimatta 

omasta tunnetilasta, toisen persoonasta, arvo-

maailmasta tai mielipiteestä. Epäasiallista käyt-

täytymistä ei pidä hyväksyä työpaikalla missään 

muodossa eikä kenenkään taholta.

Keskinäinen luottamus ja arvostus on työyhtei-

sön perusta. Erityisesti esimiesasemassa toimivi-

en on pidettävä heille luottamuksellisesti kerrotut 

asiat omana tietonaan. Tähän liittyy kiinteästi 

myös toisen yksityisyyden kunnioittaminen. Työ-

paikalla ei saa käsitellä henkilöstöön kuuluvien 

yksityiselämään liittyviä asioita, ellei kyseinen 

henkilö itse ota niitä esille. Tarkemmin yksityisyy-

den suojasta säädetään yksityisyyden suojasta 

työelämässä annetussa laissa (2004/759) ja hen-

kilötietolaissa (1999/523). 

Jokaisen työyhteisön jäsenen on noudatettava 

hyviä käytöstapoja työpaikalla: työkavereita ter-

vehditään, palautetta annetaan ja vastaanote-

taan asiallisesti ja muut huomioidaan. Hyvään 

työkäyttäytymiseen kuuluu, että korjaava tai kriit-

tinen palaute annetaan kahden kesken ja kas-

vokkain. Selän takana puhumista tulee välttää. 

Työpaikalle eivät kuulu huutaminen, raivoaminen 

tai muiden työyhteisön jäsenten henkilökohtais-
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ten ominaisuuksien kommentointi. Hyvä on myös 

muistaa, että kaikista ei tarvitse pitää, mutta 

kaikkien kanssa on tultava toimeen.

5.3 Mitä tehdä epäasialliselle 
kohtelulle? 

• Ilmoita aina ensin epäasiallisesti käyttäytyvälle    

   henkilölle, että et hyväksy hänen toimintaansa. 

• Kerro, mikä hänen toiminnassaan on 

    mielestäsi epäasiallista kohtelua.

• Jos et yksin uskalla ottaa asiaa puheeksi sinua  

    epäasiallisesti kohtelevan henkilön kanssa, 

    pyydä luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai 

    muu työkaveri mukaan. Voit olla yhteydessä 

    työterveyshuoltoon ja keskustella asiasta.

• Jos epäasiallinen kohtelu jatkuu, ilmoita 

    asiasta esimiehellesi.

Jos epäasiallisesti kohteleva henkilö on 
esimiehesi
• ilmoita asiasta esimiehesi esimiehelle. Tällöin  

    ylempi esimies antaa tarvittavia ohjeita sekä 

    huolehtii siitä, että epäasiallinen kohtelu 

    loppuu. Jos työpaikalla ei ryhdytä toimen-

    piteisiin asian selvittämiseksi, ota yhteyttä 

    työsuojeluviranomaisiin tai omaan 

    ammattiliittoosi.

Häirintäasioiden jatkokäsittelyn vuoksi on tärke-

ää, että epäasiallisen kohtelun ilmenemistavat, 

sen toistuvuus ja häirinnän kohteeksi joutuneen 

reagoinnit dokumentoidaan. Mikäli joudut häirin-

nän tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi, kannat-

taa siis kirjata tapahtumat (aika, mitä tapahtui, 

oma ja toisen toiminta ja mahdolliset todistajat).

Jos sinua epäillään epäasiallisesta kohtelusta 
• kuuntele ja ota vakavasti toisen viesti, vaikka 

    se voi aiheuttaa sinussa tunnekuohun tai 

    torjuntareaktion

• pyydä toista kertomaan tai tarkentamaan, 

    mikä käyttäytymisessäsi on ollut epäasiallista  

    kohtelua

• kerro tarvittaessa oma näkemyksesi asiasta

    ole valmis pyytämään anteeksi ja lopeta 

    epäasiallinen käyttäytyminen.

Jos havaitset epäasiallista kohtelua 
työyhteisössäsi muista, että
• työkaverien tulisi toimia epäasiallisesti 

    kohdellun tukena. Jokainen työntekijä voi 

    puuttua tilanteeseen ja kertoa asiasta 

    tarvittaessa esimiehelle.

5.4 Työnantajan velvollisuudet 
epäasiallisen kohtelun tilanteissa
Työnantajalla on oikeus ja velvollisuus johtaa 

työtä ja antaa työn tekemiseen liittyviä ohjeita ja 

määräyksiä. Epäasiallisen kohtelun kokemuksia 

vähentää omalta osaltaan se, että työnjohto-

oikeuden rajat ovat työpaikalla selvät ja kaikkien 

tiedossa. Työnantajalle on säädetty myös velvol-

lisuus aktiivisesti valvoa ja seurata työtä ja työ-

oloja. Työolot sisältävät myös työilmapiirin. 

Työnantajan edustajalle on säädetty työturval-

lisuuslaissa velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin 

epäasiallisen kohtelun poistamiseksi aina, kun 

hänen tietoonsa on saatettu, että joku kokee 

tulleensa työpaikalla epäasiallisesti kohdelluksi. 

Velvollisuus syntyy, vaikka häiritsijä olisi esimer-

kiksi työpaikan ulkopuolinen henkilö, kuten asia-

kas tai asiakkaan omainen. 

Epäasialliseen kohteluun tulee puuttua suo-

raan, ripeästi ja tehokkaasti. Ongelmatilanteisiin 

puuttumattomuus mahdollistaa epäasiallisen 

kohtelun jatkumisen ja häiriöiden pahenemisen. 
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Ensimmäiseksi esimiehen tehtävä on objektiivi-

sesti selvittää, mitä on tapahtunut. Yleensä tämä 

alkaa kuulemalla konfliktin kaikkia osapuolia 

erikseen ja tarvittaessa yhdessä. Mikäli selvit-

telyssä havaitaan, että työpaikalla on esiintynyt 

epäasiallista kohtelua tai suoranaista häirintää, 

tulee työnantajan miettiä keinot tämän lopettami-

seksi. Hyväksi keinoksi on usein todettu se, että 

osapuolten välillä tehdään sopimus epäasiallisen 

kohtelun lopettamisesta. Työnantajan edustaja 

seuraa sopimuksen noudattamista. Keskeisenä 

osana sopimusta on, että sen solmimisen jälkeen 

aloitetaan puhtaalta pöydältä, eikä enää muistel-

la menneitä.

Epäasiallisen kohtelun tilanteiden mahdollisim-

man varhainen käsittely auttaa pysäyttämään 

häiriökierteen työpaikalla, mikä puolestaan aut-

taa työntekijöitä pysymään terveinä. Hoitamatto-

mina tilanteet yleensä kärjistyvät ja voivat pahim-

millaan johtaa työntekijän työkyvyttömyyteen tai 

jopa itsetuhoisuuteen.

5.5 Työterveyshuollon ja työsuojelu-
viranomaisten rooli
Työterveyshuolto seuraa henkilöstön terveyden-

tilaa ja työkykyä muun muassa terveystarkas-

tusten ja sairaanhoitokäyntien avulla. Se antaa 

tarvittaessa asiantuntija-apua työpaikalle ja tukee 

esimiehiä ja työntekijöitä käytännön tilanteissa. 

Vastuu käytännön tilanteiden hoitamisessa on 

kuitenkin aina työpaikalla.

Työpaikan terveellisyyttä ja turvallisuutta selvite-

tään mm. työpaikkaselvitysten ja työpaikkakäyn-

tien avulla. Työterveyshuollon tulisi sopia työpai-

kan kanssa työterveyshuollon toimintaa suunni-

teltaessa menettelytavat epäasiallisen kohtelun 

tapausten varalta, koska pelkillä sairauslomilla ei 

korjata työperäisen sairastumisen syitä.

Työsuojeluviranomainen valvoo työturvallisuus-

lain noudattamista työpaikalla. Lisäksi se valvoo 

muualla lainsäädännössä olevien häirintää ja 

epäasiallista kohtelua koskevien säännösten 

noudattamista. Käytännössä säännösten nou-

dattamista valvotaan työpaikkatarkastusten 

ja muiden selvitysten avulla. Viranomainen voi 

antaa työpaikoille tarvittaessa toimintaohjeita 

ja kehotuksia tarpeen mukaan. Viranomainen 

antaa pyydettäessä myös neuvoja ja apua sekä 

työnantajalle että yksittäisille työntekijöille. Jos 

valvonnassa todetaan työnantajan laiminlyöneen 

oleellisesti työturvallisuuslaissa säädettyjä velvol-

lisuuksiaan, on työsuojeluviranomaisen tehtävä 

tästä syyttäjälle ilmoitus.  

6 TYÖPAIKKAVÄKIVALTA JA 
SEN HALLINTA 
Työpaikkaväkivallalla tarkoitetaan työtehtävien 

hoitamisen aikana, työmatkalla tai työhön liit-

tyvissä oloissa fyysisen väkivallan tai sen uhan 

kohteeksi joutumista. Väkivalta voi kohdistua 

myös epäsuorasti työntekijän perheeseen tai lä-

heisiin. Työpaikkaväkivalta voi olla fyysistä louk-

kaamista tai huutamista, solvaamista, sanallista 

uhkailua, lyömistä, potkimista, aseella uhkailua, 

aseellista vahingoittamista tai erilaisten vammo-

jen tuottamista. Työntekijään kohdistunutta väki-

valtaa käsitellään työtapaturmana.

Eniten työpaikkaväkivaltaa kohtaavat sosiaa-

lialalla, opetusalalla sekä terveyden- ja sai-

raanhoidon ammateissa työskentelevät naiset. 

Lisätietoa:
 - www.tyosuojelu.fi/fi/kohtelu
- www.ttl.fi/fi/tyoyhteiso_ja_esimiestyo/ tyoyhteison_risti 
 riidat_ja_ratkaisut/epaasiallinen_kohtelu_ja_kiusaami 
 nen/ tyoturvallisuuslaki
- www.ttk.fi/ttk_uutiset/uutisarkisto
- www.tyoturva.fi/tyosuojelu/tyoyhteison_toiminta/ennalta 
 ehkaisyn_keinoja
- Työturvallisuuslaki 738/2002
- TTK (2010): Hyvä käytös sallittu – epäasiallinen kohtelu  
 kielletty.
- TTK:(2012): Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely  
 työpaikalla.
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Määräaikaiset ja osa-aikaiset sekä nuoremmat 

työntekijät altistuvat työväkivallalle useammin 

kuin vakinaiset ja kokeneemmat. On arvioitu, 

että naiset joutuvat väkivalta- ja uhkatilanteisiin 

yleisemmin työssä kuin muussa ympäristössä. 

Alasta ja työtehtävästä riippumatta jokaisella 

on oikeus tehdä työtään turvallisessa ympäris-

tössä. Aina kun työssä havaitaan väkivallan tai 

sen uhan tunnusmerkkejä, asiaan on puututtava 

(Työturvallisuuslaki 27 §). 

On korkea aika karsia hoitoalalta ajattelutapa, 

että väkivalta kuuluu työnkuvaan ja että sitä vain 

tulee sietää. Liian usein ajatellaan myös, että on 

epäonnistunut ammatillisesti, jos joutuu asiak-

kaan väkivaltaisen käytöksen kohteeksi. Erityisen 

paljon tällaista ajattelutapaa ilmenee esim. lasten 

kanssa työskentelevien keskuudessa. Missään 

työssä ei kuulu sietää väkivaltaa. Jokaisella so-

siaali- ja terveydenhuollon työpaikalla tulisi ottaa 

tavoitteeksi nollatoleranssi työväkivallan suhteen.

Tyypillisimmin terveydenhuollossa ja sosiaali-

toimessa väkivallan uhka liittyy erimielisyyksiin 

hoitoon pääsystä tai hoidon toteuttamisesta, 

alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisten tai 

sekavien, psyykkisesti sairaiden tai dementoi-

tuneiden asiakkaiden palveluun, erilaisiin etuus-

päätöksiin tai henkisesti sairaiden tai ongelmais-

ten asiakkaiden kodissa tehtävään työhön. Pitkät 

odotusajat tai toistuva odottaminen tutkimusten 

tai hoidon eri vaiheissa lisäävät väkivallan riskiä. 

Entistä useammin väkivaltaan syyllistyvät hoidet-

tavien omaiset. Laadukas asiakaspalvelutyö on 

usein parasta ristiriitojen ennaltaehkäisyä.

6.1 Väkivaltaan varautuminen
Työpaikkaväkivalta on työpaikalla hallittavissa, 

kun sen uhka tiedostetaan ja ennakoidaan sekä 

sisäistetään työnantajan työsuojeluvastuuseen 

kuuluvaksi. Työntekijään kohdistuvassa väkival-

tatilanteessa kysymyksessä on aina työhön ja 

työympäristön olosuhteisiin liittyvä työsuojeluasia 

siitä huolimatta, että tekijä voi joutua teon joh-

dosta rikosoikeudelliseen vastuuseen.

 

Työtiloja ja niiden muutoksia suunniteltaessa on 

tehtävä järjestelmällinen riskien kartoitus, jonka 

pohjalta on toteutettava myös väkivallan uhan 

hallitsemiseksi tarvittavat torjuntaratkaisut sekä 

yhteydenpito- ja hälytysjärjestelmät. Torjunnassa 

on merkitystä mm. työtilan muodolla, kulkuteiden 

järjestelyillä, valaistuksella, kaluston sijoituksella 

sekä asiakkaiden opastuksen ja vastaanoton 

järjestelyillä.

Työturvallisuuslaki edellyttää työnantajaa ryh-

tymään ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin kar-

toittamisessa todettujen riskien hallitsemiseksi 

ja vähentämiseksi. Laki velvoittaa työntekijöitä 

ja työnantajaa yhteistyössä kehittämään, suun-

nittelemaan ja seuraamaan työpaikkojen turval-

lisuutta. Työnantajan on huolehdittava siitä, että 

työntekijät saavat tiedot heidän turvallisuuteensa 

ja terveellisyyteensä vaikuttavista asioista. Näitä 

on käsiteltävä yhteistyössä työpaikalla henkilös-

tön ja heidän edustajiensa kanssa. 

Väkivaltaa voidaan työpaikan ja työterveyshuol-

lon yhteistoimin ehkäistä ennakoimalla tilanteita, 

arvioimalla riskejä sekä dokumentoimalla ja 

tutkimalla sattuneita tilanteita. Asioihin varautu-

minen ja tarttuminen ovat yhteistoimintaa, jossa 

työterveyshuollolla on oma osuutensa, vaikkakin 

turvatoimista, henkilökunnan perehdyttämisestä 

ja kouluttamisesta huolehtiminen kuuluu johdolle, 

lähiesimiehille ja työntekijöille itselleen. 
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6.2 Kirjallinen turvallisuusohjeisto ja 
hälytysjärjestelmä

Väkivalta-alttiille työpaikalle/työlle on laadittava 

kirjallinen turvallisuusohjeisto. Ohjeisto laaditaan 

yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden kesken.

Ohjeiden tulisi sisältää 
• toimintaohjeet ja -mallit etukäteen kartoitettu-

    jen vaaratilanteiden varalta 

• toimintaohjeet ja -vastuut, kun väkivaltatilanne  

    tai sen uhka on tapahtunut: 

  • välitön ensiapu uhrille ja toimittaminen  

     hoitoon 

  • ilmoitus poliisi- ja tarvittaessa 

     työsuojeluviranomaiselle (vakavat 

     työtapaturmat) 

  • jälkihoidon organisointi 

  • tapahtuneen jälkiselvitys mahdollisten  

     korjaavien toimien tarpeesta

Turvallisuusohjeissa on oleellista kiinnittää huo-

miota poistumisteiden turvallisuuteen, näky-

vyyden varmistamiseen ja henkilöstön yhteisiin 

toimintatapoihin sekä mahdollisten pakoreittien 

varmistamiseen. 

Työpaikoilla, joilla on kohonnut väkivallanuhka, 

tulee olla selvät ohjeet mm. työhön tulo- ja läh-

tötilanteista, avainturvallisuudesta, järjestyksen 

ylläpidosta, hälytyksistä, turvalaitteiden käytöstä, 

toiminnasta vaikeissa asiakastilanteissa, ryöstö- 

ja varkaustilanteissa ja ohjeet pommiuhkausten 

ja verialtistuksen varalta sekä uhka- ja väkivalta-

tapausten raportoinnista ja jälkihoidosta. 

Työpaikalla, jossa voi esiintyä väkivaltaa tai sen 

uhkaa, on oltava toimintavarma hälytysjärjes-

telmä. Hälytys on voitava tehdä huomaamatto-

masti. Hälytyksen vastaanotto ja avun saanti on 

järjestettävä toimivaksi kaikkina työskentelyaikoi-

na. Työntekijöille on annettava koulutusta häly-

tysjärjestelmän oikeasta käytöstä ja järjestelmän 

toimivuus on tarkastettava säännöllisesti.

6.3 Työntekijöille annettava koulutus 
ja perehdytys

Työturvallisuuslaki edellyttää henkilöstön koulut-

tamista turvallisuusohjeistoon ja väkivaltatilan-

teiden kohtaamiseen. Työntekijöille on annettava 

ohjeet väkivaltatilanteiden varalta. Koulutuksen 

tulisi tukea ammatillisia valmiuksia kohdata vai-

kea asiakas.

Terveydenhuollon ammattilaisten koulutukseen 

ei perinteisesti ole sisältynyt riittävästi väkivallan 

uhkaan liittyvää koulutusta, vaikka väkivaltaa tai 

sen uhkaa esiintyy lähes kaikessa hoitotyössä. 

Asianmukainen koulutus antaa eväitä havaita 

vaaran merkit hyvissä ajoin sekä keinoja välttää 

väkivaltaa.

Työntekijöille säännöllisesti järjestettävät kurssit, 

luennot, tietoiskut, uhkatilanteiden ja turvajärjes-

telmien käytännön harjoitteleminen, työpaikka-

kohtaiset toimintatavat ja asiakaskontakteissa 

arkipäivän yksinkertaiset ohjeet auttavat pitä-

mään asiaa jatkuvasti esillä, osana työtä ja am-

mattitaitoa. 

Rauhallisuuden ja maltillisuuden säilyttämisen ja 

väkivaltaisen, sekavan tai päihtyneen asiakkaan 

kohtaamisen harjoittelu, väkivaltaa ennakoivien 

ilmeiden ja eleiden tunnistaminen sekä hyvät 

vuorovaikutustaidot ja rauhoittava keskustelu 

kuuluvat nykyaikaiseen asiakaspalvelun ammat-

titaitoon.

6.4 Väkivaltatilanteista oppiminen ja 
jälkihoidosta huolehtiminen
Vastaavien tapausten ennalta ehkäisemiseksi 

työpaikalla on tutkittava sekä väkivaltatilanteet 

että niiden uhat. Näistä saadaan tärkeää tietoa 

torjuntatoimien suunnittelua ja toteutusta varten. 

Muun muassa tästä syystä kaikki väkivaltati-

lanteet ja läheltä piti -tilanteet on ilmoitettava 

työnantajalle. Työntekijät on ohjeistettava ilmoit-

tamaan kaikki väkivaltatilanteet. Uhka- ja väki-
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valtatilanteiden dokumentoinnissa on hoitoalalla 

edelleen parantamisen varaa, sillä valitettavan 

usein mm. läheltä piti -tilanteet jäävät kirjaamat-

ta. Myös työväkivallan raportointiin tulee kiinnit-

tää enemmän huomiota.

Väkivalta-alttiilla työpaikalla on oltava valmius 

väkivallan tai sen uhan kohteeksi joutuneen 

työntekijän välittömään jälkihoitoon. Jälkihoidon 

tarkoitus on vähentää ja lieventää väkivaltateon 

aiheuttamia vaikutuksia uhrille ja henkilökunnalle. 

Henkisten vammojen minimointi välittömällä huo-

lenpidolla on omiaan helpottamaan myös työnte-

kijän työhön paluuta ja työssä selviytymistä. 

Työntekijään kohdistuneesta väkivallasta tai sen 

uhasta saattaa seurata sekä fyysisiä että henki-

siä vammoja. Henkiset vammat eivät aina ilmene 

heti, vaan saattavat tulla ilmi myöhemmin ja 

aiheuttaa hoitamattomina pitkäkestoista työky-

vyttömyyttä. Tästä syystä on välttämätöntä, että 

väkivallan uhri saa aina välittömästi jälkihoitoa, 

vaikkei hän itse sitä heti kokisikaan tarvitsevan-

sa. Esimiehen velvollisuus on huolehtia siitä, että 

jälkihoito käynnistetään viipymättä, enintään 1-2 

vuorokauden kuluttua tapahtuneesta.

Pääsääntöisesti jälkihoito järjestetään työpaikan 

työterveyshuollon kautta. Yksilötason lisäksi 

tarvitaan usein asiantuntijajohtoista ryhmätason 

jälkihoitoa, koska väkivaltatilanteet vaikuttavat 

varsinaisen uhrin lisäksi myös koko työyhteisöön. 

Jälkihoitosuunnitelma tulee sisällyttää työpaikalla 

laadittuun kirjalliseen turvallisuusohjeistukseen. 

Työssä, jossa on ilmeinen väkivallan uhka, 
edellytetään
• ennaltaehkäisyä työn ja työolosuhteiden

järjestelyillä sekä

• turvallisuusjärjestelyjä ja –laitteita sekä

menettelytapaohjeita tilanteen hallinnasta ja

toimintatavoista.

7 YKSINTYÖSKENTELY 
SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA 
Yksintyöskentelyä tulisi rajoittaa töissä, joissa on 

kohonnut väkivallan uhka. Jos yksintyöskentelyä 

ei voida välttää, on väkivallan uhan riskiä vähen-

nettävä teknisillä ja muilla ennalta ehkäisevillä 

keinoilla. Muilla ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä 

tarkoitetaan keinoja, jotka kohdistuvat työtapoi-

hin, työtiloihin, työympäristöön, työaikajärjeste-

lyihin, viestiyhteyksiin (työntekijän keskinäiseen 

näkö- ja kuuloyhteyksiin) sekä koulutukseen ja 

perehdyttämisen toteutukseen.

Työturvallisuuslain 29 §:n mukaan työnantajan on 

huolehdittava siitä, että työntekijälle aiheutuva 

haitta tai vaara yksin työskenneltäessä välte-

tään tai minimoidaan. Yksintyöskentelyn vaarat 

tulee tunnistaa sekä poistaa tai vähentää ennen 

työskentelyn aloittamista. Yksintyöskentelyä 

on vältettävä aina, jos työhön liittyy vakavan 

tapaturman tai äkillisen sairastumisen vaara. 

Työnantajan on järjestettävä yksintyöskente-

levälle työntekijälle mahdollisuus tarpeelliseen 

yhteydenpitoon työnantajan, hänen edustajansa 

tai muiden työntekijöiden kanssa. Yksintyösken-

Lisätietoja:
- TTK (2008): Väkivalta pois palvelutyöstä.
- TTK (2008): Turvallisesti hoitotyössä. Työskentely

asiakkaan kodissa.
- TTK (1/2010): Työväkivallan riskiammatit.

Työturvallisuuskeskuksen raporttisarja.
- TTK (2008): Konfliktien kohtaaminen ja rauhoittaminen.
- www.nolla.fi
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telyssä tulee myös varmistaa mahdollisuus avun 

hälyttämiseen. Nuori työntekijä (alle 18-v) ei saa 

työskennellä yksin silloin, kun siihen liittyy ilmei-

nen tapaturman tai väkivallan vaara. Myös yötyö 

on kielletty nuorilta.

Psyykkisestä yksintyöskentelystä on kyse mm. 

silloin, kun henkilö joutuu työskentelemään 

ainakin ajoittain väkivallan uhan alaisena tai 

uhkailujen kohteena ja kun häneltä puuttuu 

mahdollisuus saada välitöntä apua työtovereilta. 

Asiakkaat tai potilaat eivät korvaa näissä tilan-

teissa työtovereita. Tällaiset tilanteet ovat varsin 

tyypillisiä juuri hoitotyössä, jossa hoitaja voi olla 

yksin omalla osastollaan eri kerroksessakin kuin 

muut työntekijät.

Haitallinen kuormitus on väkivallan uhan ohella 

toinen keskeinen yksintyöskentelyn aiheuttama 

riski työntekijän terveydelle. Potilaiden nosto- ja 

siirtotilanteisiin liittyy paljon vaaratilanteita, mistä 

syystä näitä pitäisi pyrkiä tekemään lähinnä pari-

työnä. Esimerkiksi öisin, kun työtä usein tehdään 

yksin, tulisi tehdä vain välttämättömimmät siirrot 

ja nostot. Yksintyöskentelytilanteissa siirtoer-

gonomian tärkeys korostuu. Työparityöskentely 

on ollut sosiaali- ja terveysalalla tärkeä ja paljon 

käytetty turvallisuusjärjestely esimerkiksi öiseen 

aikaan, mutta valitettavasti liittoomme tulleiden 

tietojen mukaan se on vähentynyt, mikä luonnol-

lisesti heikentää turvallisuutta työskenneltäessä.

Työparityöskentely on ollut sosiaali- ja terveys-

alalla tärkeä ja paljon käytetty turvallisuusjärjes-

tely esimerkiksi öiseen aikaan. Liittoomme tullei-

den tietojen mukaan se on valitettavasti vähen-

tynyt, mikä luonnollisesti heikentää turvallisuutta 

työskenneltäessä.

Yksintyöskentelyn haittojen ja vaarojen ehkäisys-

sä keskeisellä sijalla ovat työpaikalla tehdyissä 

vaarojen kartoituksissa esiin nousseet asiat. Vaa-

ratilanteisiin tulee paneutua ennalta ja sitä kautta 

pyrkiä välttämään niitä. Työolot turvallisuusjärjes-

telyineen sekä työkäytännöt pitää suunnitella ja 

toteuttaa siten, että niiden avulla voidaan toteut-

taa hyvää asiakaspalvelua. Aina tulee varautua 

myös ennalta arvaamattomiin tilanteisiin.

Toimivat viesti- ja hälytysvälineet, itsepuolustus-

taidot sekä koulutus ja perehdyttäminen turvalli-

suusohjeisiin lisäävät tilanteen hallinnan tunnetta 

yksintyöskentelyssä. Työntekijällä on velvollisuus 

kertoa havaitsemistaan epäkohdista esimiehelle 

ja työsuojeluvaltuutetulle, jotta näihin voidaan 

puuttua.

8 SISÄILMAONGELMAT JA 
NIIDEN KÄSITTELY 
Jokaisella työntekijällä on oikeus terveelliseen 

sisäilmaan. Hyvä sisäilma on pölytön, hajuton, 

vedoton sekä meluton, siellä on oikea huone-

lämpötila sekä sopiva ilmankosteus. Sisäilman 

laatuun vaikuttavat monet eri tekijät, tärkeimpinä 

kunnossa oleva rakennus sekä toimivat ilman-

vaihto- ja lämmityslaitteet. Työpaikan sisäilman 

laatuun vaikuttavat ongelmat liittyvät muun 

muassa erilaisiin epäpuhtauslähteisiin, kuten 

pakokaasuihin, tupakansavuun, katupölyyn, 

äänieristeistä irtoavaan kuitupölyyn ja ilmastoin-

tikonehuoneiden äänieristeisiin. Ongelmana ovat 

myös puutteellisesti toimiva ilmanvaihto, epätyy-

dyttävät lämpöolot sekä rakenteiden kosteus- ja 

homevauriot. 

Kosteusvaurion merkkinä rakennuksen sisä- ja 

ulkopuolella voivat olla materiaalien irtoaminen 

(esim. maalin hilseily tai kupruilu), pintojen vä-

Lisätiedot:
- Työsuojelun tietopankki http://fi.osha.eu.int/ > Hyvät

käytännöt > Alakohtainen tietopankki > Sosiaalipalvelut
tai Terveydenhuoltopalvelut

- Työturvallisuus sosiaalialalla – hankkeen
loppuraportti (2007). Sosiaalitaito Oy – Socialkompetens
Ab/ Eija Antikainen-Juntunen: Työväkivallan uhka,
työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla.

- www.tyosuojelu.fi/fi/yksintyoskentely
- www.sosiaalitaito.fi/ep/tiedostot/Tyoturvallisuus_sosiaa

lialalla_raportti.pdf
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rimuutokset (esim. parketin tai muovimaton 

tummuminen tai kaakelisaumojen mustuminen), 

näkyvä homekasvu tai homeen haju (maakellarin 

haju). Sisäilmaongelmista viestivät myös oireet, 

jotka helpottavat muualla ollessa: nenän ja kurkun 

oireet, äänen menetys, silmien ärsytys, iho-oireet, 

päänsärky, pahoinvointi, huimaus, väsymys, usein 

toistuvat hengitystietulehdukset (esimerkiksi pos-

kiontelon- tai keuhkoputken tulehdus).

Kosteus- ja homevauriot lisäävät riskiä sairas-

tua astmaan. On huomattava, että samoissakin 

tiloissa työskentelevien henkilöiden oireet ja 

niiden voimakkuus voivat vaihdella paljon. Suuri 

osa oireista ja sairauksista häviää tai ainakin 

helpottuu, kun altistuminen loppuu. Jos työn-

tekijät oireilevat ja sairastelevat tai työpaikalla 

aistitaan selvästi homeen tai maakellarin hajua 

tai merkkejä kosteusvaurioista, on työnantajan 

ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin ongelman 

löytämiseksi ja poistamiseksi. 

Sisäilman laatu tulee huomioida työpaikan vaa-

rojen arvioinnissa ja ilmanvaihdon asianmukai-

nen toiminta työtiloissa on varmistettava. Koste-

us- ja homevauriot ovat tällä hetkellä suurin syy 

asuntojen ja työpaikkojen huonoon sisäilmaan. 

Huono sisäilma on maamme suurimpia ympä-

ristöterveysriskejä. Pelkästään todettujen työpe-

räisten homepölykeuhkojen, ammattiastmojen ja 

vastaavien sairauksien hoitokustannukset ovat 

vakuutusyhtiöiden mukaan 1,5 miljoonaa euroa 

vuodessa. 

8.1 Vaurioiden havaitseminen ja 
korjaaminen
Sisäilmaongelmien selvittämisessä tarkastettavia 

asioita ovat muun muassa rakenteiden kosteus-

tekninen kunto sekä sisä- että ulkopuolelta, il-

manvaihto- ja lämmityslaitteiden toiminta ja kun-

to ja poistoilma- ja korvausilmavirtojen riittävyys, 

lämpöolot, haju-, pöly- ja muut epäpuhtausläh-

teet. Yleensä ensin paikalle kutsutaan kiinteistö-

huolto, joka korjaa kiinteistössä olevat puutteet. 

Jos huollon tietotaito ei riitä, on syytä kutsua 

paikalle rakennustekninen asiantuntija. Hänen 

tehtävänsä on etsiä ongelman aiheuttaja, selvit-

tää sen laajuus ja suunnitella korjaustoimenpi-

teet. Kosteus- ja homevaurioiden korjaustoimien 

määrittäminen vaatii aina rakennusteknistä asi-

antuntemusta. Muita tutkimuksia ja mittauksia 

kannattaa tehdä vasta, kun on varmistettu, että 

rakenteet ovat kunnossa, laitteet toimivat ja niitä 

käytetään ohjeiden mukaisesti.

Vastuu rakennusten kunnossapidosta ja korjaa-

misesta sekä vaurioiden syiden selvittämisestä 

on rakennuksen omistajalla. Työpaikkojen raken-

nusten kuntoa ja sisäilmaa koskevissa ongelmis-

sa voi ottaa yhteyttä esimieheen, työsuojeluor-

ganisaatioon tai työterveyshuoltoon. Työnantaja 

vastaa kuitenkin aina viime kädessä siitä, että 

tilat, joissa työtä tehdään, ovat turvalliset. Jos 

rakennuksen omistaja ei huolehdi omista velvol-

lisuuksistaan, voi työnantaja joutua siirtämään 

toimintansa toisiin tiloihin.

Kosteusvaurion korjaamisessa ensiarvoisen 

tärkeää on tiedostaa ongelma ja käynnistää kor-

jaustoimenpiteet viipymättä. 
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Korjaustoimenpiteille voidaan antaa 
seuraavia periaatteita: 
a. Vaurion syy ja laajuus selvitetään ennen

korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä.

b. Vaurion aiheuttaneet syyt poistetaan.

c. Purku- ja korjaustöiden työhygieniasta

huolehditaan.

d. Mikrobikasvusto poistetaan uusimalla

materiaalit. (Materiaalit ja rakenteet, joita ei

voi uusia, kuivataan ja poistetaan

mikrobikasvusto mekaanisesti.)

e. Kemialliset aineet eivät korvaa edellä

esitettyjä toimenpiteitä.

f. Loppusiivouksen tulee olla perusteellinen.

g. Korjaustoimenpiteiden onnistumista tulee

valvoa.

Korjausten onnistumista seurataan niiden valmis-

tuttua tarkastuskäynnein, mittauksin ja henkilös-

tön havaintoja keräten. 

Joskus korjaustoimista huolimatta aiempi altistus 

sekä oireiden määrä voivat olla sellaisia, ettei 

paluu entiseen työpisteeseen ole mahdollista. 

Nämä tapaukset ovat harvinaisia, mutta täysin 

mahdollisia. Tämän vuoksi joudutaan välillä teke-

mään työpistesiirtoja muualle tai siirretään koko 

työyksikkö toisiin tiloihin. On myös mahdollista, 

että korjatuissa tiloissa kykenevät työskente-

lemään sellaiset henkilöt, jotka eivät ole siellä 

aiemmin työskennelleet, eivätkä ole näin ollen 

altistuneet juuri kyseisille mikrobeille.

8.2 Työsuojeluvaltuutetun ja 
luottamusmiehen rooli sisäilma-
ongelmatilanteissa
Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä työn 

terveellisyyttä ja turvallisuutta koskevissa asiois-

sa yhteistoiminnassa työnantajan kanssa sekä 

suhteessa työsuojeluviranomaisiin. Työsuojelu-

valtuutettu ei edusta ammattijärjestöä eikä yk-

sittäistä työntekijää, vaan hänellä on puolueeton 

rooli henkilöstön edustajana.

Kun työsuojeluvaltuutettu saa tiedon sisäilmaon-

gelmasta, hän tarkistaa, että esimies on tietoinen 

asiasta ja että esimies sopii ilmoittajan kanssa 

tarvittavista toimenpiteistä. Työsuojeluvaltuutettu 

voi esittää työpaikkakäyntiä, johon tulee mu-

kaan työnantajan ja työterveyshuollon edustaja 

tai mahdollinen työpaikan sisäilmatyöryhmä. 

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada tietoa 

korjaustoimenpiteistä ja hän voi tarvittaessa olla 

yhteydessä myös työsuojeluviranomaiseen. 

Luottamusmies edustaa ammattijärjestöä palve-

lussuhdetta koskevien määräysten ja sopimusten 

soveltamista koskevissa asioissa sekä välittää 

tietoa ja valvoo sopimusten noudattamista ja 

työrauhaa. Sisäilmaongelmia ratkaistaessa pää-

luottamusmiehen tai luottamusmiehen asian-

tuntemusta voidaan tarvita mm. asioissa, jotka 

liittyvät jäsenten sairauspoissaolojen palkallisuu-

teen, työtehtävien tai toimipaikan muutoksiin ja 

siirtoihin toisiin tehtäviin. 

Vaikka pääsääntöisesti sisäilmaongelmien sel-

vittelyssä on mukana työsuojeluvaltuutettu, on 

usein tarpeen, että työsuojeluvaltuutettu ja pää-

luottamusmies/luottamusmies toimivat yhteis-

työssä asioiden edistämiseksi.

8.3 Työpaikan sisäilmaryhmä
Työterveyslaitos suosittelee, että työpaikoille 

perustettaisiin niin sanottuja moniammatillisia 

sisäilmaryhmiä, jotka koostuisivat kiinteistön 

omistajasta sekä kiinteistöhuollon, työterveys-

huollon, työsuojelun, työnantajan ja työntekijöi-

den edustajista ja vielä tarvittaessa ulkopuolisista 

asiantuntijoista (esim. siivouksen ja tekniikan 

asiantuntijat). 

Sisäilmaryhmän tehtävänä on yhdessä määritellä 

ongelma ja pyrkiä ratkaisemaan se – ja ennen 

kaikkea tiedottaa asioiden etenemisestä asian-

osaisille riittävän usein ja ymmärrettävästi. Tärke-

ää on myös, että kulloisenkin sisäilmaongelmista 
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kärsivän työpisteen edustus on mukana. Sisäil-

mahaittojen ennakointi ja poistaminen vaatii mo-

nen tahon yhteistyötä, mikä puoltaa sisäilmaryh-

män perustamista. Työsuojelutoimikunta voi olla 

aloitteellinen sisäilmaryhmän perustamisessa. 

8.4 Työnantajan ja työntekijän 
oikeudet ja velvollisuudet
Vastuu terveellisistä työtiloista on työnanta-
jalla (Työturvallisuuslaki). Työnantajalla on  vel-

vollisuus ottaa yhteyttä kiinteistön omistajaan 

tai isännöitsijään ja vaatia korjauksia heti, kun 

rakennuksessa havaitaan ongelmia. Asioiden 

kirjallinen dokumentointi selkeyttää ja nopeuttaa 

asian hoitamista. Työnantajan tai hänen edus-

tajansa tulisi tiedottaa työterveyshuollolle tilojen 

kunnosta, jolloin työterveyshuolto tekee ratkaisu-

ja toimenpiteistä (mm. työpaikkaselvityksen uu-

simisesta). Työterveyshuolto toimii asiantuntijana 

arvioitaessa kosteus- ja homevaurio-ongelman 

aiheuttamaa terveysvaaraa työntekijöille (terveys-

perusteinen riskinarviointi).

Työnantajan pitää tiedottaa avoimesti työtiloissa 

olevista kosteus- ja homevaurioista sekä henki-

löstölle että tilojen muille käyttäjille. Tiedotusta 

tarvitaan oireiden ilmettyä, tutkimuksia tehtäes-

sä, remontin suunnitteluvaiheessa sekä korjaus-

ten aikana ja niiden jälkeen. 

Viestinnän tehtävänä on tukea sisäilmaongel-

man ratkaisua. Viestinnän tulisi olla tietojen 

välittämisen lisäksi vastavuoroista näkemysten 

ja kokemusten vaihtamista. Kun sisäilmaongel-

man kynsiin joutunut työntekijä kokee saavansa 

osallistua ja vaikuttaa, kokemus on osoittanut, 

että hänen huolestumisensa vähenee, luottamus 

vahvistuu ja sitoutuminen päätöksiin kasvaa. 

Tämän jälkeen pystytään oikeasti keskittymään 

olennaiseen, eli varsinaisen sisäilmaongelman 

aiheuttajan selvittämiseen.

Työntekijän on toimittava siten, ettei hänen itsen-

sä tai työtovereiden terveys ja turvallisuus vaa-

rannu. Hänen tulee olla aloitteellinen ja ilmoittaa 

työolosuhteissa havaitsemistaan puutteellisuuk-

sista lähiesimiehilleen ja työsuojeluvaltuutetulle. 

Työnantajan on kerrottava ilmoituksen tehneelle 

työntekijälle, mihin toimenpiteisiin hän ilmoituk-

sen johdosta ryhtyy. Havainnot sisäilmaongel-

mista on hyvä ottaa puheeksi myös työterveys-

huollossa. Jos yksittäinen työntekijä kokee, että 

asian selvittäminen työpaikalla ei etene, hän voi 

ottaa yhteyttä työsuojeluviranomaiseen. 

Työntekijöiden oikeusturva edellyttää, että al-

tistumisen tausta selvitetään mahdollisimman 

perusteellisesti. Mahdollisessa ammattitautitutki-

muksessa ammattitauti voi jäädä varmistumatta, 

jos tätä taustaa ei ole selvitetty. Ammattitauti on 

sairaus, jonka pääasiallinen ja todennäköinen 

aiheuttaja on jokin työssä esiintyvä fysikaalinen, 

kemiallinen tai biologinen tekijä.

Lisätietoa:
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- Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kosteusvaurio

työryhmän selvitys 2009:18
- STM: Työsuojeluvalvonnan ohjeita 3 / 2010:

Kosteus- ja homevaurioiden valvonta
- Lahtinen M, Lappalainen S & Reijula K. Sisäilman

hyväksi. Toimintamalli vaikeiden sisäilmaongelmien
ratkaisuun. Työterveyslaitos 2006.

- Allergia- ja Astmaliitto (2009). Sisäilmaopas. Miten
rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman
laatua parannetaan?

- www.allergia.com
- Kuntasektorin ammattijärjestöjen (Super ry, Jyty, OAJ,

Tehy ry, JHL, KTK) muistio työsuojeluvaltuutettujen ja
luottamusmiesten käyttöön 22.12.2010:
Kosteusvaurioista ja muista sisäilmaongelmista
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