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Tiivistelmä: 

Työturvallisuuslaissa (738/2002) asetetaan työnantajalle työntekijän suojelu-, valvonta- ja huolehti-
misvastuu. Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu muun muassa ottaa huomioon työntekijän henkilö-
kohtaiset edellytykset huolehtiessaan työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnanta-
jan suojelu- ja valvontavastuu taas korostuu muun muassa velvollisuudessa selvittää ja arvioida työ-
ympäristön vaarat. Vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa työntekijän henkilökohtaiset edellytyk-
set kuten esimerkiksi ikä, sukupuoli ja ammattitaito tulee huomioida. Työnantajan velvollisuuksiin 
kuuluu myös antaa työntekijälle riittävät tiedot työpaikan vaaroista ja niihin liittyvistä riskeistä sekä 
huolehtia työntekijän opetuksesta ja ohjauksesta. Perehdytyksen ja työnopastuksen riittävyyttä, laa-
juutta ja laatua arvioitaessa tulee työnantajan kiinnittää huomiota työntekijän ammattitaitoon ja työ-
kokemukseen. 

Yhteiskunnassa tapahtuneiden moninaisten muutosten ja jo vuosia jatkuneen globaalin talouden ma-
talasuhdanteen johdosta suomalainen työelämä on murroksessa. Suomen heikkoa taloudellista tilaa 
pyritään parantamaan muun muassa työuria pidentämällä niin työuran alku- kuin loppupäässä: elä-
keikää nostetaan, nuorten sekä vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymistä tehostetaan. Työnanta-
jan on otettava huomioon edellä mainittujen tekijöiden vaikutus myös työntekijöiden työturvallisuu-
den näkökulmasta. Erityisesti työhyvinvoinnin merkitys korostuu työurien pidentämistä koskevissa 
toimenpiteissä. 

Tutkielman ydin koostuu työturvallisuuslain 8 §:ssä työnantajalle kohdistetusta yleisestä huolehti-
misvelvoitteesta. Tutkielmassa tarkastellaan, millä tavoin työntekijän erilaiset henkilökohtaiset 
edellytykset vaikuttavat hänen työturvallisuuteensa ja miten eri tavoin työnantajan tulee ottaa huo-
mioon työntekijöidensä henkilökohtaisia edellytyksiä suunnitellessaan, mitoittaessaan ja toteuttaes-
saan työolosuhteita käytännön työssään. Tarkastelun kohteena on ensisijaisesti työntekijän iän vai-
kutus hänen työturvallisuuteensa erityisesti työuran alussa ja lopussa. Tutkielmassa selvitetään 
myös muiden henkilökohtaiset edellytysten kuten henkilön ammattitaidon, terveydentilan, sukupuo-
len ja kansallisuuden vaikutusta työturvallisuuteen. Työturvallisuudella ei tarkoitetaan pelkästään 
työtapaturmien torjuntaa, vaan työturvallisuuteen kuuluu myös työympäristön ja työolosuhteiden 
parantaminen sekä työntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen.   

Tutkielman tutkimusmetodi on pääosin oikeusdogmaattinen eli lainopillinen. Lisäksi tutkielmassa 
on mukana empiirinen ulottuvuus. Empiirinen osuus koostuu neljän aluehallintoviraston työsuoje-
lun vastuualueen viiden edustajan haastattelutuloksista. 
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1  JOHDANTO  
 

1.1 Tutkielman taustaa 

Suomen työelämässä on käynnissä murros, joka on alkanut joiltakin osa-alueiltaan jo 

1980-luvun lopulla. Murroksen voidaan katsoa johtuvan useista toisiinsa vaikuttavista 

osatekijöistä kuten teknologian huomattavasta kehityksestä, talouden globalisaation no-

peasta etenemisestä, erilaisten ympäristökysymysten aktualisoitumisesta, väestön ikään-

tymisestä sekä yhteisöllisissä suhteissa ja arvoissa tapahtuvista muutoksista.1  Työmark-

kinoiden muutostilan voidaan katsoa olevan jatkuvaa.2 Muutokset ovat vaikuttaneet ja 

vaikuttavat myös jatkossa muun muassa työympäristöön, työvoiman rakenteeseen ja 

työnteon muotoihin: työntekijöiden liikkuvuus on lisääntynyt, ammattirakenteet ovat 

muuttuneet, pk-yritysten määrä työllistäjänä on lisääntynyt, työurat pitenevät, epätyypil-

listen3 työsuhteiden kuten vuokratyön ja aliurakoinnin määrä kasvaa ja ulkomaalaisen 

työvoiman käyttö lisääntyy.  Edellä mainitut tekijät kuvaavat työelämän monimuotoi-

suutta, mikä asettaa työnantajille monenlaisia haasteita, joista yhtenä merkittävänä osa-

alueena voidaan nostaa esiin työpaikkojen työturvallisuuden hallinta. 

 

Valtioneuvoston selvitysten mukaan valtion talouden kestävyysvaje voidaan saada kuriin 

muun muassa työllisyyttä parantamalla. Työllisyyden parantamiseksi tulee työuria piden-

tää muun muassa eläkeikää nostamalla sekä nuorison ja osatyökykyisten työllistymistä 

parantamalla.4 Taloudellisen kestävyysvajeen taittamiseksi on maassamme käyty neuvot-

teluja, solmittu sopimuksia ja käynnistetty monenlaisia hankkeita. Työmarkkinoiden kes-

kusjärjestöt pääsivät sopimuksen uudesta eläkejärjestelmästä syyskuussa 2014. Uusi elä-

kejärjestelmä astuu voimaan vuoden 2017 alusta. Eläkejärjestelmän uudistuksessa pyri-

tään ottamaan huomioon myös työssä jaksaminen ja työssä jaksamiseen liittyvät kehitys-

toimet.5 Nuorten työllistymisen osalta astui voimaan täysimääräisesti vuoden 2013 alussa 

yhteiskuntatakuu eli niin sanottu nuorisotakuu. Nuorisotakuun tavoitteena on, että jokai-

selle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle nuorelle voidaan tarjota 

                                                           
1 Kauhanen – Maliranta 2015, s. 59–63.  Ks. myös TEM raportteja 14/2012, s. 2. 
2 Kauhanen – Maliranta 2015, s. 11–29.  
3 TEM raportteja 16/2012, s. 8. Raportissa on selvitetty erilaisia työn tekemisen ja teettämisen muu-
tostrendejä. Raportin mukaan epätyypillisiksi työsuhteiksi kuvataan muun muassa määräaikaiset työsuh-
teet, osa-aikaiset työsuhteet, vuokratyö ja itsensä työllistäminen. 
4 Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 22.6.2011, s. 10. Pääministeri Aleksander Stubbin hallitus-
ohjelma, s. 2. Ks. myös TELA:n sivut, jossa on kysymyksiä ja vastauksia eläkeuudistuksesta 2017. Ks. 
myös Työterveyslaitos 2011, s.  
5 Valtioneuvosto 24.1.2014, s. 3. 
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työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden 

kuluessa työttömäksi joutumisesta.6 Lisäksi osatyökykyisten työntekijöiden työllisyyden 

parantamista ja työssä jaksamista varten on käynnissä Osatyökykyiset työssä – ohjelma 

(Osku).7 
 

Iäkkäämpien työntekijöiden pidempään työelämässä jatkamisella, osatyökykyisten ja 

nuorison työllisyyden parantamisella saattaa olla vaikutuksia heidän työturvallisuuteensa. 

Työhyvinvoinnin merkitys on korostunut työurien pidentämistä koskevissa keskuste-

luissa.8 Työntekijän ikä ja terveydentila ovat esimerkkejä työntekijän henkilökohtaisista 

edellytyksistä, jotka työnantajan tulee ottaa työturvallisuuslain (738/2002) mukaan huo-

mioon huolehtiessaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.  

 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan työntekijän henkilökohtaisten edellytysten vaikutusta 

työturvallisuuteen. TTurvL (738/2002) 8 §:n mukaan työnantajan velvollisuutena on 

huolehtia tarpeellisilla toimenpiteillä työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä 

työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin 

ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liit-

tyvät seikat. Säännös on yleisluonteinen, sillä se ei määritellä tarkemmin, mitä työnteki-

jän henkilökohtaisilla edellytyksillä ja työnantajan tarpeellisilla toimenpiteillä tarkoite-

taan. Lain esitöiden mukaan huomioonotettavia työntekijän henkilökohtaisia edellytyk-

siä9 voivat olla muun muassa työntekijän ammattitaito, työkokemus, ikä, sukupuoli ja 

muut vastaavat seikat.10 Oikeuskirjallisuudessa on määritelty muiksi vastaaviksi teki-

jöiksi muun muassa työntekijän terveydentila, kielitaito ja etninen alkuperä.11  
Työturvallisuuslain esitöissä ja oikeuskirjallisuudessa on käytetty käsitteitä työntekijän 
henkilökohtainen edellytys ja työntekijän henkilökohtainen ominaisuus samassa merki-
tyksessä. Suomen kielen sanakirjojen mukaan edellytys12 tarkoittaa muun muassa tarpeel-
lisia avuja, ominaisuuksia, mahdollisuuksia, taipumuksia tai lahjoja. Synonyymisanakir-
jan mukaan sana ”edellytys” on sanan ”ominaisuus” synonyymi13. Suomen sanakirjan 
mukaan ominaisuus14 tarkoittaa jollekin tai jollekulle ominaista piirrettä.  

                                                           
6 Ks. TEM, nuorisotakuu. 
7 Ks. STM, Osatyökykyiset työssä – ohjelma (Osku). 
8 Työterveyslaitos 2014, s. 10–11. 
9 Km. 2001:13, s.67 mukaan työntekijän henkilökohtaisia ominaisuuksia ei TTurvL 8 §:ssä tarkemmin yk-

silöidä, vaan niitä mainitaan esimerkkeinä vaarojen selvitystä ja arviointia koskevassa 10 §:ssä, johon 
TTurvL 8 §:llä on muutenkin selkeä yhteys. 
10 HE 59/2002, s. 28. 
11 Ks. Siiki 2003, s. 32. Ks. myös työterveyslaitoksen työturvallisuuslain soveltamisopas 2014, s. 23. 
12 Esim.: Hänellä on edellytykset juoksijaksi, mutta ei kirjoittamiseen. Nurmi 2004, s. 95. Hänellä ei ole 
taipumuksia tehtävään. Suomen kielen perussanakirja 1990, s. 92. 
13 Synonyymisanakirja. 
14 Esim.: Rehellisyys kuuluu hänen hyviin ominaisuuksiinsa, henkiset ominaisuudet tai perityt ja hankitut 
ominaisuudet. Nurmi 2004, s. 674. 
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Muina vastaavina seikkoina huomioon otettavat henkilökohtaiset edellytykset voidaan 

käsittää hyvinkin laajasti. Henkilön terveydentilasta johtuvilla rajoitteilla voidaan tar-

koittaa esimerkiksi sairautta, vammaa, vajaakuntoisuutta15, humalatilaa tai krapulaa.  Li-

säksi työnantajan huomioitavaksi työntekijän työturvallisuuden osalta saattaa tulla hen-

kilön uskonnollinen vakaumus ja siihen liittyvät pukeutumisvaatimukset, jos niiden voi-

daan katsoa aiheuttavan työturvallisuusriskin.16 Työnantajan huolehtimisvelvoite mää-

räytyy sekä työpaikan yleisten olojen mukaan että kunkin työntekijän henkilökohtaisten 

seikkojen17 mukaan. Tällä tarkoitetaan sitä, että työntekijällä on oikeus tarvittaessa 

saada esimerkiksi laajempaa ohjausta työhönsä kuin mitä työpaikalla normaalisti anne-

taan.18  

 

Työntekijöille sattuneiden työtapaturmien määrä on ollut laskussa Suomessa viime vuo-

sina. Tähän on vaikuttanut muun muassa työturvallisuuteen panostaminen työpaikolla 

mutta myös työn vähentyminen useita vuosia jatkuneen talouden matalasuhdanteen 

vuoksi. Vuonna 2014 vakuutuslaitokset korvasivat 116 331 palkansaajille sattunutta 

työtapaturmaa, mikä on 5,6 % vähemmän kuin vuonna 2013. Myös työpaikkakuoleman-

tapausten kokonaismäärät ovat laskeneet merkittävästi. Ne ovat olleet monen vuoden 

ajan noin 20 työpaikkakuoleman tasolla. Kuluva vuosi 2015 näyttää sen sijaan työpaik-

kakuolemien osalta tavanomaisia vuosia synkemmältä, sillä lokakuun 2015 loppuun 

mennessä kuolemaan johtaneita työtapaturmia on sattunut 26 kappaletta.19 Suomen vii-

den aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen työsuojeluviranomaisten tutkimien 

työtapaturmien määrät vuosina 2010–2013 on esitetty tämän tutkielman sivulla 52. 

 

 

                                                           
15 ILO:n yleissopimuksessa n:o 159, joka koskee ammatillista kuntoutusta ja työllistämistä (vajaakuntoi-
set henkilöt), I osan 1 artiklan 1 kohdan mukaan vajaakuntoiseksi määritellään henkilö, ” jonka mahdolli-
suudet sopivan työn saamiseen ja säilyttämiseen sekä työssä etenemiseen ovat huomattavasti vähenty-
neet asianmukaisesti todetun fyysisen tai psyykkisen vamman tai vajavuuden vuoksi.” 
16 Ks. Helsingin Uutiset 22.1.2014, s. 6–7, jossa käsitellään aihetta työpaikoilla sallittavista uskonnollisista 
työasuista. Artikkelin mukaan isommissa työpaikoissa sallitaan lähtökohtaisesti uskonnollisten asustei-
den käyttö. Yleensä työntekijät voivat käyttää esimerkiksi huivia, huntua, burkaa tai turbaania, jos työ-
tehtävät tai työturvamääräykset eivät vaadi suojavaatetusta, virkapukua tai yhtenäistä työasua. Tällai-
nen pukeutumista rajoittava työ on poliisin ammatissa.  
17 Hietala ym. 2013, s. 61 mukaan työntekijöiden erilaisten ominaisuuksien takia eri työpaikoilla vaadit-
tava työsuojeluntaso vaihtelee.  
18 Koskinen – Ullakonoja 2012, s. 152. 
19 TVL, työtapaturmat tilastojulkaisu 2015, vuodet 2004–2014 s. 3. 
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1.2 Työturvallisuutta koskevan lainsäädännön kehitys 

1.2.1 Kotimaisen työoikeuden kehityshistoriasta 

Työturvallisuus kuuluu työoikeuden oikeudenalaan.  Suomessa työoikeus on saanut al-

kunsa 1800-luvun puolenvälin jälkeen palkkatyöntekijöiden fyysisestä suojelusta, niin 

sanotusta työväenkysymyksestä, kun saha- ja tekstiiliteollisuus kehittyi.20 Suomessa 

työlainsäädäntö on pääosin pakottavaa oikeutta, jonka avulla pyritään suojamaan työ-

suhteen heikompaa osapuolta, työntekijää. Tällöin työnantaja ei yleensä voi poiketa 

lainsäädännön turvaamasta vähimmäissuojasta työntekijän vahingoksi.21 Työsopimus-

lain (55/2001) 2 luvun 3§:n 1 momentissa asetetaan työnantajalle työsopimukseen pe-

rustuva velvollisuus huolehtia työturvallisuudesta työntekijän suojelemiseksi työtapatur-

milta ja terveydellisiltä vaaroilta siten kuin työturvallisuuslaissa säädetään. Näin ollen 

työntekijän työturvallisuudesta huolehtiminen on myös työsopimuslain mukainen työn-

antajan sopimusvelvoite.22 

 

Nimitys työsuojelu otettiin Suomessa käyttöön 1970-luvulla. Työsuojelu kattaa kaikkien 

sellaisten vaarojen ja haittojen torjumista, jotka työsuhteessa uhkaavat työntekijän hen-

keä, terveyttä ja työkykyä. Työsuojelu jaetaan usein työturvallisuussuojeluun, jolla tar-

koitetaan tapaturmien ehkäisyä ja työterveyssuojeluun, jolla puolestaan pyritään terveys-

haittojen ja ammattitautien ehkäisyyn.23 Työympäristö käsite sen sijaan otettiin Suo-

messa laajemmin käyttöön 1990-luvulla ETA-sopimuksen ja sitä seuranneen EU-jäse-

nyyden myötä.24 Rooman sopimukseen lisättiin vuonna 1987 artikla 118 a (nyt SEUT 

153 artikla), jonka nojalla annettiin työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevia direk-

tiivejä. Työturvallisuus liittyy 118 a artiklan ilmaisuun työympäristö. Työympäristökä-

sitteen laajan tulkinnan mukaan se kattaa työntekijän ammattitaudeilta ja tapaturmilta 

suojelun lisäksi myös muun muassa työn sisällön ja työajan.25 Suomessa säädetään työ-

ajasta ja työturvallisuudesta erillisissä säädöksissä. Keskeisin työntekijöiden ja työym-

päristön turvallisuutta säätävä laki on työturvallisuuslaki. Työajasta puolestaan sääde-

tään työaikalaissa (605/1996).  

                                                           
20 Kairinen 2009, s. 16–17. Ks. myös Saloheimo 2006, s. 17. 
21 Sarkko 1980, s. 9–11. Ks. myös Paanetoja – Piispa 1993, s. 5. 
22 Karinen 2009, s. 455. 
23 Ullakonoja 2011, s. 447. Ks. myös Karinen 2009, s. 454, jonka molemmissa suojelutoimissa on kysymys 
työntekijän suojelun periaatteen eräästä toteutuksesta. 
24 Saloheimo 2006, s. 13–23.  
25 Saloheimo 1996b, s. 4. 
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Työsuojelulainsäädännön kehitys työntekijöiden työturvallisuuteen liittyen sai alkunsa 

Suomessa sekä muualla maailmalla lasten ja nuorten työntekijöiden suojelusta. Alkuvai-

heessa työsuojelulainsäädännössä oli pääasiassa työntekijöihin ja erityisesti heidän työ-

hönottoikäänsä koskevia säännöksiä. Vasta verrattain myöhään työsuojelulainsäädännön 

piiriin ovat tulleet kaikkia työntekijöitä koskevat yhteiset määräykset, jotka ovat koske-

neet lähinnä työajan ja varsinaisen työturvallisuuden sääntelyä.26 Suomalaisessa lainsää-

dännössä oli jo ennen varsinaisen työntekijäin suojelulainsäädännön syntymistä, minkä 

voidaan katsoa tapahtuneen 1800-luvun puolivälissä, alaikäisten työntekijäin suojelua 

työn aiheuttamalta terveyden vaaralta koskevia määräyksiä. Jo 1600-luvun ammattikun-

tajärjestyksissä oli määrätty muun muassa käsityöoppilaiksi otettavien alin ikäraja, joka 

vahvistettiin 14 vuodeksi vuoden 1720 ammattikuntajärjestyksessä. Tuotannon teollistu-

essa voimakkaasti 1800-luvulla, antoi se varsinaisen sysäyksen työntekijäin suojelulain-

säädännön luomiseen.27  

 

Ensimmäinen yhtenäinen, kaikkia teollisuuden työntekijöitä koskeva työväenasetus 

”asetus teollisuusammateissa olevain työntekijäin suojelemisesta” säädettiin vuonna 

1889. Alkuvaiheessa työsuojelu keskittyi naisten ja lasten suojelun lisäksi työperäisten 

kuolemantapausten, vakavien työtapaturmien ja kohtalokkaiden ammattitautien torjun-

taan.28 Suomen nykyisen työoikeuden perusnormisto syntyi vuosisadan alussa. Esimer-

kiksi työsopimuslaki säädettiin vuonna 1922, työturvallisuuslaki vuonna 1932 ja työai-

kalainsäädäntöä vuosina 1917 ja 1919. Edellä mainitut ja eräät muutkin säädösuudistuk-

set tehtiin erityisesti teollisuudessa tehtävää työtä silmälläpitäen.29  

 

Erityisesti 1970-lukua voidaan myös pitää aktiivisen työsuojelulainsäädännön aikakau-

tena, sillä kyseisen vuosikymmenen aikana ilmestyi muun muassa neljäkymmentä työ-

suojeluun liittyvää komiteamietintöä, säädettiin yhdeksänkymmentäseitsemän uutta la-

kia ja lisäksi annettiin seitsemänkymmentäkuusi asetusta työsuojelun alueelta.30 Tuol-

                                                           
26 Km. 1954:10, s. 2. 
27 Km. 1954:10, s. 2. 
28 Saloheimo 2006, s. 17. Ks. myös Tarkkonen 2001, s. 15.  
29 Kairinen 1988, s. 20–21. Ks. myös Saloheimo 2006, s. 19. 
30 Eklund – Suikkanen 1982, s. 13. 
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loin keskeisistä työsuojelulainsäädännöistä vain työturvallisuuslain uudistaminen kui-

tenkin lykkääntyi. Siihen aikaan voimassa ollut työturvallisuuslaki (299/1958) oli suh-

teellisen uusi ja monipuolinen.31  

 

Vanhan työturvallisuuslain (299/1958) esitöissä työturvallisuuskomitea piti riittämättö-

mänä suojelutoimenpiteenä pelkästään työn laadun ja olosuhteiden kehittämistä. Työtur-

vallisuuskomitea katsoi, että myös työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet oli otet-

tava huomioon työn turvallisuutta järjestettäessä. VTTurvL:n (299/1958) mukaan työn-

tekijän henkilökohtaisena ominaisuutena tuli ottaa huomioon työntekijän ikä, sukupuoli, 

ammattitaito ja muut ominaisuudet.32 Vanhan työturvallisuuslain esitöiden mukaan lap-

set ja nuoret33 ovat olleet jo vanhastaan erikoisasemassa, mutta määräystä iästä oli so-

vellettava myös iäkkäisiin työntekijöihin, jotka voivat tarvita ikänsä vuoksi erityissuoje-

lua.  Lisäksi vanhan työturvallisuuslain esitöissä työturvallisuuskomitea on kiinnittänyt 

huomioita työntekijän sukupuoleen34. Sen mukaan sellaiset työt, joista aiheutuu naisille 

suurempaa terveyden haittaa kuin miehille, vaativat erityisiä toimenpiteitä työnantajalta. 

Työntekijän ammattitaidon osalta työnantajan on huomioitava se, ettei se laita ammatti-

taidotonta tai puutteellisesti koulutettua työntekijää sellaiseen vaaralliseen työhön, jossa 

kokemattomalla henkilöllä on suurempi mahdollisuus joutua tapaturman uhriksi kuin 

koulutetulla sekä suojalaitteisiin ja työhön muutoinkin perehtyneellä työntekijällä. 

Työntekijän muilla ominaisuuksilla tarkoitetaan esimerkiksi työntekijän invaliditeettia. 

Työturvallisuuskomitea viittaa siihen, että sotien jälkeen on syntynyt paljon työpaik-

koja, joissa kaikki työntekijät saattavat olla invalideja.35 

 

                                                           
31 Eklund – Suikkanen 1982, s. 36. 
32 Km. 1954:10, s. 48. 
33 Koskisen mukaan VTTurvL 9.1 §:stä johtuu, että työntekijän nuoruus on yhtenä tekijänä otettava huo-
mioon vielä senkin jälkeen, kun hän on täyttänyt 18 vuotta ja lakannut olemasta ns. nuori työntekijä. 
Koskinen 1987, s. 185. 
34 Koskinen myös huomauttaa siitä, että VTTurvL:ssa olevat työntekijän sukupuolta koskevat erityissään-
nökset kuten 37 §, jossa kielletään käyttämästä naisia kaivostyöhön verrattavaan työhön maan alla, on 
kritisoitu, koska ne rajoittavat naistyöntekijöiden työmahdollisuuksia kaavamaisesti, eivätkä ota huomi-
oon työntekijän henkilökohtaisia ominaisuuksia. Koskinen 1987, s. 185–186. Ks. myös Saloheimo 1996, s. 
198–199, jossa huomioidaan se, että VTTurvL ei ole työpaikkadirektiivin 89/654/ETY ja äitiyssuojeludi-
rektiivin 92/85/ETY vaatimusten mukainen, minkä johdosta VTTurvL ei suojele imettäviä äitejä ja sitä 
kautta heidän lastensa terveyttä (imettävän äidin altistuessa vaaratekijöille, kuten esimerkiksi lyijylle). 
Saloheimon mukaan tässä tapauksessa äitiyssuojelua koskevien säännösten puuttumisella voidaan jopa 
katsoa olevan sukupuolta syrjiviä vaikutuksia rajoittamalla naisten työssäkäyntiä ja sitä kautta vanhem-
painlomaoikeuksien jakautumiseen epätasaisesti.  
35 Km. 1954:10, s. 48. Ks. myös Koskinen 1987, s. 184–188.  
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1.2.2 Kansainvälisen lainsäädännön vaikutukset kotimaiseen työsuojelulainsäädän-
töön 
Kansainvälinen työjärjestö ILO on perustettu osana Kansainliittoa vuonna 1919. ILO:n 

keskeisenä tehtävänä on suojata työelämän oikeuksia maailmanlaajuisesti. Ensimmäi-

sessä työkonferenssissaan Washingtonissa 1919 ILO hyväksyi kuusi kansainvälistä työ-

sopimusta, jotka käsittelivät teollisuuden työtuntien rajoittamista, työttömyyttä, naisten 

pitämistä työssä ennen lapsen synnyttämistä ja sen jälkeen, naisten yötyötä, lasten alinta 

ikärajaa teollisuustyössä sekä lasten ja nuorten työntekijöiden yötyötä teollisuusamma-

teissa.36  ILO on hyväksynyt runsaasti erilaisia työturvallisuutta koskevia yleissopimuk-

sia ja suosituksia, joiden noudattamista se valvoo jäsenvaltioidensa osalta. Suomi on ra-

tifioinut näistä sopimuksista suurimman osan.37 

 

Useat EU-direktiivit perustuvat ILO:n yleissopimuksiin, kuten esimerkiksi EU:n työym-

päristön puitedirektiivi (89/391/ETY), johon on vaikuttanut merkittävästi ILO:n työtur-

vallisuutta ja työterveyshuoltoa koskevista sopimus Nro 155 Työturvallisuus ja – ter-

veys sekä työympäristö ja Nro 161 Työterveyshuolto.38 Euroopan unionin työsuojelu-

lainsäädännön kehittymiseen on vaikuttanut merkittävästi Pariisissa 1951 allekirjoitetun 

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) perustamissopimuksen tavoitteet.  Yhtenä mer-

kittävänä tavoitteena oli hiili-ja terästeollisuuden työntekijöiden työolosuhteiden paran-

taminen. EHTY rahoitti eri tutkimushankkeita, joiden avulla saatiin hiilikaivosten kaa-

suräjähdys- ja tulipalotapaturmat vähenemään.39 Lisäksi EU:n työterveys- ja työturvalli-

suuspolittikan kehittymiseen on vaikuttanut Rooman sopimus, jossa kartoitettiin ja tun-

nistettiin työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvät ongelmakohdat.40 

 

Voimassa oleva työturvallisuuslaki on yleislaki, joka perustuu puitedirektiiviin. Puitedi-

rektiiviä noudatetaan yleissäädöksenä, joka sisältää EU:n työsuojelusääntelyn perusteet. 

Puitedirektiivin lisäksi on säädetty useita niin sanottuja erityisdirektiivejä, kuten työpaik-

kadirektiivi 89/654/ETY, 89/655/ETY (työlaitteet), 89/656/ETY (henkilönsuojaimet), 

90/269/ETY (taakkojen käsittely) ja 90/270/ETY (näyttöpäätteet).  

 

                                                           
36 International Labour Organization. 
37 Työ- ja elinkeinoministeriö, Kansainvälinen työjärjestö ILO. 
38 Saloheimo 1996b, s. 17. Ks. myös Barnard 2014, s. 511–512. 
39 Commission of the European Communities 1993, s.16. Ks. myös Barnard 2014, s. 502–503. 
40 Barnard 2014, s. 503. 
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Tässä tutkielmassa erityisesti esillä oleva työturvallisuuslain 8 § on yleissäännös, johon 

on yhdistetty niin tavoitteiden kuin keinojenkin sääntelyssä puitedirektiiviin 5 ja 6 artik-

lan yleisiä, työnantajan velvollisuuksia koskevia säännöksiä.41 Puitedirektiivin mukai-

sista työnantajan velvoitteista on Suomessa säädetty työturvallisuuslain lisäksi erikseen 

muun muassa työterveyshuoltolaissa (1383/2001), laissa työsuojelun valvonnasta ja työ-

paikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006, työsuojelun valvontalaki), työsopimus-

laissa (55/2001) ja sairausvakuutuslaissa (1224/2001).  

 

Työturvallisuuslakia sovelletaan lähes kaikkeen työhön. Työturvallisuuslain 2 §:n mu-

kaan lain yleisenä soveltamisalana on työ, jota tehdään työsopimuksen42 perusteella ja 

virkasuhteessa tai siihen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa.  Työtur-

vallisuuslain yleisen soveltamisalan lisäksi työnantajan velvollisuudet ovat voimassa 

myös muun muassa työpaikalla tapahtuvassa työharjoittelussa. Lisäksi vuokratyösuh-

teessa käyttäjäyritys on työn aikana velvollinen noudattamaan työturvallisuuslain työn-

antajaa koskevia säännöksiä. TTurvL (338/2002) sisältää työntekijöiden terveyden ja 

turvallisuuden suojelua koskevat aineellisoikeudelliset perussäännökset. Kyseisen lain 

ohella työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta suojaavia säännöksiä on myös useissa 

muissa laeissa. Ne eivät kuitenkaan syrjäytä työturvallisuuslakia, vaan niitä tulee sovel-

taa sen ohella. Työturvallisuuslaki on myös niin sanottu puitelaki, jonka aineellista si-

sältöä täydentävät useat alemman tasoiset säädökset ja käytännössä noudatettu turvalli-

suustaso.43  

 

1.3 Tutkielman rajaus ja metodi 

Tutkielmani aiheena on työntekijän henkilökohtaisten edellytysten vaikutus työturvalli-

suuteen. Tutkielman lähtökohtana on työturvallisuuslain 8 §:ssä työnantajalle kohdis-

tettu yleinen huolehtimisvelvoite. Työturvallisuuslaissa ja sen esitöissä on yleisluontei-

sesti määritelty työnantajan velvollisuus ottaa tarpeellisilla toimenpiteillä huomioon 

työntekijän henkilökohtaiset edellytykset huolehtiessaan työntekijän työhön liittyvästä 

turvallisuudesta ja terveydestä. Tutkielman tavoitteena on selvittää millä tavoin työnte-

kijän erilaiset henkilökohtaiset edellytykset vaikuttavat hänen työturvallisuuteensa ja 

miten eri tavoin työnantajan tulee ottaa huomioon työntekijöidensä henkilökohtaisia 

                                                           
41 Saloheimo 2006, s. 72. 
42 Työsopimuksella tarkoitetaan TTurvL 2 §:ssä samaa kuin TSL 1 §:ssä. Sen mukaan työsopimuksessa 
työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan 
lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. 
43 HE 59/2002, s. 2 ja 28. Ks. myös Helminen 2009, s. 254. 
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edellytyksiä suunnitellessaan, mitoittaessaan ja toteuttaessaan työolosuhteita käytännön 

työssään. Tutkielma kohdistuu työsuhteessa44 tehtyyn ja siihen verrattavaa työhön.  

 

Tutkielmassa kiinnitetään erityisesti huomioita työntekijän ikään henkilökohtaisena omi-

naisuutena ja sen mahdollisiin vaikutuksiin työntekijän työturvallisuuden osalta. Työnte-

kijän muita henkilökohtaisia ominaisuuksia kuten ammattitaitoa, työkokemusta ja tervey-

dentilaa käsitellään lähinnä työntekijän iän kautta. Lisäksi tarkastellaan työntekijän suku-

puolen, kielitaidon, kansalaisuuden sekä uskonnon vaikutusta hänen työturvallisuuteensa. 

Tutkielmassa keskitytään täysi-ikäisiin (noin 18–24-vuotiaisiin) nuoriin aikuisiin ja 

ikääntyneisiin yli 60-vuotiaisiin työntekijöihin. Tutkielman ulkopuolelle jäävät nuoret 

alle 17-vuotiaat työntekijät.45  

 

Tämä tutkielma on metodiltaan osin lainopillinen ja osin empiirinen. Lainopillisella me-

todilla tarkoitetaan oikeussäännösten tulkintaa ja systematisointia.46 Tutkielmassa analy-

soidaan pääosin työturvallisuuslain 8 §:n työnantajan yleistä huolehtimisvelvoitetta.  Oi-

keussäännösten tulkinnassa käytetään apuna muun muassa tuomioistuinten oikeustapauk-

sia. Koska Korkeimman oikeuden oikeuskäytäntöä voimassa olevan työturvallisuuslain 

osalta tutkielmani aihealueelta ei ole käytettävissä, olen valinnut muutamia oikeusta-

pausesimerkkejä eri käräjäoikeuksien ratkaisuista, joissa on viitattu työnantajan velvolli-

suuteen ottaa huomioon työntekijän henkilökohtaiset edellytykset. Suomalaisessa oikeus-

kulttuurissa tuomioistuinratkaisut luokitellaan oikeuslähdeopillisesti heikosti sitoviksi oi-

keuslähteiksi, joiden sitovuus voi olla luonteeltaan joko oikeudellista tai tosiasiallista. 

Erityisesti korkeimpien oikeusasteiden ennakkoratkaisulla on lainkäyttöä sitovaa merki-

tystä.47 Valitsemani käräjäoikeuksien ratkaisut eivät rinnastu oikeuslähteinä KKO:n en-

nakkoratkaisuihin, mutta niiden avulla pyritään selvittämään suomalaisen tuomioistuin-

laitoksen tulkintakäytäntöä työnantajan velvollisuudesta ottaa huomioon työntekijän hen-

kilökohtaiset edellytykset työssä. Vanhan työturvallisuuslain voimassaoloajalta sen si-

jaan löytyy joitakin korkeimman oikeuden ennakkotapauksia, joissa on ollut kysymys 

henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyen työnantajan laiminlyönnistä työntekijän opetuk-

sen ja ohjauksen osalta. 

 

                                                           
44 Virkasuhteessa tehty työ on rajattu tutkielman ulkopuolelle. 
45 Alle 17-vuotiaiden nuorten työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö käydään lyhyesti läpi tutkielman 
kappaleessa 3.2.1. 
46 Aarnio 1989, s. 53–54. 
47 Aarnio 1989, s. 230–231. 
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Tutkielman empiirinen osa sisältää viidelle aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen 

edustajalle lähetyn kyselyn ja siihen liittyvän haastattelun. Aluehallintovirastojen työsuo-

jelun vastuualueiden tehtävänä on huolehtia työsuojelun alueellisesta valvonnasta ja oh-

jauksesta Suomessa.48 Näin ollen AVI:en työsuojeluviranomaisilla voidaan katsoa olevan 

ajantasainen ja kattava tietämys suomalaisen työelämän työturvallisuuden tasosta. Kirjal-

lisen kyselylomakkeen ja sen mukaisten haastattelujen tavoitteena oli saada lisätietoa työ-

suojeluviranomaisten käytännön kokemusten ja tilastotietojen kautta, millä tavoin erilai-

set henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat työntekijöiden työturvallisuuteen työpai-

koilla ja millä tavoin työnantajat käytännössä huomioivat työntekijöidensä henkilökoh-

taiset edellytykset. Tarkoituksena oli myös saada lisätietoa erityisesti iän ja siihen liitty-

vien tekijöiden vaikutuksesta työntekijän työturvallisuuteen. 

 

Haastatteluihin osallistui neljän aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen edustajat: 

kolme ylitarkastajaa ja kaksi lakimiestä. Yhden aluehallintoviraston edustajien haastatte-

lua ei saatu toteutettua viranomaiskiireiden johdosta. Sen sijaan kaikki viisi AVI:a toi-

mittivat heillä saatavilla olevat tilastotiedot kyselyyn liittyen.   

 

Kyselylomake sisälsi tilastollista numerotietoa sisältävän osion (ks. liite 1, kysymykset 

n:o 3–6), joiden vastaukset toimitettiin erikseen sähköpostilla tai postitse. Lisäksi kysely-

lomake sisälsi työntekijöiden henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyviä tarkentavia ky-

symyksiä sisältävän osion (ks. liite 1, kysymykset n:o 7–12), jotka käytiin läpi haastatte-

lututkimukseen lupautuneiden aluehallintovirastojen edustajien kanssa pääasiassa puhe-

linhaastattelun avulla.  Yhden AVI:n edustajien haastattelu toteutettiin henkilökohtaisen 

tapaamisen yhteydessä tehdyn haastattelun avulla. 

 

Lisäksi iän ja sukupuolen vaikutusta työtapaturmiin tarkastellaan muun muassa Tapatur-

mavakuutusten liiton, Työterveyslaitoksen ja Tilastokeskuksen tutkimustulosten avulla.  

 

1.4 Tutkielman rakenne 

Tutkielman toisessa luvussa käydään läpi työturvallisuuden sisältöä muun muassa työtur-

vallisuuslain tarkoituksen, työnantajan työturvallisuuslain mukaisten yleisten työturvalli-

                                                           
48 Ks. aluehallintovirasto, työsuojelu. 
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suusvelvoitteiden sekä työntekijän työturvallisuusvelvoitteiden ja työstä pidättäytymisoi-

keuden kautta. Lisäksi tässä luvussa käsitellään lyhyesti työsuojelun viranomaisvalvon-

taan liittyviä seikkoja sekä työturvallisuusrikoksen ja – rikkomuksen määritelmät. 

 

Kolmannessa luvussa tarkastellaan työntekijän erilaisia henkilökohtaisia edellytyksiä ku-

ten ikää, työkokemusta ja ammattitaitoa, terveydentilaa, sukupuolta, kielitaitoa, kulttuuria 

ja etnistä alkuperää sekä näiden vaikutusta työntekijän työturvallisuuteen. 

 

Neljännessä luvussa esitetään aluksi Työterveyslaitoksen, Tapaturmavakuutusten liiton 

sekä Tilastokeskuksen tilasto- ja tutkimustietoa eri-ikäisten naisten ja miesten työtapatur-

mista. Lisäksi tässä luvussassa tarkastellaan työtapaturmien syitä erilaisten riskinottoteo-

rioiden avulla. Luvun lopussa selvitetään nuorten työtapaturmien taustaa sekä iäkkäiden 

työntekijöiden työturvallisuutta. 

 

Viidennessä luvussa arvioidaan aluksi tutkimusmenetelmää. Sen jälkeen vedetään yhteen 

työntekijöiden henkilökohtaisten edellytysten monenlaiset vaikutukset työturvallisuu-

teen. Lopuksi tuodaan esille työnantajan erilaiset haasteet työntekijän henkilökohtaisten 

edellytysten huomioinnissa. 
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2 TYÖTURVALLISUUDEN SISÄLTÖ 
 

2.1 Työturvallisuuslain tarkoitus 

Työturvallisuus liitetään pääsääntöisesti ainoastaan työtapaturmien49 torjuntaan. Työtur-

vallisuuden määritelmä on kuitenkin moniulotteinen. Työturvallisuuslain 1 §:ssä sääde-

tään lain tarkoituksesta, jonka mukaan lailla pyritään parantamaan työympäristöä ja työ-

olosuhteita ja siten turvamaan sekä ylläpitämään työntekijöiden työkykyä.  Työturvalli-

suuslaki kattaa tapaturmilta ja ammattitaudeilta suojelun lisäksi muun muassa työn hen-

kisen kuormittavuuden, väkivallan uhan, häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun sekä 

yksintyöskentelyn. Toisin sanoen kyseessä olevan lain tarkoituksena on työolojen jat-

kuva parantaminen.  

 

Terveydellä sen sijaan tarkoitetaan laajasti sekä fyysistä että henkistä terveyttä. Laissa 

säädetyillä työn turvallisuutta ja terveyttä koskevilla velvoitteilla on myös tarkoitus yl-

läpitää ja edistää työntekijöiden hyvinvointia50 sekä viihtyvyyttä.51 Yksi työhyvinvoin-

nin edellytyksistä on työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu. Laajasti tulkittuna se tarkoit-

taa työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua.52 Työntekijän työkyvyn ja terveyden säily-

miseen vaikuttavat työn fyysisen, henkisen sekä sosiaalisen yli- tai alikuormittavuuden 

                                                           
49 Työtapaturma määritellään tapaturmavakuutuslain (608/1948) 4 §:ssä. Työtapaturmalla tarkoite-

taan tapaturmaa, joka aiheuttaen vamman tai sairauden on kohdannut työntekijää: työssä tai työstä 
johtuvissa olosuhteissa, työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella, matkalla asunnosta työpai-
kalle tai päinvastoin; tai hänen ollessaan työnantajan asioilla; tahi hänen yrittäessään varjella tai pe-
lastaa työnantajansa omaisuutta tahi, työtoimintansa yhteydessä, ihmishenkeä. Vuoden 2016 alussa 
voimaan astuvassa jo vahvistetussa uudessa työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) työtapa-
turman määritelmä on laajempi. TyTAL (459/2015) mukaan Työtapaturmalla tarkoitetaan tapatur-
maa, joka on sattunut työntekijälle työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulko-

puolella siten kuin 21—25 §:ssä säädetään. Säädöksen 21 §:ssä säädetään työssä sattuneesta työta-
paturmasta, 22 §:ssä säädetään työntekopaikan alueella sattuneesta työtapaturmasta, 23 § sääde-
tään työntekopaikan ulkopuolella sattuneesta työtapaturmasta ja 24 §:ssä säädetään erityisissä olo-
suhteissa sattuneista työtapaturmista. Säädöksen 25 §:ssä säädetään tapaturmasta kotona ja määrit-
telemättömässä paikassa tehtävästä työstä. HE 277/2014, s. 17 mukaan työtapaturmana korvataan 
työssä sattunut tapaturma. Se, mitä työntekijän työtehtäviin kuuluu, ei ole yksiselitteisesti määriteltä-
vissä. Työympäristö, työvälineet, työntekotavat ja työntekopaikka voivat vaihdella huomattavasti eri-
laisia työtehtäviä tekevillä työntekijöillä. Työlle ei ole asetettu laissa vaatimuksia ajan ja paikan suh-
teen. Työnantajan tarjoamien työtilojen ulkopuolella tehtävä työ on nyky-yhteiskunnassa huomatta-
vasti lisääntynyt. Erityisesti työmatkoilla tehtävän työn sekä kotona tehtävän niin sanotun etätyön 
kohdalla joudutaan usein arvioimaan työtehtävien ja yksityiselämän piiriin kuuluvien toimintojen vä-
listä rajaa. Sattuneen tapaturma korvaaminen työtapaturmana edellyttää, että toiminnalla on näissä 
tapauksissa pääasiallinen ja olennainen syy-yhteys työhön. 
50 Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, minkä johdosta työturvallisuuden ylläpitoon kuuluu myös 
henkistä hyvinvointia edistävät toimenpiteet. Työterveyslaitos 2014, s. 15. 
51 Kuikko 2006, s. 17–18. 
52 Viitala 2013, s. 237. Ks. tarkemmin yhdenvertaisuuslaki (1325/2014), jonka 8 §:n mukaan ketään ei saa 
syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toimin-
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terveydelle haitallisten vaikutusten poistaminen tai vähentäminen.53  Työturvallisuus-

laissa ei säädetä työkykyä ylläpitävästä toiminnasta, vaan siihen viitataan lain esitöissä. 

Lain esitöiden mukaan työnantajalla tulee olla ennakoivan työsuojelun tehostamiseksi 

turvallisuuden ja terveyden sekä työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista 

toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympä-

ristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset.54 Sen sijaan työkyvyn ylläpitävän toiminnan55 

toteuttamisesta työpaikoilla säädetään työterveyshuoltolaissa (1383/2001).  

 

2.2 Työnantajan työturvallisuusvelvoitteet 

Työturvallisuuslaissa ei ole säädetty erityistä työturvallisuuden tavoitetasoa, jonka saa-

vuttamisen jälkeen työturvallisuuden osalta ei tarvitsisi tehdä enää mitään toimenpiteitä, 

vaan työpaikkojen työturvallisuutta ja terveyttä tulee kehittää jatkuvan parantamisen pe-

riaatteella.56 Työturvallisuudesta huolehtiminen on ensisijaisesti työnantajan velvolli-

suutena, mutta myös työntekijöille on asetettu työturvallisuusvelvoitteita työturvalli-

suuslaissa. Työnantajan yleisen huolehtimisvelvoitteen laajuutta rajaavina tekijöinä voi-

daan työturvallisuuslain 8 § 2 momentin mukaan ottaa huomioon epätavalliset ja ennalta 

arvaamattomat57 olosuhteet. Saman säännöksen 3 momentin mukaan työnantajan on 

myös suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden paranta-

miseksi tarvittavat toimenpiteet. Ensisijaisesti vaara- ja haittatekijöiden syntyminen es-

tetään.  Jos vaara- ja haittatekijöitä ei voida estää, tulee ne poistaa. Jos poistaminenkaan 

ei ole mahdollista, korvataan vaara- ja haittatekijät vähemmän vaarallisilla tai vähem-

män haitallisilla. Lisäksi yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen 

yksilöllisiä suojelutoimia; ja tekniikan sekä muiden käytettävissä olevien keinojen ke-

hittyminen otetaan huomioon. 

 

                                                           
nan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntau-
tumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Sukupuoleen perustuvasta syrjinnän kiellosta sää-
detään sen sijaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986). Ihmisten yhden-
vertaisuus on yksi perusoikeuksistamme, josta säädetään PL (731/1999) 6 §:ssä. Myös TSL 2 luvun 2 § 
säätää työntekijöiden tasapuolisesta kohtelusta ja syrjintäkiellosta. 
53 Siiki 2006, s. 35.  
54 HE 59/2002, s. 4. 
55 Työterveyshuoltolain (1383/2001) 1 luvun 3 §:n 2 kohdan, jonka mukaan työkykyä ylläpitävällä toimin-
nalla tarkoitetaan yhteistyössä toteutettua työhön, työoloihin ja työntekijöihin kohdistuvaa suunnitel-
mallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla työterveyshuolto omalta osaltaan edistää ja tukee työelämässä 
mukana olevien työ- ja toimintakykyä. 
56 Paanetoja 2014, s. 196–197. 
57 Hahto 2004, s. 333 mukaan esimerkiksi sään muuttumisen vaikutuksia ei välttämättä pidetä ennalta 
arvaamattomia, joten niihin varautumista usein edellytetään työnantajalta. 
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Työturvallisuuslain 9 §:ssä velvoitetaan työnantajaa myös laatimaan työn turvallisuuden 

ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista 

toimintaa varten työsuojelun toimintaohjelma, joka kattaa työpaikan olojen kehittämis-

tarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Työsuojelun toimintaohjel-

man tarkoituksena on tehostaa työsuojelun lähtökohtana olevaa ennakoivaa työsuojelua. 

Laissa on säädetty melko väljästi työsuojelun toimintaohjelman sisällöstä, sillä se on 

työpaikkakohtainen. Sen sisältöön vaikuttaa muun muassa yrityksen koko, henkilöstön 

rakenne, tuotantotapa ja toimiala. Työsuojelun toimintaohjelmaan voidaan sisällyttää 

työntekijöiden henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvänä osa-alueena esimerkiksi henki-

löstön perehdyttämiseen ja työnopastukseen liittyvät suunnitelmat.  Työsuojelun toimin-

taohjelma tulee laatia yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa ja se on otettava huomioon 

työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa sekä pidettävä ajan tasalla.58 

 

Työturvallisuuslain 10 §:n mukaan työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon 

ottaen riittävän systemaattisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista59, muusta 

työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät. Tunnistetut haitta- ja 

vaaratekijät60, joita ei voida poistaa, tulee minimoida ja niiden riskit arvioida. Vaarojen 

ja haittojen lisäksi tulee tunnistaa niille altistuvat työntekijät huomioimalla heidän henki-

lökohtaiset edellytyksensä, kuten ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut henkilökohtaiset 

edellytykset sekä lisääntymisterveys. Esimerkiksi ikääntyvät työntekijät voivat tarvita 

enemmän valaistusta työssään kuin iältään nuoremmat työntekijät. Työnantajan tulee 

myös vaarojen ja riskien arvioinnin lisäksi jatkuvasti tarkkailla työympäristöä ja työnte-

kijöiden työskentelyn turvallisuutta. Työnantajalla on näin ollen velvollisuus ottaa työ-

suhteessa olevan työntekijän henkilökohtaiset edellytykset huomioon tämän työuran kai-

kissa vaiheissa.61 

 

TTurvL (738/2002) 11 §:ssä säädetään erityistä vaaraa aiheuttavasta työstä sekä ras-

kaana olevan työntekijän osallistumista hänelle tai sikiölle vaaraa aiheuttavaan työhön. 

Säädös on yleisluontoinen, sillä sen soveltamisessa on keskeisessä asemassa 10 §:ssä 

tarkoitettu työn vaarojen arviointi. Tässä otetaan huomioon toisaalta työ ja työolosuhteet 

                                                           
58 Siiki 2003, s. 36–38. 
59 Työajoista aiheutuvien haittojen ja vaarojen selvittäminen ja tunnistaminen on lisätty TTurvL 10 §:ään 
329/2013 lakimuutoksen yhteydessä.  
60 Saloheimo mukaan (1996b, s. 149) vaara on työympäristön potentiaalinen tekijä, josta voi aiheutua 
haittaa tai vahinkoa työntekijän terveydelle. Riskiä voidaan luonnehtia vaarasta johtuvan vahingon reali-
soitumisen todennäköisyydeksi ja mahdollisen vahinkoseurauksen vakavuudeksi.  
61 Työterveyslaitos 2014, s. 34. 
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sekä toisaalta työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet.62  Jos työnantajan tekemässä 

riskinarvioinnissa tulee esille, että tietty työ aiheuttaa erityistä tapaturman tai sairastu-

misen vaaraa, ei kyseessä olevaa työtä saa tehdä muu kuin siihen työhön pätevä ja sii-

hen henkilökohtaisten ominaisuuksiensa puolesta sopiva työntekijä. Lisäksi tällaisen pä-

tevän63 työntekijän välittömässä valvonnassa oleva muukin kuin täysin pätevä työnte-

kijä voi tehdä tällaista työtä.64 

 
Työturvallisuuslain 12 §:ssä velvoitetaan työnantajaa huomioimaan työympäristön suun-

nittelussa ja erilaisissa muutostilanteissa myös vammaisia65 koskevat erityissäännökset. 

Erityissäännösten nojalla työnantajan on tarpeen vaatiessa tehtävä työympäristöön sellai-

sia mukautuksia, että vammaisilla työntekijöillä on mahdollisuus työskentelyyn. Vam-

maisten erityistarpeiden huomioon ottaminen perustuu myös TTurvL (738/2002) 8 §:n ja 

10 §:n velvoitteisiin.66 

 

Työturvallisuuslain 13 §:n mukaan työn suunnittelussa ja mitoituksessa on otettava huo-

mioon työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset, jotta työn kuormitustekijöistä 

työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle aiheutuvaa haittaa tai vaaraa voidaan välttää 

tai vähentää. Työn suunnittelun ja mitoituksen lähtökohtana käytetään yleisiä suunnittelu- 

ja mitoitusperiaatteita. Tällä tarkoitetaan sitä, että jokaisen yksittäisen työntekijän yksi-

löllisiä ominaisuuksia ja edellytyksiä ei aseteta perusteeksi työn suunnittelussa, vaan 

työnantajan tulee ottaa huomioon työntekijöiden henkilökohtaiset edellytykset huolehti-

misvelvollisuutensa mukaisesti esimerkiksi, kun työntekijöitä sijoitetaan työtehtäviin ja 

annetaan opetusta sekä ohjausta.67 Työntekijän opetuksesta ja ohjauksesta säädetään tar-

kemmin työturvallisuuslain 14 §:ssä. Säännös velvoittaa työnantajaa antamaan työnteki-

jöille riittävää opetusta ja ohjausta68. Työnantajan velvollisuus koskee kokonaisvaltaisesti 

erilaisia työhön liittyviä seikkoja, kuten työmenetelmiä, koneita, työturvallisuuteen liitty-

viä tekijöitä, suhteellisen harvoin toistuvia rutiineja sekä erilaisia häiriötilanteita. Työn-

antajan on myös tarvittaessa täydennettävä työntekijän opetusta ja ohjausta.69 

                                                           
62 HE 59/2002, s.32.  
63 Pätevyydellä tarkoitetaan tässä työntekijän ammattitaitoa ja työntekijän työnantajalta saamaa riittä-
vää perehdytystä ja ohjeistusta. Siiki 2010, s. 45. 
64 Siiki 2010, s. 45. 
65 Työntekijän vammaisuutta ja vajaakuntoisuutta käsitellään tässä tutkielmassa jäljempänä kappaleessa 
3.2.5, jossa käsitellään työntekijän terveydentilan vaikutusta työturvallisuuteen.  
66 Työterveyslaitos 2014, s. 34. Ks. myös vammaisiin liittyen direktiivi 2000/78/EY artikla 5. 
67 Siiki, 2003, s. 45. 
68 Työntekijän opetukseen ja ohjaukseen sekä niihin vaikuttaviin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyk-
siin palataan tarkemmin tämän tutkielman kappaleessa 3.2.4. 
69 Hahto 2004, s. 347. 
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TTurvL (738/2002) 15 §:ssä säädetään henkilönsuojainten, apuvälineiden ja muiden 

laitteiden varaamisesta työntekijöiden käyttöön. Työstä tai työolosuhteista työntekijälle 

aiheutuva tapaturman tai sairastumisen vaara tulee kuitenkin ensisijaisesti torjua raken-

teellisilla, teknisillä ja työn organisointiin liittyvillä toimenpiteillä niiden periaatteiden 

mukaisesti, jotka on mainittu 8 §:n 3 momentissa. Näin ollen henkilönsuojaimet tulevat 

kysymykseen vasta toissijaisena torjuntakeinona.70  

 

Henkilönsuojainten hankinnan ja käytön tulee perustua työnantajan tekemään vaarojen 

arviointiin ja saatavilla olevien henkilösuojainten suojausominaisuuksien arviointiin.71  

Suojainten valinnassa on otettava huomioon ergonomian vaatimukset ja työntekijän ter-

veydentila72. Suojainten on tarvittavien säätöjen jälkeen oltava käyttäjälleen sopivat. 

Suojainten, joita käytetään samanaikaisesti, on sovittava yhteen siten, että ne edelleen 

suojaavat kyseisiltä vaaroilta. Lisäksi henkilösuojainten tulee täyttää ne rakenteelliset 

perusominaisuudet, joita säädetään valtioneuvoston päätöksessä (1406/1993) henkilön-

suojaimista.  

 

Työnantajan sijaisesta säädetään työturvallisuuslain 16 §:ssä. Työnantajan sijaisella tar-

koitetaan henkilöä, jonka työnantaja asettaa edustajanaan hoitamaan sen velvollisuu-

deksi laissa säädettyjä tehtäviä. Käytännössä työnantajan sijaisena toimii yleensä esi-

mies- tai työnjohtotehtäviin nimetty henkilö, jonka tehtävät on määriteltävä riittävällä 

tarkkuudella. Tähän vaikuttaa muun muassa työnantajan toimiala, työn tai toiminnan 

luonne ja työpaikan koko. Säännöksen mukaan työnantajan on myös huolehdittava siitä, 

että sijaisella on riittävä pätevyys, hänet on riittävästi perehdytetty tehtäviinsä ja että hä-

nellä muutenkin on asianmukaiset edellytykset tässä tarkoitettujen tehtävien hoitami-

seen.  

 

TTurvL (738/2002) 3 luvun 17 § mukaan työnantajan on yhteistoiminnassa työntekijöi-

den kanssa ylläpidettävä ja parannettava työpaikan työturvallisuutta. Työnantajan on 

                                                           
70 HE 59/2002, s. 35.  
71 Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993) 4 §.  
72 Jos esimerkiksi työntekijä heikko näkökyky edellyttää jatkuvasti silmälasien käyttöä ja työntekijän työ 
vaatii tarkkuutta, voi työntekijä tarvita työssään optisesti hiottuja suojalaseja. Ks. myös VNp näyttöpää-
tetyöstä 1405/1993 7 §, jossa säädetään työnantajan velvollisuudesta hankkia työntekijälle tarvittaessa 
näyttöpäätetyöhän sopivat silmälasit. 
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muun muassa huolehdittava siitä, että työntekijät saavat riittävän ajoissa tietoa turvalli-

suuteen ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Työntekijöiden tulee omalta osaltaan toi-

mia yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden edustajien kanssa kyseessä olevan lain 

mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Työntekijällä on myös oikeus tehdä työturvalli-

suutta koskevia ehdotuksia työnantajalle ja saada niihin palaute. Työsuojelun valvonta-

lain 5 luvussa säädetään työsuojelun yhteistoiminnan73 toteuttamisesta. 

 

Työturvallisuuslain 5 luvussa on säädetty työpaikoilla esiintyvistä erilaisista haitta- ja 

vaaratekijöistä, joiden torjunta on työnantajan velvollisuutena. Säännöksiä on annettu 

muun muassa ergonomiasta, työn kuormitustekijöistä, näyttöpäätetyöstä, väkivallan uh-

kasta, häirinnästä, yksintyöskentelystä, yötyöstä ja työpaikan erilaisista rakenteellisista 

olosuhteista. Lisäksi säännöksiä on kemiallisista, biologisista ja fysikaalisista tekijöistä, 

koneiden ja muiden työvälineiden turvallisesta käytöstä sekä henkilöstötiloista. Monia 

työturvallisuuslain 5 luvun säännöksien työnantajaa koskevia velvollisuuksia on täs-

mennetty asetuksilla. 

 

Työntekijän fyysisen turvallisuuden suojelun lisäksi tulee työnantajan huomioida työn-

tekijä henkinen työnsuojelu. Haitallista henkistä yli- tai alikuormitusta voivat aiheuttaa 

esimerkiksi työn yksitoikkoisuus ja pakkotahtisuus, kiire, liiallisten tietomäärien käsit-

tely ja ongelmat työyhteisön sosiaalisissa suhteissa. Näillä seikoilla on vaikutusta muun 

muassa suomalaisen työelämän erityisongelmaan, ennenaikaiselle eläkkeelle siirtyvien 

suureen määrään.74 

 

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu myös järjestää työntekijöilleen työterveyshuolto, 

josta säädetään työterveyslaissa. Velvoite koskee käytännössä kaikkia työnantajia. Työn-

antajia velvoittavan työntekijöiden terveystarkastuksen soveltamisala on työterveyshuol-

tolaissa laaja. Sen piiriin kuuluvat sekä erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavat työt ja 

työympäristöt että työntekijän työ- ja toimintakyvyn selvittäminen. Edellä mainittujen 

asioiden tarkoittamia tilanteita voi esiintyä monenlaisissa tapauksissa. Työ- ja toiminta-

kyvyn selvittämisessä voi olla kyse sekä työstä että työntekijästä johtuvista lakisääteisen 

                                                           
73 Työpaikan yhteistoimintaelimiä ovat työnantajan nimeämä työsuojelupäällikkö, henkilöstöä edustava 
työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelutoimikunta. 
74 Saloheimo 1996, s. 81. 
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terveystarkastuksen tarpeista. Työntekijästä johtuvana syynä tällaiselle terveystarkastuk-

selle voi olla esimerkiksi työntekijän mielenterveydelliset ongelmat.75 

 

Työterveyshuollon tekemä työntekijän yleisen terveydentilan seurantaan liittyvä terveys-

tarkastus edellyttää työntekijän tietoista suostumusta.76 Työntekijä ei kuitenkaan saa il-

man perusteltua syytä kieltäytyä osallistumasta työterveyshuoltolain 13 §:ssä tarkoitet-

tuun terveystarkastukseen, joka on tarpeen terveydellisten edellytysten selvittämiseksi 

kyseiseen työhön.77 Perustellun syyn on katsottu olevan olemassa muun muassa silloin, 

kun Työntekijälle on äskettäin suoritettu vastaava terveystarkastus. Henkilökohtaisten 

terveydellisten edellytysten selvittämistä voidaan vaatia tilanteissa, kun työntekijää sijoi-

tetaan työhön, josta saattaa aiheutua hänen terveydelleen vaaraa tai haittaa. Lisäksi sel-

vittämistä voidaan vaatia erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä silloin, kun 

on perustellusti aihetta epäillä, että työstä aiheutuu työntekijälle terveydellisiä vaaroja tai, 

jos vajaakuntoisen työntekijän vamman tai sairauden vuoksi hänen työstä selviytymistään 

tulee seurata.78  

 

Esimerkiksi rakennusalalla työntekijän terveydentilan seurantaa ja työterveyshuollon jär-

jestämisen kattavuutta on pyritty turvaamaan erityissääntelyn79 avulla. Rakennusalan 

työnantajan velvollisuutena on työterveyshuollon järjestämisvelvollisuuden ohella huo-

lehtia siitä, että rakennustyötä tekevällä työntekijällä on oma henkilökohtainen työter-

veyskortti. Menettelyn tavoitteena on edistää työntekijän työterveyshuollon toteuttamista 

ja terveydentilan seurantaa.80 

 

2.3 Työntekijän työturvallisuusvelvollisuudet ja oikeus työstä pidättäytymiseen 

Vaikka työturvallisuuslaki asettaa ensisijaisesti velvollisuuksia työnantajalle, ei työnteki-

jöitä pidetä passiivisina suojelun kohteina, vaan heillä on myös omat velvollisuutensa 

sekä oikeutensa osallistua turvallisen ja terveellisen työympäristön aikaansaamiseen.81 

Työturvallisuuslain 4 luvussa säädetään työntekijän velvollisuuksista ja oikeudesta työstä 

pidättäytymiseen. 

 

                                                           
75 Koskinen 2007, s. 170–172.Ks. myös Koskinen, sähköinen artikkeli työterveyslääkäri-lehdessä 1/2005. 
76 Koskinen – Ullakonoja 2012, s. 173. Ks. myös Koskinen 2007, s. 170–172. 
77 HE 114/2001, s. 41. 
78 Koskinen – Ullakonoja 2012, s. 173.  
79 Ks. Valtioneuvoston asetus työntekijöiden terveyskortista rakennustyössä (1176/2006). 
80 Saarinen 2011, s. 210–211. 
81 Siiki 2003, s. 97. 
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Työturvallisuuslain 18 §:n mukaan työntekijän yleisiä velvollisuuksia ovat muun muassa 

työnantajan määräysten ja ohjeiden noudattaminen, työpaikan järjestyksestä, siisteydestä 

sekä omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta huolehtiminen. Lisäksi työntekijän 

tulee noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta työssään. Myös muihin työntekijöihin koh-

distuvaa häirintää ja epäasiallista kohtelua tulee välttää. TTurvL (738/2002) 19 §:ssä vel-

voitetaan työntekijää poistamaan havaitsemansa viat ja puutteet sekä ilmoittamaan niistä 

työnantajalle. Työturvallisuuslain 20 §:ssä säädetään työntekijän velvollisuudesta käyttää 

työnantajan antamia henkilönsuojaimia ja varusteita. Lisäksi säännöksessä edellytetään 

työntekijän käyttämään työssään sellaista asianmukaista vaatetusta, josta ei aiheudu tapa-

turman vaaraa. Työturvallisuuslain 21 § puolestaan edellyttää työntekijältä koneiden ja 

työvälineiden asianmukaista käyttöä ja TTurvL (738/2002) 22 § kieltää työntekijää pois-

tamasta tai kytkemästä pois päältä ilman erityistä syytä koneeseen, työvälineeseen tai 

muuhun laitteeseen taikka rakennukseen asennettua turvallisuus- tai suojalaitetta. Myös 

työsopimuslain 3 luvussa säädetään työntekijän velvollisuuksista82. 

 

Työntekijällä on työturvallisuuslain 23 §:n mukaan oikeus pidättäytyä työstä, josta aiheu-

tuu vakavaa vaaraa joko hänen omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle. 

Vakavalla vaaralla tarkoitetaan sellaista vaaraa, joka on suurempi kuin kyseiseen työhön 

tavanomaisesti sisältyvä vaara. Kun vaaran todellisuutta ja vakavuutta arvioidaan, on 

otettava huomioon toimialan ja työtehtävien vaarallisuusaste sekä työtehtävien sisältö. 

Säännös ei kuitenkaan estä tekemästä yleiseltä luonteeltaan vaarallisiakin töitä.83 Työstä 

pidättäytymisestä on ilmoitettava mahdollisimman pian työnantajalle tai tämän edusta-

jalle. Oikeus pidättäytyä työnteosta jatkuu siihen saakka, kunnes työnantaja on poistanut 

vaaratekijät tai muutoin huolehtinut siitä, että työ voidaan suorittaa turvallisesti.  

 

2.4 Työsuojelun valvonta 

Suomessa työsuojelun alueellista valvontaa ja ohjausta hoitavat viisi aluehallintoviras-

toa: Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue (Pohjois-Suomen AVI 

                                                           
82 TSL 4 luvun 2 §:ssä säädetään työntekijän työturvallisuutta koskevista velvollisuuksista, joita ovat 
muun muassa työtehtävien ja työolosuhteiden edellyttämä huolellisuus ja varovaisuus sekä omasta ja 
muiden työntekijöiden työturvallisuudesta huolehtiminen. Säännöksen mukaan työntekijän on ilmoitet-
tava työnantajalle työpaikan rakenteissa, koneissa, laitteissa sekä työ- ja suojeluvälineissä havaitsemis-
taan vioista ja puutteellisuuksista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaaraa.  Lisäksi 
TSL 4 luvun 1 §:ssä säädetään työntekijän yleisistä velvollisuuksista3 § kilpailevan toiminnan kiellosta ja 
4 §:ssä liike- ja ammattisalaisuuksien ilmaisemisen kiellosta. 
83 Koskinen – Ullakonoja 2012, s. 167. 
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hoitaa työsuojeluvastuualueen asiat myös Lapin aluehallintoviraston alueella), Itä-Suo-

men aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovi-

raston työsuojelun vastuualue, Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vas-

tuualue, joka toimii myös Ahvenanmaalla sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston työ-

suojelun vastuualue.  Työsuojeluviranomaiset tekevät työsuojelutarkastuksia työpai-

koilla ja muissa valvontakohteissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan yhteistoimin-

nasta (44/2006) annetun lain mukaisesti. Laissa säädetään työsuojeluviranomaisten me-

nettelytavoista, toimivallasta ja pakkokeinoista, joita voidaan käyttää työsuojelun val-

vonnan tehosteena. Laissa säädetään myös oikeusturvakeinoista ja eräistä ilmoitusvel-

vollisuuksista.84 

 

Viranomaisvalvonnan piiriin kuuluu muun muassa työturvallisuuslain noudattaminen 

työpaikoilla sekä työsopimuslaissa, työaikalaissa ja vuosilomalaissa säädettyjen työsuh-

teen ehtojen noudattaminen.  Lisäksi työsuojeluviranomaisten valvottavana on yhden-

vertaisuuslain mukaisen yhdenvertaisuuden toteutuminen työelämässä ja työsuojelun 

valvontalain mukainen työtapaturmien tutkinta. Ne suorittavat myös markkinoilla ole-

vien lähinnä työssä käytettävien koneiden ja henkilönsuojainten turvallisuuden valvon-

taa markkinavalvonnan keinoin.85 Työsuojeluviranomaiset pyrkivät myös torjumaan 

harmaata taloutta valvomalla ulkomaalaisen ja ulkopuolisen työvoiman käyttöä lain lä-

hetetyistä työntekijöistä (1146/1999) että lain tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vas-

tuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) annetun lain mukaisesti.86 

 

Työsuojeluviranomaisilla on merkittävä rooli työtapaturmien tutkinnassa ja ne osallistu-

vat myös työrikosten käsittelyyn. Työsuojelun valvontalainsäädännön ja tapaturmalain 

nojalla työnantaja on velvollinen ilmoittamaan vakavista työtapaturmista ja ammattitau-

titapauksista työsuojeluviranomaisille. Jos poliisi on tutkinut työntekijälle aiheutunutta 

vakavaa vammaa tai kuolemantapausta, tulee poliisin ilmoittaa tehdystä tutkinnasta 

myös työsuojeluviranomaiselle. Työsuojelun valvontalain mukaan työsuojeluviranomai-

selle tulee varata tilaisuus tulla kuulluksi esitutkinnassa.87 

 

                                                           
84 Ks. aluehallintovirasto, työsuojelu. Ks. myös Siiki 2012, s. 297. 
85 Siiki 2012, s. 299. 
86 Ks. aluehallintovirasto, työsuojelu. 
87 Alvesalo – Jauhiainen 2006, s. 53. 
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Mikäli työnantaja ei täytä edellä esitettyjä velvollisuuksiaan, voi siitä aiheutua rikosoi-

keudellisia seuraamuksia. Rikoslain 47 luvun 1 §:ssä säädetään työturvallisuusrikok-

sesta. Säännöksen mukaan työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai huolimatto-

muudesta rikkoo työturvallisuusmääräyksiä tai aiheuttaa työturvallisuusmääräysten vas-

taisen puutteellisuuden tai epäkohdan taikka mahdollistaa työturvallisuusmääräysten 

vastaisen tilan jatkumisen laiminlyömällä valvoa työturvallisuusmääräysten noudatta-

mista alaisessaan työssä tai jättämällä huolehtimatta taloudellisista, toiminnan järjestä-

mistä koskevista tai muista työsuojelun edellytyksistä, on tuomittava työturvallisuusri-

koksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 

 

Säännöksen 2 momentin mukaan rangaistus kuolemantuottamuksesta, vammantuotta-

muksesta ja vaaran aiheuttamisesta säädetään rikoslain 21 luvun 8–11 §:ssä ja 13 §:ssä. 

Säännöksen 3 momentin mukaan työturvallisuusrikoksena ei kuitenkaan pidetä yksit-

täistä työturvallisuusmääräysten rikkomista, joka on työturvallisuuden kannalta vähäi-

nen ja josta säädetään rangaistus työturvallisuuslain 63 §:ssä, työterveyshuoltolain 23 

§:ssä tai eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain 

(1016/2004) tai laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella anne-

tun lain (395/2012) 20 §:ssä. 

 

Työturvallisuusrikkomuksesta säädetään työturvallisuuslain 63 §:ssä. Säännöksen mu-

kaan työnantaja tai 7 §:ssä tarkoitettu henkilö taikka näiden edustaja, joka tahallaan tai 

huolimattomuudesta laiminlyö tässä laissa tai sen nojalla annetussa säädöksessä sääde-

tyn käyttöönotto- tai määräaikaistarkastuksen suorittamisen; selvityksen tai suunnitel-

man tekemisen; suojalaitteen tai henkilökohtaisen suojaimen varaamisen tai asentami-

sen; työtä koskevan luvan hankkimisen tai ilmoituksen tekemisen; koneen, välineen tai 

muun teknisen laitteen ja terveydelle vaarallisen aineen käytössä tarvittavan käyttö-, 

huolto- ja muun vastaavan ohjeen antamisen tai tämän lain nähtävänä pitämisen, on tuo-

mittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, työturvallisuusrik-

komuksesta sakkoon. 

 

Työturvallisuusrikkomuksesta tuomitaan myös se, joka luvattomasti tai ilman pätevää 

syytä tahallaan tai huolimattomuudesta poistaa tai turmelee tapaturman tai sairastumisen 

vaaran välttämiseksi tarkoitetun laitteen taikka ohje- tai varoitusmerkinnän. Rikoslain 

52 a §:ssä tarkoitettu henkilö, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö huolehtia 
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tekemissään sopimuksissa tai muutoin käytettävissään olevin keinoin yhteisellä raken-

nustyömaalla työskentelevän henkilön tunnistetta koskevasta mainitussa pykälässä sää-

detystä velvollisuudesta. Se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö rikoslain 

52 b §:ssä tarkoitetun luettelon pitämisen tai säilyttämisen; se, joka tahallaan tai huoli-

mattomuudesta laiminlyö antaa rikoslain 52 b §:ssä mainittuja tietoja mainitussa pykä-

lässä tarkoitetun luettelon pitämistä varten tai antaa ne olennaisesti virheellisinä tai 

puutteellisina; sekä itsenäinen työnsuorittaja, joka yhteisellä rakennustyömaalla laimin-

lyö rikoslain 52 a §:ssä tarkoitetun tunnisteen näkyvillä pitämisen työmaalla liikkues-

saan. 

 

Huomioitavaa on, että työturvallisuusrikos ei ole asianomistajarikos. Työturvallisuusri-

koksen tunnusmerkistö on kaksiosainen.  Ensimmäisen kohdan mukainen työturvalli-

suusmääräysten rikkominen on työturvallisuusrikoksen perinteinen tekotapa. Toisen 

kohdan mukaan taas rangaistaan tietynlaiset työturvallisuuden tasoon vaikuttaneet työ-

suojelun edellytysten laiminlyönnit. Rangaistusvastuu ei kuitenkaan edellytä työntekijän 

terveyden vaarantamista. Rangaistusvastuu ei myöskään edellytä sitä, että työnantajan 

edustaja tuntee tarkkaan työturvallisuusmääräykset, vaan esimiehen velvollisuutena on 

ottaa selvää työturvallisuusriskeistä.88 

 

Oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädetään rikoslain 9 luvussa. Lain mukaan yhteisö, 

säätiö tai muu oikeushenkilö, jonka toiminnassa on tehty rikos, on syyttäjän vaatimuk-

sesta tuomittava rikoksen johdosta yhteisösakkoon, jos se on kyseessä olevassa laissa 

säädetty rikoksen seuraamukseksi. Yhteisösakon alin rahamäärä on 850 ja ylin 850 000 

euroa. 

 

                                                           
88 Salovaara 2006, s. 172–176. Ks. myös Nuutila 2006, s. 148–151. 
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3 TYÖNTEKIJÄN HENKILÖKOHTAISET EDELLYTYKSET 

3.1 Yleistä 

Tässä kappaleessa tarkastellaan lähemmin, millä tavoin työntekijän erilaiset henkilökoh-

taiset edellytykset/ominaisuudet, voivat vaikuttaa hänen työturvallisuuteensa. Lisäksi 

tarkastellaan, miten eri tavoin työnantajan tulee ottaa huomioon työntekijöidensä henki-

lökohtaiset edellytykset suunnitellessaan, mitoittaessaan ja toteuttaessaan työolosuhteita 

käytännön työssä. Tutkielman pääasiallisena selvityskohteena ovat työntekijän ikä hen-

kilökohtaisena edellytyksenä ja sen mahdolliset vaikutukset henkilön työturvallisuuteen. 

Työntekijän ikää henkilökohtaisena edellytyksenä tarkastellaan muun muassa fysiolo-

gisten ja juridisten perusteiden sekä terveydentilan ja työkyvyn kautta. Arvioinnin koh-

teena on myös se, onko työntekijän ikä sidoksissa hänen ammattitaitoonsa ja työkoke-

mukseensa. Lisäksi tarkastellaan työntekijän sukupuolen, etnisen taustan, kulttuurin ja 

kielitaidon mahdollista vaikutusta työntekijän työturvallisuuteen. 

 

3.2 Työntekijän ikä 

3.2.1 Nuoret työntekijät 

Nuoren työntekijän määritelmät vaihtelevat asiayhteydestä riippuen. Määrittelyperus-

teena voi olla joko fysiologiset tai juridiset perusteet. Lapsuusajan voidaan katsoa fysio-

logisesti päättyvän noin 15 vuoden iässä, jolloin nuoruusvaihe alkaa. Siirtymävaiheen 

aikuisuuteen katsotaan kuuluvan ikävuodet 17–21, kun taas aikuistuminen tapahtuu ikä-

vuosina 21–28. Nuorella työntekijällä kehitys kypsään aikuisuuteen jatkuu näin ollen 

huomattavasti yli varsinaisen nuorisovaiheen.89  

 

Fysiologisesti 15–21 vuotiasta henkilöä voidaan pitää nuorena työntekijänä, mutta juri-

disesti ikärajat ovat ahtaammat.90 Lakia nuorista työntekijöistä (998/1993) sovelletaan 

työhön, jota alle 18-vuotias henkilö (nuori työntekijä) tekee työ- tai virkasuhteessa. Alle 

18-vuotiaat nuoret ovat lainsäädännöllisesti erityisen suojelun kohteena. Nuorista työn-

tekijöistä annetun lain 9 §:n mukaan työnantajan on huolehdittava siitä, ettei työ ole 

nuoren työntekijän ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselle vahingoksi ja ettei se vaadi 

suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin hänen ikäänsä ja voimiinsa nähden on kohtuul-

lista. Edellä mainitun lain 10 §:n mukaan työnantajan on huolehdittava siitä, että nuori 

työntekijä, jolla ei ole työhön tarvittavaa ammattitaitoa ja kokemusta, saa opetusta ja 

                                                           
89 Km. 1991:43, s. 208. 
90 Km. 1991:43, s. 208. 
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ohjausta työhönsä sekä työolojen, ikänsä ja muiden ominaisuuksiensa edellyttämää hen-

kilökohtaista opastusta työssä niin, että hän välttyy aiheuttamasta vaaraa itselleen tai 

muille. 

 

Alle 18-vuotiaiden nuorten työturvallisuudesta on myös säädetty useilla asetuksilla.91 

Lisäksi nuorten työsuhteita koskevat niin ikään kaikki yleiset työoikeudelliset lait, ellei 

nuoria työntekijöitä koskevassa erityislaissa tai -asetuksessa ole nimenomaisesti poi-

kettu yleissäännöksistä.92 Alle 18-vuotiaat nuoret työntekijät eivät kuulu tämän tutkiel-

man kohderyhmään. Tässä tutkielmassa tarkastellaan sen sijaan työuransa alussa olevia 

nuoria aikuisia, jotka ovat iältään 18–24 vuotiaita.  

 

Tutkielman kohderyhmän nuoret aikuiset eivät ole enää lainsäädännöllisen erityissuoje-

lun kohteena, kuten alle 18-vuotiaat nuoret. Työelämään tullessaan nuorten valmiudet 

voivat vaihdella suurestikin, sillä jokainen nuori kehittyy yksilöllisesti. Työelämäval-

miuksiin93 voivat vaikuttaa muun muassa perimä, perhetaustat, fysiologiset, psykologi-

set ja sosiaaliset tekijät. Esimerkiksi vanhempien antamilla toimintamalleilla, arvoilla, 

asenteilla ja ihanteilla voi olla suuri vaikutus nuoren toimintaedellytyksiin ja erilaisiin 

mahdollisuuksiin työelämässä.94 Nuoren aikuisen työelämävalmiudet, jotka eivät välttä-

mättä kulje käsi kädessä iän ja ammatillisen osaamisen kanssa, tulee ottaa huomioon 

muun muassa työnantajan antamassa perehdytyksessä ja annettujen tehtävien työnopas-

tuksessa. Mitä heikommat työelämävalmiudet nuorella aikuisella on, sitä tarkemman 

opastuksen ja ohjauksen nuori tarvitsee. 

 

                                                           
91 Nuoria työntekijöitä koskevia asetuksia ovat: Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen 
haitallisista ja vaarallisista töistä 475/2006, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille 
vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta 188/2012, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työnte-
kijöille sopivien kevyiden töiden esimerkkiluettelosta 189/2012. 
92 TEM, nuoret työntekijät. 
93 Oulun seudun nuorten tieto- ja neuvontapalvelun mukaan työelämävalmiuksilla tarkoitetaan niitä tai-
toja, joita työelämässä tarvitaan ammatillisten taitojen lisäksi. Yleisiin työelämävalmiuksiin luetaan 
muun muassa kirjallisen ja suullisen ilmaisun taidot, viestinnälliset valmiudet, oman ajankäytön hallinta, 
projektinhallintataidot, suunnitelmallisuus, organisointikyky, ongelmanratkaisuvalmiudet, kyky etsiä ja 
omaksua tietoa eri lähteistä, itsenäinen työote ja myös tiimityötaidot, vastuuntunto ja vastuunkanto-
kyky, stressin sietokyky, täsmällisyys, tunnollisuus, neuvottelutaidot, erilaisuuden sietäminen, omien 
vahvuuksien, kehitystarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden tunnistaminen sekä työelämän ja toimialan 
vaatimusten mukainen käyttäytyminen. 
94 Ruoppila 2008, s. 35. Ks. myös Laakso ym. 2008, s. 54–55 perimän vaikutuksesta temperamenttiin. 
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3.2.2 Iäkkäät työntekijät 

Ikääntyminen ja vanheneminen tarkoittavat osaksi eri asioita, vaikka sanoja käytetään 

usein arkikielessä toistensa synonyymeina. Ikääntymisellä tarkoitetaan kronologista, ka-

lenterin mukaan tapahtuvaa ikääntymistä, kun taas vanheneminen tarkoittaa vanhenemi-

sen prosessia.95 Kun puhutaan ikääntyvistä työntekijöistä, tarkoitetaan yli 45-vuotiaita 

henkilöitä. Ikääntyväksi luokiteltavan työntekijän ikää on vaikea määritellä täsmälli-

sesti, mutta käytössä olevaa ikärajaa on perusteltu sekä käytännön kokemuksilla että tut-

kimusten perusteella. Ikääntyneellä työntekijöillä sen sijaan tarkoitetaan yli 55-vuotiaita 

henkilöitä. Ikääntyneen työntekijän termi on otettu Suomessa käyttöön Ikäkomitean 

työn yhteydessä.96Tämän tutkielman kohteena ovat ikääntyneet työntekijät ja siinä ryh-

mässä erityisesti yli 60-vuotiaat. 

  

Tulevaisuudessa työntekijöiden tulee pysyä työelämässä yhä pidempään, sillä eläke-

ikään on nostettu ja sitä tullaan oletettavasti tulevaisuudessa vielä nostamaan. Tämä tar-

koittaa sitä, että ikääntyneiden osuus kasvaa Suomen työmarkkinoilla.  Suomen työlain-

säädännössä ei ole erillislakia, joka koskisi ikääntyviä tai ikääntyneitä, kuten on nuorten 

työntekijöiden kohdalla.97 Työlainsäädännössä on kuitenkin useita erillissäännöksiä, 

joissa työntekijän ikä on huomioitu suojatarkoituksessa. Tällä hetkellä ikääntyviä työn-

tekijöitä huomioidaan etenkin työturvallisuuslaissa, työsopimuslaissa, työterveyshuolto-

laissa ja työaikalaissa. Lisäksi rikoslaissa on kriminalisoitu työsyrjintä muun muassa iän 

perusteella.98 

 

3.2.3 Iän vaikutus työntekijän ammattitaitoon ja työkokemukseen 

Työnantajan on huolehtimisvelvollisuutensa perusteella huomioitava työn laadun ja 

luonteen vaikutukset työturvallisuuteen: eri töissä on erilaisia työturvallisuusriskejä 

mutta toisaalta työturvallisuusriskit voivat vaihdella myös samassa työssä työntekijöi-

den henkilökohtaisten edellytysten johdosta.  Esimerkiksi kokematon työntekijä saattaa 

altistua erilaisille vaaroille helpommin kuin kokenut työntekijä, kun taas iän myötä saat-

taa työntekijän tarkkaavaisuus heikentyä, mikä lisää työturvallisuusriskiä.99 

 

                                                           
95 Ilmarinen 2006, s. 60.  
96 Ilmarinen 2006, s. 60.  
97 Paanetoja–Piispa 1993, s. 6. 
98 Ilmarinen 2006, s. 185–193. Ks. myös Paanetoja–Piispa 1993, s. 11–24, Paanetoja 1994, s. 409–419 ja 

Paanetoja 2001, s. 39–48. 
99 Paanetoja 2014, s. 198. Ks. myös Sortti 2013, s. 80. 
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Työntekijän ammattitaito100 eli pätevyys koostuu eri osa-alueista. Ammattitaitoon kuu-

luu muun muassa työtaidot, joita ovat tekniset ja taloudelliset taidot, sekä kehittämis-, 

suunnittelu- ja arviointitaidot. Lisäksi ammattitaitoon kuuluu erilaiset sosiaaliset taidot, 

kuten yhteistyö-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Hyvään ammattitaitoon kuuluu myös 

tärkeänä osana turvallisuusosaaminen, jolla tarkoitetaan turvallisia ja terveellisiä työta-

poja.101 Ammattitaito karttuu ja kehittyy työssä oppimisen myötä. Toisin sanoen osaa-

mista tulee vain työtä tekemällä.  

 

Hyvä ammattitaito ei välttämättä ole sidoksissa työntekijän ikään ja työkokemukseen, 

sillä siihen vaikuttavat myös henkilön koulutus ja henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten 

aktiivisuus, asennoituminen ja motivoituneisuus työhön ja oman osaamisen kehittämi-

seen. Esimerkiksi nuorten työntekijöiden etuna ovat tuoreen koulutuksen kautta hankitut 

tiedot ja taidot. Iäkkäämpien työntekijöiden ammattitaidon vahvuutena voidaan pitää 

kokemusosaamista ja niin sanottua ”hiljaista tietoa”. Kokemusosaaminen pitää sisällään 

muun muassa hankitun tietomäärän, organisatorisen tuntemuksen ja toimintatapojen 

monipuolisuuden.102 

 

Työkokemus sen sijaan lisää ja kehittää tietyssä määrin ammatillista osaamista. Työko-

kemuksen merkitys korostuu ammattispesifisen osaamisen kartuttajana.103 Työkokemus 

kartuttaa osaamisen osalta työntekijän kokemustietoa ja hiljaista tietoa. Toisin sanoen, 

kun työntekijän ammatillinen harjaantuminen ja kokemus karttuvat, lisääntyy hänellä 

myös hiljaisen tiedon määrä. Kun edellä mainitut seikat yhdistyvät, on lopputuloksena 

osaaminen, jonka saavuttamisessa on sekä koulutuksella että pitkäaikaisella työntekemi-

sellä merkitystä.104 Työtilanteissa uuden tiedon tuottamisessa henkilön työkokemuksen 

määrän ohella ovat olennaisia osatekijöitä myös aikaisemman työkokemuksen vaihtu-

vuus, laatu sekä tiedon ja tieto-taidon syvyys. Koska työkokemus karttuu ajan myötä, on 

kokemuskertymän ajallisuuden lisäksi työntekijän iällä siihen merkittävä vaikutus. Työ-

kokemuksen yhtenä tärkeänä etuna voidaan pitää sen historiallisuutta.105  

 

                                                           
100 Ks. lisää ammattitaidon ja osaamisen määrittelyistä Paloniemi 2004, s. 19–24. 
101 Kangas – Hämäläinen 2007, s.18–22. 
102 Paloniemi 2004, s. 130. 
103 Paloniemi 2004, s. 107–108. 
104 Paloniemi 2004, s. 128–129. 
105 Paloniemi 2004, s. 146. 
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Pääsääntöisesti iäkkäillä työntekijöillä voidaan olettaa olevan enemmän ja monipuoli-

sempaa työkokemusta kuin nuorilla työntekijöillä. Iäkkään työntekijän työkokemus voi 

kuitenkin olla yksipuolisista ja vähäistäkin, jos henkilö on ollut pitkiä aikoja poissa työ-

markkinoilta ja/tai hän on tehnyt tietynlaista työtä lähes koko työuransa ajan.  Pitkästä-

kään työ- ja elämänkokemuksesta ei välttämättä ole erityistä hyötyä, jos niitä ei osaa 

hyödyntää eri tilanteissa. Esimerkiksi iäkkään työntekijän voisi olettaa osaavan välttää 

turhaa riskinottoa työssään aikaisempien kokemustensa opettamana, mutta näin yksin-

kertaisella mallilla asiat eivät todellisuudessa toteudu. Iäkkäiden työntekijöiden mahdol-

linen turtuminen omaan työhönsä ja tiettyjen työrutiinien muodostuminen saattaa myös 

johtaa vaarojen ja niistä seuraavien riskien aliarviointiin.  

 

Sen sijaan monet 18–24 vuotiaat nuoret saattavat olla tässä iässä vasta ensimmäisessä 

työsuhteessaan. Osa 18–24 vuotiaista työssä käyvistä nuorista työskentelee opinto-

jensa106 ohessa.  Huolimatta siitä, että nuorilla olisi ollut joitakin aikaisempia työsuh-

teita, voidaan heidän työkokemuksensa ja ammattitaitonsa olettaa olevan vähäistä.  Tä-

hän vaikuttanee muun muassa se, että nuoret tekevät usein erilaisia pätkätöitä ja vuokra-

työtä107, joissa työtehtävät saattavat vaihtua tiheään.108 Tällöin esimerkiksi nuorten ko-

kemukset työpaikan työturvallisuuskulttuurista109 eivät ehdi karttua.110 

 

Pirkanmaan käräjäoikeuden 20.6.2013 R13/1577 oikeustapaus tuo esille, että iäkkään 

työntekijän pitkä mutta yksipuolinen työkokemus ei takaa ammattitaitoa uusiin täysin 

erilaisiin työtehtäviin: 
Pirkanmaan KO 20.6.2013 R13/1577. Tapauksessa oli kyse siitä, oliko X Osuuskunnan 
sahan metallikorjaamon koneistamon esimies Y työnantajan edustajana huolimattomuu-
desta rikkonut työturvallisuusmääräyksiä. Y ei ollut työnantajan edustajana riittävästi 
huomioinut työturvallisuutta koskevien normien edellyttämiä velvoitteita työntekijän tur-
vallisuuden edellyttämien tarpeellisten toimenpiteiden, kuten työolojen jatkuvan seuran-
nan ja siinä havaittujen epäkohtien puuttumiseen, vaarojen selvittämisen ja arvioinnin, 
sorvin istukan suojaamisen sekä työntekijöille annettavan opetuksen ja ohjauksen osalta.  
 
Työturvallisuusmääräysten vastainen tila oli mahdollistanut Z:n loukkaantumiseen johta-
neen työtapaturman. Työtapaturma sattui, kun Z oli hiomassa hiomanauhalla sorvattua 

                                                           
106 Ks. STAT, koulutustilastot 2012, jonka mukaan opiskelijoista kävi vuonna 2010 töissä 56 %. Iän myötä 

työssäkäynti opintojen ohessa lisääntyy. Tilastokeskuksen tutkimus osoittaa, että 18–vuotiaista opiskeli-
joista 24 prosentilla, 21–vuotiaista 46 prosentilla ja 24–vuotiaista 55 prosentilla oli työsuhde. Vähintään 
25–vuotiaista opiskelijoista 70 prosenttia kävi opintojen ohella töissä. 
107 Ks. Tanskanen 2013, s. 47–48. Tanskasen tutkimuksen mukaan ammatin vaativuuden osalta opiskele-
vat vuokratyöntekijät tekevät huomattavasti muita harvemmin korkean ammattitaidon työtehtäviä. 
108 TEM raportteja 16/2012, s. 37–38. 
109 Pasi Valtee s. 6 mukaan organisaation työturvallisuuskulttuuriin kuuluvat kaikki ne organisaation ar-

vot, käytännöt ja toimintatavat, jotka säätelevät ja määrittävät organisaation työturvallisuutta. Toisin 
sanoen se on organisaation tapa hoitaa kaikkia turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasioitaan.  
110 THL, Nuorten työtapaturmat. 
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kappaletta. Hän piteli hiomanauhaa käsin molemmista päistä, kun nauha takertui kiinni 
hiottavaan kappaleeseen. Tämän seurauksena Z horjahti, jolloin hänen kätensä osui pyöri-
vän sorvin istukan osiin. Sorvia oli ollut mahdollista käyttää siten, että istukan suojus oli 
pois suojausasennosta. Z vasemman käden selkämykseen piti tehdä ihonsiirto ja kädestä 
meni puristusvoima. Tuomioistuimen mukaan Z:taa ei voitu pitää kyseessä olevaan työ-
hön pätevänä, koska hänen sorvinkäyttökokemuksensa oli vuosilta 1975–1977 ja hän oli 
työvoimakoulutukseen liittyvässä työharjoittelussa111. Tuomioistui katsoi Y:n syyllisty-
neen työturvallisuusrikokseen, josta hänet tuomittiin sakkoon. 
 

Y:n tiedossa oli siis ollut, että vaarallinen käsinhiontamenetelmä on ollut työmaalla tois-

tuvassa käytössä, mutta sitä ei ollut kielletty vaarallisuudesta huolimatta. Käsinhionta-

menetelmää ei ollut opetettu Z:lle, mutta sen käyttö oli ollut Z:n tiedossa. Y ei ollut 

omien sanojensa mukaan nähnyt Z:n käyttävän kyseessä olevaa työmenetelmää. Tuo-

mioistuin katsoi, että Y:n tiedossa oli työntekijöiden käytössä ollut erityistä tapaturman-

vaaraa aiheuttava työmenetelmä. Näin ollen Y:n esimiehenä olisi pitänyt huolehtia siitä, 

että tällaista työtä olisi saanut tehdä vain pätevä henkilö tai pätevän henkilön olisi pitä-

nyt valvoa Z:n tekemää työtä. Lisäksi työnantajan olisi tullut TTurvL 8 §:n mukaisesti 

”tarpeellisilla toimenpiteillä” ennakoida se, että vaarallista käsinhiontamenetelmää ei 

käytetä.112 

 

Oikeustapaus tuo myös esille sen, että ammattitaitoon liittyy tärkeänä osana kyseiseen 

tehtävään liittyvä työkokemus, jota Z:lta puuttui. Kuten aikaisemmin tuli esille, niin am-

mattitaito karttuu ja kehittyy työssä oppimisen myötä. Z:lla oli pitkä 30 vuoden työko-

kemus teollisuusvartijan tehtävistä, mutta niihin ei oletettavasti kuulu sorvaustyöt mil-

lään muotoa. Z oli ollut viisi kuukautta sorvaajakurssilla ja siihen liittyen muutaman vii-

kon työharjoittelussa, mutta sen ei voida katsoa olevan riittävä osoitus ammattitaidosta.  

 

Sen sijaan nuorten työntekijöiden osalta vähäinen työkokemus saattaa johtaa riskinottoi-

hin. Riskinotto on mahdollista etenkin silloin, jos työnantajan antama työnopastus ja pe-

rehdytys ovat olleet puutteellisia. Nuorten työntekijöiden vähäisestä työkokemuksesta 

johtuen he eivät ehkä osaa tunnistaa ja arvioida työympäristönsä riskejä tai pyytää apua 

työtehtäviinsä, joita he eivät ole aiemmin tehneet. Suomalaistutkimuksissa on saatu viit-

teitä muun muassa siitä, että nuoret pitävät riskinottamista välttämättömänä osana työtä 

                                                           
111 Z oli ollut X Osuuskunnan sahalla kuukauden työharjoittelussa, joka liittyi työvoimatoimiston järjestä-

mään 6 kuukauden sorvaajakurssiin.  Z:lla oli aiempaa kokemusta sorvaustyöstä 1970-luvulta, jolloin hän 
oli käynyt ammattikoulun. Ammattikoulun jälkeen hän oli ollut 30 vuotta teollisuusvartijana. Työtapa-
turma sattui Z:n viimeisellä työharjoitteluviikolla. Z oli saanut mielestään riittävään opastuksen sorvin 
käyttöön sekä varsinaiselta työnohjauksesta vastanneelta koneistaja M:ltä että lähimmältä esimieheltä 
Y. Molemmat olivat varoittaneet käsinhiontamenetelmästä, mutta eivät kuitenkaan olleet sitä kieltäneet 
käyttämästä. 
112 Hahto 2004, s. 348. Ks. myös Hahto 2006, s. 208–210. 
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esimerkiksi rakennusalalla.113 Nuoren työntekijän vähäisen työkokemuksen sekä työn-

antajan puutteellisen työhön opastuksen ja perehdyttämisen vaikutukset työntekijän ris-

kinottoalttiuteen sekä kokeneempien työntekijöiden riskien aliarvioinnin vaikutukset 

nuoren työntekijän työturvallisuuskäyttäytymiseen tulevat hyvin esille Joensuun käräjä-

oikeuden oikeustapauksessa 27.8.2008 R08/692: 
Joensuun KO 27.8.2008 R08/692. Ratkaisussa oli kysymys siitä, olivatko B Oy:n vas-
taava mestari D ja C Oy:n toimitusjohtaja E edustamiensa yritysten puolesta laiminlyö-
neet huolehtia heille työturvallisuuslain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja mää-
räysten mukaan kuuluvasta velvollisuudesta huolehtia rakennustyömaan ja sillä työsken-
televien työntekijöiden turvallisuudesta ja olivatko he mahdollisella laiminlyönnillä ai-
heuttaneet A:n kuoleman. 20-vuotias A menehtyi, kun hän putosi 28 metrin korkeudesta 
maahan yrittäessään hypätä mastonosturilta julkisivutelineelle. A oli ollut työnantajansa 
palveluksessa vasta noin kuukauden. A:n työpaikkana oli rakennustyömaa, joka oli niin 
sanottu yhteinen työpaikka. Yhteisen työpaikan päätoteuttajana oli B Oy. A oli palkattu 
työmaalle C Oy:n palvelukseen lasittajaksi. C Oy vastasi rakennustyömaan lasitustöistä B 
Oy:n alaisuudessa. Nuori ja kokematon A oli määräysten vastaisella menettelyllä ottanut 
riskin, joka oli johtanut hänen kuolemaansa. 

 
Käräjäoikeus katsoi selvitetyksi, että E oli C Oy:n puolesta vastuunalaisena henkilönä 
laiminlyönyt valvoa, että työn suunnittelu tehdään asianmukaisesti ja että työkohteen 
vaara- ja haittatekijät tunnistetaan ja arvioidaan. Lisäksi E oli laiminlyönyt varmistua 
työntekijöiden opastuksesta ja ohjauksesta sekä heidän valvonnastaan ja työolosuhteiden 
seurannasta. E ei ollut myöskään ottanut huomioon A:n henkilökohtaisia edellytyksiä 
korkealla työskentelyyn. E oli siten käräjäoikeuden mukaan syyllistynyt työturvallisuusri-
kokseen.  

 
A oli ollut työsuhteensa alussa kolmen viikon ajan kahden vanhemman lasittajan opissa, 
minkä jälkeen hän oli jatkanut työtä kokeneen F:n työparina. C Oy:n toimitusjohtaja E ei 
ollut omien sanojensa mukaan tietoinen työturvallisuusnormien asettavista vaatimuksista. 
Hän ei ollut omien sanojensa mukaan kiinnittänyt mitään huomiota korkealla tehtävän 
työn haitta- ja vaaratekijöiden tunnistamiseen. Lisäksi hän oli luottanut työhönopastuk-
sessa ja perehdytyksessä ainoastaan kokeneen lasittajan F:n ammattitaitoon. E ei myös-
kään ollut huomioinut nuoren ja kokemattoman A:n edellytyksiä korkealla tehtävään työ-
hön.  
 

Edellä mainitussa oikeustapauksessa 20-vuotias A oli työntekijänä kokematon114, sillä 

hän oli ollut C Oy:n palveluksessa vasta noin kuukauden, eikä hänellä ollut aikaisempaa 

kokemusta korkealla työskentelystä. Hän ei ollut saanut korkealla tehtävän työn edellyt-

tämää opastusta ja ohjausta, johon olisi tullut sisältyä myös työhön liittyvien vaarojen 

tunnistus.  Lisäksi joidenkin kokeneempien työntekijöiden vaarojen aliarvioinnin joh-

dosta työmaalla käytettiin toistuvasti kielloista huolimatta vaarallisia menetelmiä siirtyä 

työpisteeseen. Myös A oli omaksunut nämä menetelmät ja sen seurauksena hän meneh-

tyi pudotessaan 28 metrin korkeudesta telineiden väliin. Kuten myös edellä olleessa Pir-

kanmaan KO:n oikeustapauksessa, työnantajan velvollisuutena olisi ollut puuttua työn-

tekijöiden vaarallisiin työmenetelmiin. 

                                                           
113 THL, Nuorten työtapaturmat. Ks. Työterveyslaitoksen, TVL:n ja Tilastokeskuksen tutkimustuloksista s. 
51–53. 
114 Hahto 2004, s. 348 mukaan mitä vähemmän työntekijällä on kokemusta tiettyyn työhön, sitä vähem-
män työnantaja voi luottaa hänen ammattitaitoonsa ilman työnopastusta. 
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Nuorten ja iäkkäiden työntekijöiden ammattitaidon sekä työkokemuksen mahdollinen 

vaikutus riskinottoalttiuteen tuli esille myös Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuu-

alueen edustajien haastatteluissa (Ks. taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Työntekijän ammattitaidon ja kokemuksen vaikutus työturvallisuuteen. 
AVI 1 AVI 2 AVI 3 AVI 4 

"Nuoret eivät välttämättä 
usko, että tapaturma 
voisi sattua juuri heidän 
kohdalleen."  

”Nuorilla työntekijöillä 
on iän vuoksi tarpeetonta 
innokkuutta ja rohkeutta 
sekä kokemuksen puu-
tetta." 

"Nuorilla työntekijöillä 
on kova halu olla hyviä 
työntekijöitä." 

"Uusi kokematon työn-
tekijä saattaa olla riski-
tekijä etenkin häiriöti-
lanteissa, sillä hänellä 
ei ole aikaisempaa ko-
kemusta tällaisesta ti-
lanteesta." 

”Nuoret ovat alttiimpia 
muiden rohkaisuille.” 

"Eräissä yksittäistapauk-
sissa on ollut havaitta-
vissa nuoruuden innok-
kuuteen liittyvää pellei-
lyä ja turvallisuusmää-
räyksistä piittaamatonta 
toimintaa." 

"Nuorilla saattaa olla op-
pilaitoksissa opetetut pa-
remmat tiedot työturval-
lisuusmääräyksistä ja 
henkilönsuojausvaati-
muksista kuin vanhem-
milla työntekijöillä." 

”Työpaikassa pidem-
pään työskennelleellä 
työntekijällä on yleensä 
kokemusta erilaisista 
häiriötilanteista ja 
niissä toimimisesta.” 

"Nuoret pyrkivät samaan 
työtehonsa samalle ta-
solle kuin mitä se on ko-
keneimmilla työnteki-
jöillä." 

”Pääasiallisin syy nuo-
rille työntekijöille sattu-
neisiin tapaturmiin on 
usein riittämätön ammat-
titaito, mahdollisesti 
opastuksen ja valvonnan 
puutteet.”  

"Iäkkäämpien työnteki-
jöiden osalla  
saattaa olla turtumista 
työolosuhteisiin, jolloin 
ei tunnisteta vaaroja, 
vaikka olisikin hyvä työ-
kokemus." 

 ”Työtapaturmiin liitty-
vissä tarkastuksissa sel-
vitetään työntekijän 
ammattitaito ja työnan-
tajan käytössä olevat 
toimintaohjeet.” 

"Nuorilla ei ole tietä-
mystä koneiden tehoista 
ja etenkin kemikaalien 
osalta nuorilla on selkeä 
osaamisvaje, mikä ai-
heuttaa vaaratilanteita, 
koska työpaikkojen olo-
suhteet ovat monimut-
kaistuneet." 

”Vanhoilla työntekijöillä 
on joskus liikaa rutiinia 
ja siihen turtumista sekä 
tietoista riskin otta-
mista.” 

"On ollut myös tapaus, 
jossa kokenut työntekijä 
ei noudattanut tiedossa 
olevia ohjeita häiriön-
poistossa, vaan oikaisi 
niiden noudattamisessa, 
mikä aiheutti työtapatur-
man." 

 ”Työtapaturmiin liitty-
vissä oikeudenkäyn-
neissä työnantajat ku-
vaavat usein työnteki-
jöiden ominaisuuksien 
vaikutusta työtapatur-
maan esim. työntekijä 
oli aktiivinen ja ripeä 
toimissaan tai hän oli 
verkainen toimissaan.” 

 ”Työtapaturmissa on 
yleensä kyse laite- tai 
menetelmäpuutteista: 
Työ on saatu tehtyä no-
peammin vastoin ohjeita 
tai suojausta.” 

”Ikäsyrjintä on joka ta-
pauksessa lain vastaista 
toimintaa, mutta havain-
toja ilmiöstä ei tässä yh-
teydessä ole esittää.” 

”Vanhempien työnteki-
jöiden saattaa olla vaikea 
omaksua uutta tekniik-
kaa. Siihen vaikuttaa 
etenkin työntekijän kou-
lutustaso.” 

 

 

3.2.4 Perehdyttäminen ja työnopastus 

Työturvallisuuslain 14 §:n mukaan työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot 

työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. Kun puhutaan työntekijän perehdyttämisestä ja 
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työnopastuksesta, saatetaan ajatella, että ne koskevat vain nuoria ja uusia työntekijöitä. 

Kuitenkin myös iäkkäät, kokeneet tai talossa pitkään olleet työntekijät tulee perehdyttää 

uusiin tai muuttuneisiin työtehtäviin.  Työturvallisuuslain mukaiseen perehdyttämiseen 

kuuluvat kaikki ne toimenpiteet, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaik-

kansa, sen tavat, ihmiset ja työhönsä liittyvät odotukset: ”Talo tutuksi” eli yritykseen, 

työyhteisöön ja talon tapoihin perehtyminen. Työnopastukseen sen sijaan kuuluvat kaik-

ki ne asiat, jotka liittyvät itse työn tekemiseen. Näitä ovat esimerkiksi työkokonaisuus 

sekä se, mistä osista ja vaiheista työ koostuu sekä mitä tietoa ja osaamista työ edellyt-

tää.115 Erityisesti työnantajan tulee kiinnittää huomiota työn opastamiseen ja perehdyttä-

miseen uusien työntekijöiden kohdalla ja myös työn vaatimusten muuttuessa.116 

 

Työnopastuksella ja riskienhallinnalla on vahva side: Työnopastus on työntekijän työ-

turvallisuuden alku sekä perusta ja riskien hallinta on keskeinen osa ammattitaitoa. 

Koska nykypäivän työolosuhteet muuttuvat jatkuvasti, tehtävät monipuolistuvat ja työ-

suhteet määräaikaistuvat, asettavat ne uusia vaatimuksia työnopastukselle sekä riskien 

hallinnalle. Työntekijän omaan työhön liittyen riskien arviointi on olennainen osa työn-

opastusta.117 Työpaikalla annettavan työnopastuksen tavoitteeksi pitää asettaa sekä työ-

tehtävien että niihin liittyvien riskien tuntemukseen perustuva työturvallisuus. Työsuo-

jelun erityisenä haasteena ovat työhön liittyvät niin sanotut ”näkymättömät” vaarat, joita 

esiintyy varsinkin poikkeustilanteissa, kuten häiriöiden poistoissa sekä erilaisissa puh-

distus- ja huoltotöissä. Ammattilaiset, jotka tekevät kyseessä olevaa työtä, osaavat varoa 

myös näitä näkymättömiä vaaroja, mutta heidän tietämystään ei ole välttämättä käytettä-

vissä työhönopastuksessa. Tällainen ”hiljainen tieto” olisi tärkeä saada esiin, jotta työ-

hön opastettavalle voidaan niistä kertoa ja saada näin ollen näkymättömät vaarat näky-

viksi. Tiedon kerääminen onnistuu parhaiten työyhteisön yhteisissä riskien arvioin-

neissa, joissa on edustettuina eri työuran vaiheessa olevia työntekijöitä.118 

 

Työnantajan antaman opetuksen ja ohjauksen tavoitteena on, että työntekijä osaisi suo-

rittaa työnsä turvallisesti oikeita työtapoja noudattaen. Tämä on pyritty varmistamaan 

työturvallisuuslain 8 § 4 momentissa, jonka mukaan työnantajan on tarkkailtava opetet-

tujen työtapojen turvallisuutta. Jos työtavoissa havaitaan puutteita tai työt muuttuvat, on 

                                                           
115 TTK, perehdyttäminen ja työnopastus. 
116 Km. 2001:13, s. 54. 
117 Mäkeläinen – Santalahti 2006, s. 3. 
118 Mäkeläinen – Santalahti 2006, s. 4. Ks. myös Sortti 2013, s. 95. 
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annettua opetusta ja ohjausta täydennettävä.119 Vaativat ja vaaralliset työt taas vaativat 

erityistä pätevyyttä120 ja niistä on olemassa omia säännöksiä.121 

 

Alla olevassa esimerkki korkeimman oikeuden vanhan työturvallisuuslain (299/1958) 

aikaisesta oikeustapauksesta. Tapaturmassa vahingoittunut oli tilapäinen kesätyöntekijä. 

Kesätyöntekijän ikä ei selviä oikeustapauksesta, mutta oletettavasti hän oli nuori työnte-

kijä työsuhteen lyhyen keston ja kesätyön luonteen vuoksi. Työtapaturmassa vahingoit-

tunut kesätyöntekijä T ehti olla töissä vain kaksi tuntia ennen työtapaturman sattumista. 
KKO 1985 II 123. Käräjäoikeuden syytteen mukaan X Oy:n sahalaitokselle kesätyön 
ajaksi 28.6.–16.7.1982 otettu T oli käyttäessään laitoksen riippuvaa heilurisirkkeliä ryhty-
nyt tukemaan sahattavana ollutta lautaa oikealla kädellä sirkkelin terän edessä ja samalla 
jatkanut sahaamista vetäen vasemmalla kädellään sahan kahvaa eteenpäin sillä seurauk-
sella, että hänen oikea kätensä oli joutunut sahanterään leikkautuen ranteesta poikki. Ky-
seessä oleva tapaturma oli aiheutunut T:n väärästä työotteesta ja heilurisirkkelin puutteel-
lisesta suojauksesta. Heilurisirkkelin terää ei ollut varustettu terän etupuolelle sijoitetulla 
laskevalla ja nousevalla suojuskotelolla, joka itsestään pysyy katkaistavan kappaleen pin-
nalla. T ei ollut saanut hänen kokemattomuutensa ja työn laatu huomioon ottaen riittävää 
opetusta ja ohjausta. 
 
Hovioikeuden mukaan, kun otetaan huomioon koneen toiminnan yksikertaisuus, on T:lle 
annettu työn laadun ja työolosuhteiden edellyttämä tarpeellinen opetus ja ohjaus. HO:n 
mukaan näyttämättä oli jäänyt, että H ei olisi ottanut huomioon kaikkea, mikä työn laa-
tuun, työolosuhteisiin, työntekijän ikään, sukupuoleen, ammattitaitoon ja hänen muihin 
edellytyksiinsä katsoen kohtuudella oli ollut tarpeellista työntekijän suojelemiseksi joutu-
masta työssä alttiiksi tapaturmalle. Tapaturman sattuessa T on ollut leikkaamassa höylät-
tyä lattialankkua määrämittaiseksi. Tällaiseen työhön ei T:llä ole ollut kokemusta122. 
KKO:n123 mukaan T ei ole saanut työn laadun ja työolosuhteiden edellyttämää opetusta ja 
ohjausta työssä sattuvan tapaturman vaaran välttämiseksi. Tämän opetuksen ja ohjauksen 
antamisesta on H, X Oy:n toimitusjohtajana ollut vastuussa.  
 

Voimassa olevan työturvallisuuslain valossa edellä mainitun KKO:n tapauksen osalta 

voidaan todeta puuttumatta sen tarkemmin X Oy:n ja sen toimitusjohtajan laiminlyön-

teihin heilurisirkkelin suojausten puutteen osalta, että T:n perehdytyksessä ja työhön 

                                                           
119 Sortti 2013, s. 95.  
120 Erityinen pätevyys ei tarkoita tässä pätevyysvaatimuksia, vaan erityisellä tutkinnolla tai koulutuksella 
osoitettua pätevyyttä. 
121 Tällaisia säännöksiä ovat muun muassa valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja 
tarkastuksesta (403/2008), valtioneuvoston päätös asbestityöstä (1380/1994), panostajalaki(219/2000), 
valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista (122/2002), sähköturvallisuuslaki (410/1996) ja 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä (516/1996). 
122 T:n ilmoituksen mukaan hänelle näytettiin sahan toiminta ennen työhön ryhtymistä, mutta määrä-
mittasahaukseen liittyvistä vaaroista häntä ei oltu varoitettu. 
123 KKO:n ratkaisun perustelujen mukaan puheena oleva saha on varustettu tarpeellisin suojalaittein. 
Kun sahassa ei kuitenkaan ole ollut hovioikeuden päätöksessä mainittua turvallisuusohjeissa edellytettyä 
kiinteää suojuskoteloon kiinnitettyä etupuolen laskevaa ja nousevaa suojusta, on sahan käyttämiseen 
erityisesti määrämittasahauksessa liittynyt vaaratekijöitä, joihin vain kokenut työntekijä voi varautua. 



33 
 

opastuksessa olisi tullut ottaa esille heilurisirkkelin turvallisuuspuutteet ja opastaa työn-

tekijää tunnistamaan ja varomaan sahaustyöhön liittyviä vaaratekijöitä124. TTurvL 

(738/2002) 14 §:n mukaan työnantajan velvollisuutena on valita tehtäviin sellaiset työn-

tekijät, jotka hallitsevat ne entuudestaan, tai vastaavasti antaa riittävää opastusta ja kou-

lutusta tehtäviin valituille työntekijöille.  Työnantajan laiminlyödessä koulutusvas-

tuunsa ei voida vedota osaamattoman työntekijän virheelliseen toimintaan. Mitä koke-

mattomampi työntekijä on, sitä vähemmän työnantajan tulee luottaa hänen taitoihinsa 

ilman riittävää opetusta.125 Vanhan työturvallisuuslain 9 §:n mukaisesti työnantajan tuli 

ottaa tarkoin huomioon kaikki, mikä työn laatuun, työolosuhteisiin, työntekijän ikään, 

sukupuoleen, ammattitaitoon ja hänen muihin edellytyksiinsä katsoen kohtuudella oli 

tarpeellista työntekijän suojelemiseksi tapaturmilta. VTTurvL (299/1958) edellytti työn-

antajalta kohtuullisuusperiaatteen ja työntekijän suojeluperiaatteen välistä punnintaa, 

mutta laissa ei tarkemmin säädetty työn vaarojen ja haittojen selvittämisestä sekä niiden 

arvioinnista. Työympäristön puitedirektiivin, johon voimassa oleva työturvallisuuslaki 

perustuu, 5 artiklan mukaan suojeluintressi on kuitenkin ehdoton päämäärä, johon työn-

antajan tulee pyrkiä.  Vanhan työturvallisuuslain 34 § edellytti työnantajaa antamaan 

työntekijälle työn laadun ja työolosuhteiden edellyttämää opetusta ja ohjausta työssä 

sattuvan tapaturman sekä työstä aiheutuvan sairastumisen vaaran välttämiseksi.    

 

Alla olevassa Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden 11.9.2014 R14/1008 tuomiossa on 

edellä esitettyyn KKO:n tuomioon liittyvään työtapaturmaan verrattava tapaus. KO on 

ratkaisussaan kiinnittänyt huomiota voimassa olevan työturvallisuuslain mukaisesti ko-

neen työturvallisuusriskin korjaamisen ja riskin arvioinnin laiminlyöntiin. Etelä-Pohjan-

maan KO katsoi, että kyseessä oli aloitteleva työntekijä, mutta tuomiosta ei ilmene työ-

tapaturmassa vahingoittuneen työntekijä ikä. 
Etelä-Pohjanmaan KO 11.9.2014 R14/1008.  Y on toimiessaan T Oy:n tuotantopäällik-
könä, työsuojelupäällikkönä ja yhtiön työturvallisuudesta vastaavana henkilönä laimin-
lyönyt huolehtia työntekijöiden työturvallisuudesta ja terveydestä työssä. Y on laiminlyö-
nyt tehdä pakkauskoneelle erillisen riskien kartoituksen ja valvoa oikeiden työmenetel-
mien käyttöä126. Koneen sulkijaleukojen suojana olleet suojakannet olivat liian lyhyet ja 

                                                           
124 Ks. myös KKO 1986 II 116, jossa tuomioistuin katsoi, että työnantajan tulee toimialansa asiantunti-

jana olla selvillä oman alansa vaaroista ja näin ollen opastaa ja ohjeistaa työntekijöitään työhön liitty-
vistä vaaroista. Ks. myös KKO 1992:163, jossa oli myös kyse työnantajan antaman ohjauksen ja opetuk-
sen puutteesta. 
125 Hahto 2004, s. 347–350. 
126 R on kertonut saaneensa pakkauskoneen käyttämiseen noin tunnin mittaisen suullisen perehdytyk-

sen. Erillistä työturvallisuuskoulutusta ei ollut tai kirjallista materiaalia ei oltu annettu, vaan joku työnte-
kijä oli opastanut R:ää työn ohessa. Ongelmatilanteissa oli neuvottu käyttämään hätä-seis-kytkintä. Ta-
pahtumapäivän aamuna R oli poistanut koneeseen tuleen tukoksen käsin painamalla ensin hätä-seis-
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siten työturvallisuusmääräysten vastaiset. Y on näin ollen aiheuttanut työsuojelumääräys-
ten vastaisen tilan, jonka seurauksena R on saanut kaksi sormeaan sulkijaleukojen väliin 
ja vammautunut. 

 
Tuomioistuimen mukaan on tullut selvitettyä, että asianomistaja R on ollut aloitteleva 
työntekijä, joten hänen kohdallaan olisi työnantajan tullut erityisesti kiinnittää huomioita 
työn turvallisuustekijöihin ja oikeiden työtapojen opettamiseen. Kun otetaan huomioon 
vakiintunut tapa, jolla koneeseen usein syntyvät tukokset oli avattu, on koneen puutteel-
listen suojausten takia ollut käsillä ilmeinen riski työntekijän vahingoittumisesta. Koska 
R on voinut laittaa kätensä koneen vaara-alueelle avaamatta suojuksia, on selvää, että 
suojalaite on ollut puutteellinen, eikä työntekijän perehdyttämistä ja opastusta ollut hoi-
dettu riittävän huolellisesti. Y:n olisi asemansa perusteella pitänyt olla perillä koneen tur-
vallisuusriskeistä ja hänen olisi tullut ryhtyä heti toimiin tilanteen korjaamiseksi.  
 

Edellä esitetty KO:n oikeustapauksessa on työnantajan osalta samankaltaisia työntekijän 

työturvallisuuteen liittyviä työnantajan laiminlyöntejä kuin aiemmin esitetyssä KKO:n 

tapauksessa. Työtapaturman aiheuttaneessa koneessa oli puutteita suojalaitteissa ja an-

nettu opetus sekä ohjaus olivat vähäistä. Lisäksi työnantajan edustaja oli laiminlyönyt 

tehdä pakkauskoneelle erillisen riskien kartoituksen ja valvoa oikeiden työmenetelmien 

käyttöä. Työturvallisuuslain mukaiseen työnantajan velvollisuuteen antaa opetusta ja 

ohjausta liittyy myös velvollisuus valvoa, että annettuja ohjeita noudatetaan. Vaikka 

opetuksen ja ohjeiden noudattamisen valvonnasta ei ole työturvallisuuslaissa nimen-

omaista säännöstä, on työturvallisuuslain 14 §:ää vakiintuneesti tulkittu näin.127 

 
Sekä perehdyttämistä että työnopastusta tarvitaan työpaikan koosta tai toimialasta riip-

pumatta. Järjestelmällistä perehdyttämistä ja työnopastusta tulee antaa kaikille henkilös-

töryhmille, unohtamatta myöskään esimiehiä ja vuokratyöntekijöitä128. Lisäksi pereh-

dyttämisen ja opastuksen tulee kattaa myös asiakkaan luona tehtävät työt sekä työpai-

kalla työskentelevät ulkopuolisen työnantajan työntekijät – myös ulkomaalaiset sekä 

vieraskieliset.129  

 

Työnantajan ei voida kuitenkaan katsoa olevan vastuussa työntekijälle sattuneesta työta-

paturmasta, jos se on huolehtinut omalta osaltaan työhön liittyvästä riittävästä perehdyt-

tämisestä ja opastamisesta mutta työntekijän oma asenne on saamaansa koulutusta koh-

                                                           
kytkintä. Työtapaturma sattui sen seurauksena, kun R oli sammuttanut koneen ja työntänyt kätensä suo-
jalevyn alareunan alta, minkä seurauksena hänen sormensa olivat jääneet sulkijaleukojen väliin.  
127 Saloheimo 2006, s. 101. 
128 Vuokratyössä vuokrayrityksen ja työntekijän välillä on työsopimus, mutta varsinainen työ tehdään 
niin sanotulle käyttäjäyritykselle, jonka kanssa vuokrayrityksellä on asiakassopimus. Vuokrayritys mak-
saa työntekijälle tämän palkan ja hoitaa kaikki muutkin hänelle työnantajana kuuluvat velvoitteet, kun 
taas käyttäjäyrityksen tehtävänä on ohjata ja opastaa työntekijää sekä valvoa tämän työn tekemistä. 
Käyttäjäyrityksen velvollisuuksista vuokratyössä säädetään TTurvL 3 §:ssä. 
129 Ks. TTK, Perehdyttäminen ja työnopastus, Ennakoivaa työnsuojelua. 
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taan negatiivinen.  Negatiivisia työturvallisuusasenteita voidaan katsoa olevan esimer-

kiksi huolimattomuus, piittaamattomuus ja varomattomuus. Työturvallisuuslaissa vel-

voitetaan työntekijää omalta osaltaan noudattamaan työnantajan toimivaltansa mukai-

sesti antamia määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi työntekijän on muutoinkin noudatettava 

työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi 

tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. Työntekijän tulee 

myös noudattaa työnantajan antamassa perehdytyksessä ja opastuksessa saamiaan oh-

jeita. Edellä mainitut seikat kuuluvat työntekijän yleisiin työturvallisuusvelvollisuuk-

siin, josta säädetään työturvallisuuslain 18 §:ssä.  

 

Edellä mainitun säännöksen 2 momentin mukaan työntekijän on kokemuksensa, työnan-

tajalta saamansa opetuksen ja ohjauksen sekä ammattitaitonsa mukaisesti työssään huo-

lehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin muiden työntekijöiden turval-

lisuudesta ja terveydestä. Jos työntekijä kuitenkin laiminlyö omalta osaltaan velvolli-

suutensa, minkä johdosta aiheutuu esimerkiksi työtapaturma, saattaa työntekijä jäädä il-

man työkyvyttömyysajan korvausta130. Seuraavassa työtuomioistuimen oikeustapauk-

sessa noudatettiin rakennusalan työehtosopimusta, jonka säännöksen mukaan työnteki-

jän työkyvyttämyyttä ei korvata, mikäli työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyytensä 

tahallisesti, rikollisella toiminnallaan, kevytmielisellä elämällään tai törkeällä tuotta-

muksella. 

TT 2014–164.  Kyseessä olevassa tapauksessa A oli ensimmäistä päivää töissä K Oy:n 
työmaalla. A:lle oli pidetty saman päivän aamuna ennen työskentelyn aloittamista työ-
maan yleisperehdytys ja työkohtainen perehdytys, joka koski väliseinien purkua. Työta-
paturma sattui, kun A sahasi noin kolme metriä korkean väliseinän poikki seinää pystyssä 
pitävän metallirangan alapuolelta. Tämän jälkeen hän työnsi väliseinän kumoon seinän 
alapäästä. Työnnön voimasta väliseinän kiinnitys irtosi yläpäästä ja seinä kaatui A:n 
päälle. Tapaturman seurauksena A loukkasi kätensä ja hänet määrättiin sairauslomalle. 
Tuomioistuimen mukaan asiassa oli riidatonta se, että A:n tapa purkaa väliseinää oli 
työnantajan ohjeiden vastainen. 
 
A:lle oli antanut työkohtaisen perehdytyksen työmaan työsuojeluvaltuutettu C. Hän oli 
kertonut, että perehdytyksessä käytiin läpi, missä järjestyksessä purkutyö tulee tehdä.  
C:n mukaan seinän kaatamiseen kokonaisena sisältyi riskejä, koska seinän takana olevat 
ihmiset olisivat voineet jäädä kaatuvan seinän alle. Tämän takia perehdytyksessä koros-
tettiin purkujärjestyksen tärkeyttä. C:n mielestä kaikki olivat ymmärtäneet purkuohjeet 
eikä A ollut kysynyt perehdytyksessä mitään. A:n työparina työskennellyt D oli kertonut 
perehdytyksestä samoin kuin C. Lisäksi D oli kertonut, että perehdytyksessä nimenomai-
sesti sanottiin, että purkutyö tulee tehdä miehen hallittavissa olevissa paloissa. A itse oli 
kertonut ymmärtäneensä perehdytyksessä annetut ohjeet ja sen, että levyt pitää irrottaa 
yksittäin. 

 

                                                           
130 Työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 11 §:n mukaan työntekijällä ei ole oikeutta sairausajan palkkaan, 
mikäli työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. 
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Tuomioistuin katsoi, että A:lle oli annettu aamulla perehdytyksessä selkeät ohjeet siitä, 
miten väliseinän purkaminen tapahtuu. A oli kertonut ymmärtäneensä annetut ohjeet. Li-
säksi A:n työpari D ja työsuojeluvaltuutettu C olivat työnteon aloittamisen jälkeen kes-
kustelleet A:n kanssa oikeasta työtavasta. Tästä huolimatta A on hetkeä myöhemmin al-
kanut purkaa väliseinää saamiensa ohjeiden vastaisella tavalla, minkä seurauksena seinä 
oli kaatunut hänen päälleen. A oli aikaisemmin työskennellyt rakennusmiehenä useilla eri 
työmailla. Ammattimiehenä hänen olisi pitänyt ymmärtää, että väliseinä kaatuu päälle, 
jos sen purkaa edellä kuvatulla ohjeiden vastaisella tavalla. Lisäksi asiassa ei ole esitetty 
selvitystä siitä, että työnantaja olisi painostanut A:ta tai muitakaan työntekijöitä nopeutta-
maan työtahtia. TT katsoi, että A oli aiheuttanut työkyvyttömyytensä törkeällä tuottamuk-
sella eikä hänellä siten ole oikeutta palkkaan työkyvyttömyysajalta.  
 

Työtuomioistuimen oikeustapaus osoittaa sen, että työntekijän kokemus ja ammattitaito 

eivät välttämättä takaa työn turvallista suoritustapaa huolimatta saadusta perehdytyk-

sestä ja opastuksesta. Työntekijä voi nimittäin toimia ennalta arvaamatta, mihin saattaa 

vaikuttaa muun muassa työntekijän omat asenteet, intressit ja hänen henkilökohtaiset 

ominaisuutensa, tällöin työnantajalta ei voida vaatia ennakoitavuutta poikkeuksellisen 

vaaran varalle. 

 

Kyseessä olevan tapauksen osalta aluehallintovirasto oli arvioinut työtapaturman sattu-

neen siitä syystä, että työntekijä oli työnsä edistymistä nopeuttaakseen toiminut vastoin 

työnantajan ohjeita. Aluehallintoviraston mukaan työntekijän ottamaa riskiä ja mahdol-

lisia seurauksia koskenutta ymmärrystä arvioitaessa tulee huomioida paitsi huolellisuus-

ohjeiden sisältö myös henkilön ominaisuudet, kuten vierasta kieltä äidinkielenään puhu-

van henkilön mahdolliset rajoitteet ymmärtää perehdytystä.  

 

Työsuojeluviranomaisten tehtäviin kuuluun työtapaturmien tutkinnan yhteydessä tarkas-

taa työnantajan antaman opetuksen ja ohjauksen laatu.131 Taulukossa 2 on haastateltujen 

aluehallintovirastojen edustajien huomioita työnantajan antamaan työnopastukseen ja 

perehdyttämiseen liittyen. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
131 Työsuojeluhallinto 2008, s. 15: ”Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijöillä on tehtävään 

työhön nähden riittävä koulutus ja ammattitaito. Tapaturman tutkinnassa tuleekin selvittää myös työ-
tehtävään ja laitteiden käyttöön annetun koulutuksen ja opastuksen sisältö. On hyvä selvittää, miten 
systemaattista koulutus on ollut ja miten työnantaja on valvonut sen ymmärtämistä ja omaksumista käy-
tännössä.”  
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Taulukko 2. Opetuksen ja ohjauksen vaikutus työntekijän työturvallisuuteen. 
AVI 1 AVI 2 AVI 3 AVI 4 

"Työnantajan antama 
opetus ja ohjeistus työn-
tekijälle tarkastetaan aina 
tarkastusten yhteydessä". 

”Työturvallisuuslain mu-
kainen opetus ja ohjaus 
sekä niitä koskevat me-
nettelyt ovat keskeisiä 
teemoja kaikissa viran-
omaisaloitteisissa tarkas-
tuksissa. Tapaturmien 
tutkinnassa näiden asioi-
den selvittäminen erityi-
sesti korostuu." 

”Etenkin isoissa työpai-
koissa on uusien työnte-
kijöiden perehdyttämisen 
lisäksi myös menettelyt 
vanhojen työntekijöiden 
perehdytykseen, jos esi-
merkiksi vaihtaa työpis-
tettä. Silloin yleensä 
opastetaan uudet ja mo-
dernit työtavat." 

 ”Työtapaturmiin liitty-
vissä tarkastuksissa sel-
vitetään työntekijän 
ammattitaito ja työnan-
tajan käytössä olevat 
toimintaohjeet.” 

"Perehdytykseen ja pe-
rehdytysmateriaaliin 
kiinnitetään nykyään 
enemmän huomiota kuin 
aiemmin." 

"Annetusta opastuksesta 
ja koulutuksesta otetta-
van kuittauksen ottami-
nen on yleistynyt ja on 
kaikkien osapuolten oi-
keusturvan kannalta hyvä 
ja kannatettava menet-
tely, vaikka opastusta 
koskeva tarkistuslista 
niitä koskevine rasti ruu-
tuun -merkintöineen ei 
välttämättä kerro koko 
totuutta.”   

"Toisaalta perehdytyk-
sessä saatetaan joissakin 
tapauksissa ohjeistaa 
myös vanhoja työtapoja." 

 "Jos työtapaturma joh-
taa syytteeseen, on 
työnantajan mahdolli-
sesti laiminlyömä pe-
rehdytys yleensä oi-
keustapauksissa toissi-
jaisena syytekohtana ja 
ensisijaisena syytekoh-
tana on työturvallisuus-
määräysten vastainen 
olotila, kuten puute tai 
epäkohta." 

  "Pääasiallisin syy nuo-
rille työntekijöille  
sattuneisiin tapaturmiin 
on usein riittämätön am-
mattitaito, mahdollisesti 
opastuksen ja valvonnan 
puutteet.”  

"Teollisuuden työpai-
koissa kiinnitetään työn-
tekijöiden perehdytyk-
seen erityistä huomiota." 

 

 

3.2.5 Työntekijän terveydentila 

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu myös huomioida työntekijän terveydentilan vaiku-

tus hänen työturvallisuuteensa. Henkilön terveydentila tulee ottaa huomioon, kun tun-

nistetaan työhön liittyviä vaaratekijöitä ja arvioidaan niiden riskejä. Lisäksi työnantajan 

on myös työympäristön rakenteita, työtiloja, työ- tai tuotantomenetelmiä taikka työssä 

käytettävien koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden sekä terveydelle vaarallisten 

aineiden käyttöä suunnitellessaan huolehdittava siitä, että suunnittelussa otetaan huomi-

oon niiden vaikutukset työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen ja että ne ovat aiot-

tuun tarkoitukseen soveltuvia. Työnantajan on järjestelyissä tarvittaessa huomioitava 

vammaiset ja muut työntekijät, joiden työn tekeminen sekä terveyden ja turvallisuuden 

varmistaminen työssä muutoin edellyttää erityisiä toimenpiteitä. 

 

Työntekijän terveydentila pitää tässä tutkielmassa sisällään muun muassa työntekijän 

mahdollisen sairauden, heikentyneen työkyvyn, vammaisuuden, vajaakuntoisuuden tai 
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erilaisten päihteidenkäytöstä aiheutuvat tilat. Työntekijän terveydentilalla ja hänen työl-

lään on monenlaisia yhteyksiä. Joidenkin työtehtävien tiedetään heikentävän monien 

työntekijöiden terveyttä ja useat erilaiset sairaudet saattavat vaikeuttaa ennen pitkään 

työntekoa. Työntekijän sairaus ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa vaikuta työntekoon.  

Sairauden lisäksi työntekijän työkykyä voivat heikentää monet muut tekijät. Käsitettä 

”heikentynyt työkyky”, sovelletaan henkilöihin, jotka ovat edelleen työelämässä, eivätkä 

ole sieltä vielä siirtymässä pois.132 Heikentynyt työkyky voidaan jaotella joko ohi mene-

viin tai äkillisiin tiloihin sekä pysyviin tai pitkäaikaisiin tiloihin. Pysyviä tai pitkäaikai-

sia tiloja ovat esimerkiksi vammaisuus ja krooniset sairaudet. Ohi meneviä tai äkillisiä 

tiloja ovat esimerkiksi akuutit sairaudet sekä humalatila tai krapula. 

 

Työntekijä katsotaan olevan vajaakuntoinen, jos hänellä on vamman, sairauden tai 

muun vajaakuntoisuuden peruste. Suomen lainsäädännössä ei ole yleistä määritelmää 

vajaakuntoisuudesta133, mutta joissakin lainkohdissa kuten esimerkiksi sosiaalisista yri-

tyksistä annetun lain (1351/2003) 1§:n 1 momentin 1 kohdassa vastaavanlaista määritel-

mää on käytetty. Vammainen on määritelty vammaisuuden perusteella järjestettävistä 

tukitoimista annetun lain (380/1987) 2 §:ssä. Sen mukaan vammaisella134 henkilöllä tar-

koitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vai-

keuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vajaakuntoisuus ja vammaisuus 

eivät sinänsä liity henkilön työkykyyn, eivätkä ne siten välttämättä aiheuta henkilölle 

vajaa- tai osatyökykyä135, sillä työkyky liittyy tehtyihin työsuorituksiin.136 Esimerkiksi 

vaikea kuulovamma ei estä selviytymästä monista töistä tai ammateista. Lisäksi useat 

pitkäaikaissairaat ovat täysin työkykyisiä.137  

 

Työntekijän ”työkykyä” voidaan pitää monien asioiden summana. Joka tapauksessa se 

liittyy hänen työsuorituksiinsa. Työkykyisenä voidaan pitää sellaista henkilöä, jonka yk-

silölliset edellytykset, kuten terveydentila, mutta myös muun muassa ikä ja sukupuoli, 

                                                           
132 Virta 2008, s. 26–27. 
133 Ks. tämän tutkielman s. 2 alaviite, jossa on ILO:n määritelmä vajaakuntoisesta henkilöstä. 
134 Myös sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 d ja 27 e §:ssä käytetään samanlaista vammaisen käsitettä. 
135 Paanetojan (2013, s. 8) mukaan ”Käytettäessä osatyökyinen käsitettä tulisi olla tiedossa, mitä työtä 
henkilö on tehnyt, tekee tai aikoo tehdä, ja se, ettei hän ole selviytynyt tai selviydy täydellisesti sen aset-
tamista vaikeuksista. Henkilöä ei voida yleisellä tasolla ja ilman mainittua kytkentää tehtävään työhön 
ryhmitellä osatyökykyiseksi.”. Ks. myös Vuorela 2008, s. 32 ”vajaakuntoinen” terminen muuttamisesta 
”osatyökykyinen” termiksi. 
136 Paanetoja 2013, s. 8–10. Ks. myös STM 2013:37, s. 7. 
137 Arola 2008, s. 133. 
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ovat tasapainossa työn asettamien vaatimusten kanssa. Henkilön työkykyä voidaan vas-

taavasti pitää vajavaisena, jos työn vaatimusten ja henkilön somaattisten, psyykkisten 

tai sosiaalisten edellytysten kesken vallitsee ristiriita.138 Työkyvyttömän139 henkilön 

taustalta taas löytyy yleensä oleellinen sairaus, vika tai vamma. 

 

Työkyvyn voidaan katsoa koostuvan työntekijän voimavarojen ja työn vuorovaikutuk-

sesta. Yksilön voimavarat vuorostaan koostuvat terveydestä, toimintakyvystä sekä kou-

lutuksesta ja osaamisesta. Yksilön voimavaroihin vaikuttavat muun muassa hänen ar-

vonsa, asenteensa, motivaationsa ja työtyytyväisyytensä. Hyvätkään voimavarat eivät 

aina merkitse hyvää työkykyä, elleivät työn sisältö, työyhteisö tai työympäristö tuo työ-

kykyä. Toisaalta hyväkään työyhteisö tai työympäristö ei voi täysin korvata yksilön hei-

kentyneitä voimavaroja. Työkyky voidaan määritellä dynaamiseksi prosessiksi, joka 

muuttuu iän myötä osatekijöidensä kautta.140 

 

Esimerkiksi päihteiden käytöllä voidaan katsoa olevan selkeitä negatiivisia vaikutuksia 

työntekijän terveydentilaan ja työkykyyn. ILO:n ja WHO:n mukaan päihteiden säännöl-

linen käyttö aiheuttaa taloudellisten ongelmien lisäksi terveydellisiä ongelmia, jotka 

haittaavat työssäkäyntiä ja työtuloksia. Päihteiden väärinkäytöstä aiheutuvia terveydelli-

siä haittoja ovat muun muassa huonomuistisuus ja koordinointikyvyn heikkeneminen. 

Lisäksi päihteiden käytöstä saattaa seurata heikentyneen työkyvyn lisäksi työtehon las-

kua, poissaoloja töistä, altistumista muita helpommin työtapaturmille ja ennen aikainen 

eläköityminen.141  

 

Ennen kaikkea huumausaineiden ja alkoholin vaikutuksen alaisena työpaikalla oleminen 

on vakava rikkomus. Työntekijän ollessa päihtyneenä tai voimakkaassa krapulatilassa 

työssään hän saattaa vaarantaa oman työturvallisuutensa lisäksi myös työkavereidensa, 

työnantajansa ja tämän asiakkaiden työturvallisuuden.  Työntekijän päihtymys ei aina 

näy ulospäin. Jos kuitenkin työnantaja havaitsee työntekijän päihtymystilan tai tietyn 

työntekijän alkoholiongelma on hänellä tiedossa, tulee työnantajan valvontavastuunsa 

edellyttämänä estää päihtynyttä työntekijää työskentelemästä.142  Työnantajan on suosi-

                                                           
138 Kröger, 1990, s. 28–29. Ks. myös Paanetoja 2013, s. 8–10. 
139 Työkyvyttömyys on määritetty kansaneläkelain 12§:n 2 momentissa. 
140 Ilmarinen 1999, s. 61. 
141 Kilpeläinen ym. 2007, s. 1. 
142 Hahto 2006, s. 210. 
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teltavaa varautua päihdeongelmatilanteisiin kirjallisen päihdeohjelman avulla. Päihde-

ohjelman143 laadinnassa voidaan käyttää työterveyshuollon apua.144  Koska työturvalli-

suuslaki asettaa työnantajalle pitkälle menevän vastuun työturvallisuudesta, saattaa 

työnantaja olla vastuussa työpaikalla sattuneesta onnettomuudesta, jossa uhrina on esi-

merkiksi päihtynyt työntekijä. Tällaisessa tapauksessakin työnantajan vastuuta arvioi-

daan muista tekijöistä kuin työntekijän tuottamuksesta käsin, eikä työntekijän päihty-

mys ole erityistapaus. Tällöin tulisi harkittavaksi, onko työnantaja rikkonut työturvalli-

suusvelvoitteitaan ja olisiko onnettomuus ollut estettävissä työturvallisuusvelvoitteiden 

mukaisilla toimenpiteillä.145 

 

3.2.6 Fyysisen toimintakyvyn vaikutus työkykyyn 

Ihmisen fyysinen kunto alkaa heikentyä iän karttuessa. Biologinen ikä, jolla viitataan 

fyysiseen toimintakykyyn, voi vaihdella saman ikäisillä henkilöillä.  Ikääntymisen 

myötä monet fysiologiset tekijät heikentyvät. Esimerkiksi yksilön vanhetessa nivelten 

toiminta heikkenee, koska nivelnesteen määrä vähenee ja sidekudoksen määrä nivelessä 

lisääntyy, mistä seuraa rajoituksia nivelen liikelaajuuksissa. Lihasvoiman osalta voidaan 

todeta, että lihasten suorituskyky on parhaimmillaan 20–30-vuoden iässä, jonka jälkeen 

se alkaa vähentyä. Merkittävä väheneminen alkaa vasta 50–60-vuoden jälkeen. Maksi-

mivoima alkaa heikentyä 50-ikävuoden jälkeen. Lisäksi muutoksia tapahtuu myös lihas-

ten nopeassa voimantuottotehossa, jonka on havaittu heikentyvän 65-ikävuoden jälkeen 

jopa 10–30 % maksimivoimaa enemmän.146  

 

Hermojen johtonopeus putoaa, mistä seuraa reaktioaikojen piteneminen. Myös tasa-

paino alkaa heikentyä ikääntyvällä henkilöllä niin, että se kiihtyy noin 60-vuoden iästä 

alkaen. Monet sairaudet, kuten aivoverenkiertohäiriöt, Parkinsonin tauti, diabetes sekä 

                                                           
143 Jos työnantajalla on päihdeohjelma, noudatetaan päihteiden väärinkäyttötilanteessa yleensä ensisi-

jaisesti hoitoonohjauskäytäntöä. Lisäksi tämän menettelyn rinnalla voidaan käyttää kurinpidollisia käy-
täntöjä, kuten puhuttelut ja varoitukset. Ks. esimerkiksi TT 2001–56 ja TT 2013–1, joissa tulee esille se, 
että työnantajalla on oikeus purkaa työntekijän työsopimus, jos työnantaja ei ole luopunut omassa hoi-
toonohjausohjeistuksessaan TSL 8 luvun 1 §:n mukaisesta työnantajan oikeudesta purkaa työntekijän 
työsopimus erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai 
laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai lai-
minlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisano-
misajan pituista aikaa. Tällaiseksi vakavaksi rikkomukseksi voidaan katsoa työntekijän vahva päihtymys-
tila työssä. Työsopimuksen purkamisen oikeellisuuden arviointi perustuu aina kokonaisharkintaan kun-
kin yksittäistapauksen kohdalla. Työpaikan työolosuhteiden vaarallisuudella on merkittävä vaikutus sii-
hen, miten vakavaksi työntekijän päihtyneenä oleminen tai vahva krapulatila työssä arvioidaan. 
144 Aaltonen ym. 2009, s. 29. 
145 Hahto 2006, s. 218–219. 
146 Ks. Suomen terveysliikuntainstituutti Oy. Ks. myös Era 1994, s. 43–57. 
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tuki- ja liikuntaelimistön vaivat lisäävät tasapainohankaluuksia. Lisäksi joillakin lääk-

keillä on tasapainoa heikentäviä vaikutuksia. 50-ikävuoden jälkeen myös reaktioaika hi-

dastuu selvästi. Mitä monimutkaisemmasta tehtävästä on kysymys, sitä hitaammin on-

nistuu sen tekeminen iän karttuessa. Ikääntyminen heikentää myös näköä ja kuuloa.147 

Fyysisen toimintakyvyn muutokset henkilön ikääntyessä vaikuttavat eri tavoin hänen 

työkykyynsä ja jaksamiseensa työssä. Esimerkiksi erilaiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet 

ovat toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen ja tämä koskee erityi-

sesti ikääntyviä henkilöitä.148 

 

Fyysisen toimintakyvyn lisäksi psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky muodostavat 

työkyvyn toiminnallisen perustan ja niissä tapahtuvat muutokset liittyvät monella tapaa 

toisiinsa. Psyykkisen toimintakyvyn yleisen määritelmän mukaan sillä tarkoitetaan ky-

kyä suoriutua erilaisista älyllisistä ja muista henkistä ponnistelua vaativista tehtävistä. 

Sosiaaliseen toimintakykyyn kuuluu ihmisen vuorovaikutussuhteet ja ihminen aktiivi-

sena sosiaalisena toimijana erilaisissa yhteisöissä.149 Psyykkisen toimintakyvyn heikke-

neminen johtaa usein henkilön työkyvyn merkittävään heikkenemiseen. Erilaiset mie-

lenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ovat merkittävin työkyvyttömyyseläkkeelle siir-

tymisen syy Suomessa. Erityisesti voidaan huomioida, että nuorten työkyvyttömyys-

eläkkeen syynä ovat yleensä edellä mainitut tekijät. 150 

 

Mikäli työntekijän toimintakyky heikkenee, mutta työn vaatimukset eivät muutu, on 

seurauksena työkuormituksen kasvu. Kun taas työn erilaiset vaatimukset kasvavat, ka-

ventaa se entisestään työntekijän toimintakyvyn ja työn vaatimusten väliin jääviä voi-

mavarareservejä. Iäkkäät työntekijät tarvitsevat enemmän aikaa työstä palautumiseen 

kuin nuoret työntekijät. Jos työkuorma kasvaa ilman riittävää elpymisaikaa, heikentää 

se iäkkäiden henkilöiden työkykyä.151  

 

Esimerkiksi työajoilla on merkitystä työn ja muun elämän yhteensovittamisen kannalta 

ja sitä kautta ne vaikuttavat työntekijän hyvinvointiin. Työajoista aiheutuvat haitta- ja 

                                                           
147 Ks. Suomen terveysliikuntainstituutti Oy. Ks. myös Era, 1994, s. 43–57. 
148 Vuorela 2008, s. 9. 
149 Ilmarinen 2006, s. 117–151. 
150 Vuorela 2008, s. 8–9. 
151 Ilmarinen 2006, s. 118. 
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vaaratekijät tuleekin ymmärtää laajasti. Työajoilla tarkoitetaan työ- ja lepoaikoihin liit-

tyviä tekijöitä kuten yötyötä, vuorotyötä, ylityötä ja riittäviä lepotaukoja, mutta myös 

muuta työntekijän työhön sidottuna oloa koskevaa aikaa.152 

 

Aluehallintovirastojen edustajien haastattelussa tuli esille, että työsuojelutarkastuksissa 

ei kirjata työntekijöiden terveydentilaan tai fyysiseen toimintakykyyn liittyviä tietoja. 

Näin ollen tilastotietoa työntekijän terveydentilan tai fyysisen toimintakyvyn vaikutuk-

sesta sattuneisiin tapaturmiin ei työsuojeluviranomaisilla ollut käytettävissä. Tietojen 

kirjaamista ei edellytetä työsuojeluhallinnon oppaassa ”Työtapaturmien ja ammattitau-

tien tutkinta”. Työnantajan lakisääteinen velvollisuus järjestää työntekijöilleen työter-

veyshuolto oli AVI:en edustajien mukaan pääsääntöisesti hoidettu laissa säädettyjen 

vaatimusten mukaisesti.  

 

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa 3 on esitetty AVI:en edustajien kommentteja 

työntekijän fyysisen toimintakyvyn ja terveydentilan vaikutuksesta tämän työturvalli-

suuteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
152 HE 201/2012, s. 7. Ks. myös Sortti 2013, s. 87. 
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Taulukko 3. Työntekijän terveydentilan ja fyysisen toimintakyvyn vaikutus työturvalli-
suuteen. 

AVI 1 AVI 2 AVI 3 AVI 4 
”Nuoret ovat ketterämpiä 
kuin iäkkäämmät ja iäk-
käämpien työntekijöiden 
luut ovat hauraampia 
kuin nuorten. Nämä sei-
kat tulevat esille eri-
ikäisten kaatumis- ja pu-
toamistapaturmissa” 

”Vanhoilla työntekijöillä 
esiintyy fysiologisia ra-
joituksia, aistien heikke-
nemistä, lihaskunnon 
heikkenemistä, muistin 
heikkenemistä, liikkumi-
sen vaikeuksia ja tasa-
paino-ongelmia. Putoa-
miset ja kaatumiset ovat 
tyypillisempiä tapaturmia 
juuri vanhemmille työn-
tekijöille em. syistä” 

”Iäkkäiden työntekijöi-
den reagointikyky heik-
kenee, mikä saattaa ai-
heuttaa vaaratilanteita.” 
 

”Työntekijöiden työikä 
nousee ja tämän seu-
rauksena iästä johtuvat 
sairaudet saattavat olla 
tulevaisuudessa riskite-
kijöitä.” 

”Nuoret työntekijät eivät 
saa välttämättä juuri 
minkäänlaisia vammoja 
kaatuessaan tai pudotes-
saan muutamasta met-
ristä, kun taas iäkkääm-
mällä työntekijällä voi 
murtua luita.” 

”Väsyneisyys sairauden 
tai alkoholin käytön 
vuoksi on eräissä tapauk-
sissa voinut vaikuttaa va-
hinkotapauksen syntymi-
seen.” 

”Ei ole ollut alkoholin-
käyttöön liittyviä tapauk-
sia.” 

 ”Yhdessä vuosia sitten 
sattuneen työtapatur-
man osalta epäiltiin, 
että työntekijä olisi saa-
nut sairauskohtauksen, 
joka saattoi vaikuttaa 
työtapaturmaan.” 

 ”Terveydentilan selvittä-
misestä ei ole mitään oh-
jeita tarkastusohjeissa” 

”Tämä päihteiden käy-
tössä ilmenevä krapula-
tila (promilleja voi olla 
0,000) on jäänyt mieles-
täni liian vähälle huomi-
olle.” 
 

”Muistan erään työpai-
kalla sattuneen kuole-
mantapauksen, jossa tut-
kittiin syytä henkilön 
kuolemaan. Henkilö löy-
tyi kuolleena nosturin 
alapuolelta, mutta selvi-
tysten mukaan hän ei ol-
lut pudonnut nosturista, 
vaan hän oli ilmeisesti 
saanut sairauskohtauk-
sen.” 

 ”En muista yhtään oi-
keustapausta, jossa 
olisi varmuudella voitu 
todentaa, että tapatur-
man uhrin sairauskoh-
tauksella olisi ollut 
syy-yhteys sattunee-
seen työtapaturmaan.” 

”Ei ole ollut alkoholin-
käyttöön liittyviä tapauk-
sia.” 

”Yhdessä kuolemaan 
johtaneessa sisäisen lii-
kenteen (työkone/jalkai-
sin liikkunut) tapatur-
massa oli havaittavissa 
molempien osapuolten 
väsyneisyydestä ja lääk-
keiden käytöstä johtunut 
tarkkaavaisuuden her-
paantuminen.” 

”Vammaisille sattuneita 
työtapaturmia ei ole sat-
tunut minun kohdalle.” 

 

”Mahdolliseen muistisai-
rauteen tai vammaisuu-
teen liittyviä tapauksia ei 
ole ollut.” 

”Piilevien sairauksien ja 
niistä johtuvien syy-yh-
teyksien selvittäminen on 
käytännössä hyvin vai-
keaa. Terveystietojen sa-
lassa pidettävyydestä 
saattaa aiheutua merkit-
tävää turvallisuustason 
vaarantumista.” 

 
 

 

 

3.3 Työntekijän sukupuoli  

Työnantajan tulee tarpeellisilla toimenpiteillään ottaa huomioon työntekijän sukupuoli 

työn turvallisen ja terveellisen toteuttamisen osalta. Lisäksi työntekijän sukupuoli tulee 



44 
 

ottaa myös huomioon arvioitaessa työhön, työtilaan, muuhun työympäristöön ja työolo-

tilaan liittyviä vaara- ja haittatekijöitä.153 TTurvL:ssa tai sen esitöissä ei ole määritetty, 

mitä sukupuolen huomioonottamisella tässä tapauksessa tarkoitetaan.  

 

Yleisen käsityksen mukaan on olemassa vain kaksi sukupuolta – nainen ja mies. Suku-

puoleen liittyvä määrittely kuitenkin on monitahoinen. Siihen liittyy monia käsitteitä ja 

termejä.  Käytössä oleva terminologia elää jatkuvien muutospaineiden alla.154 Kun viita-

taan sukupuoli-identiteettiin, tarkoitetaan sillä henkilön kokemusta omasta sukupuoles-

taan. Useimpien ihmisten kohdalla sukupuoli-identiteetti vastaa heille syntymässä mää-

riteltyä sukupuolta. Sukupuoli-identiteetti on kuitenkin aina yksilöllinen, eikä se välttä-

mättä ole sama kuin henkilölle syntymässä määritelty sukupuoli. Juridinen sukupuoli 

sen sijaan määritellään henkilön syntymän yhteydessä, ja se ilmenee henkilötunnuk-

sesta. Suomessa on tällä hetkellä juridisesti kaksi sukupuolta, nainen ja mies.155 Kahden 

juridisen sukupuolen lisäksi on olemassa erilaisia sukupuolivähemmistöjä, joiden tasa-

arvoinen ja syrjimätön kohtelu on otettu lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 

(609/1986, tasa-arvolaki)156 piiriin 1.1.2015 voimaan tulleessa säädöspäivityksessä. 

Myös yhdenvertaisuuslain 3 §:ssä (1325/2014) viitataan päivitettyihin tasa-arvolain 

säännöksiin. 

 

Sukupuoli-identiteettiin liittyviä määritelmiä on useita. Transsukupuolinen on yksilö, 

jonka sukupuoli ei vastaa hänelle syntymässä määritettyä sukupuolta. Tällöin esimer-

kiksi syntymässä miespuoliseksi määritelty henkilö voi kokea olevansa nainen tai nais-

puoliseksi määritelty henkilö voi kokea olevansa mies. Lisäksi henkilö voi kokea ole-

vansa sukupuoleton tai osittain nainen ja osittain mies. Tällaista sukupuolten välillä ole-

mista tai sukupuolten kahtiajaosta poikkeavaa sukupuoli-identiteettiä kuvataan ilmai-

sulla transgender tai muunsukupuolinen.157Intersukupuolinen henkilö ei ole syntyessään 

fyysisiltä sukupuolta määrittäviltä ominaisuuksiltaan yksiselitteisesti nainen tai mies. 

Syntymän yhteydessä intersukupuoliselle henkilölle määritellään tutkimusten jälkeen 

virallinen sukupuoli. Intersukupuolinen yksilö voi kokea olevansa nainen, mies, suku-

puoleton tai osittain nainen ja osittain mies.158 

                                                           
153 HE 59/2002, s. 28 ja 64.  
154 Trasek ry. 
155 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ks. myös Trasek ry. 
156 HE 19/2014, s. 108−124. 
157 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ks. myös Trasek ry. 
158 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ks. myös Trasek ry. 
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Työntekijän sukupuoli henkilökohtaisena edellytyksenä ei edellä esitetyn perusteella ole 

yksiselitteinen. Juridisen sukupuolen lisäksi työnantajan tulee huomioida myös suku-

puolivähemmistöjen työturvallisuus.  Kun puhutaan sukupuolen vaikutuksesta henkilön 

työturvallisuuteen, pääsääntöisesti ajatellaan vain juridisia sukupuolia ja etenkin naisia. 

Tämä johtunee ilmeisesti siitä, että työlainsäädännössä159 naiset ovat erityisen suojelun 

kohteena raskaana160 ollessaan ja imetyksen aikana. Muita sukupuoleen liittyviä työtur-

vallisuutta vaarantavia tekijöitä ovat muun muassa syrjintä, häirintä ja väkivallan uhka. 

Syrjinnän, häirinnän tai väkivallan kohteiksi voivat joutua naiset, miehet tai sukupuoli-

vähemmistöt. Häirintä, syrjintä tai muu epäasiallinen kohtelu voivat aiheuttaa monen-

laista haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle.  Sen kohteeksi joutunut henkilö saattaa 

tuntea epävarmuutta, pelkoa ja masennusta. Työturvallisuuslain mukaan häirinnän ja 

epäasiallisen kohtelun ennalta estäminen työpaikalla velvoittaa sekä työnantajia että 

työntekijöitä.161  

 

Tasa-arvolain 8 §:ssä säädetään sukupuoleen liittyvästä syrjinnästä työelämässä. Sään-

nöksen mukaan työnantaja syyllistyy syrjintään, jos hän työhön ottaessaan taikka tehtä-

vään tai koulutukseen valitessaan syrjäyttää henkilön, joka on ansioituneempi kuin vali-

tuksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö, jollei työnantajan menettely ole johtunut 

muusta hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuolesta taikka jollei menettelyyn ole työn tai 

tehtävän laadusta johtuvaa painavaa ja hyväksyttävää syytä. Työnantaja ei myöskään 

saa valintatilanteessa syrjiä työntekijää sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun 

perusteella. 

 

                                                           
159 TTurvL 11 § 2 momentti: ”Jos työstä tai työolosuhteista saattaa aiheutua raskaana olevalle työnteki-
jälle tai sikiölle erityistä vaaraa, eikä vaaratekijää voida poistaa, työnantajan on pyrittävä siirtämään 
työntekijä raskauden ajaksi tälle sopiviin työtehtäviin.” TSL 2 luku 3 § 2 momentti: ”Jos raskaana olevan 
työntekijän työtehtävät tai työolot vaarantavat hänen tai sikiön terveyden eikä työssä tai työoloissa ole-
vaa vaaratekijää voida poistaa, työntekijä on pyrittävä raskauden ajaksi siirtämään muihin, hänen työky-
kynsä ja ammattitaitonsa huomioon ottaen sopiviin tehtäviin. Työntekijän oikeudesta erityisäitiysvapaa-
seen säädetään 4 luvun 1 §:ssä.”. VNA lisääntymisterveydelle työssä vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja 
vaaran torjunnasta (603/2015) 3 § 1 momentti: ”Työnantajan on huolehdittava siitä, että raskaana oleva 
työntekijä ei altistu sellaiselle 1 §:ssä tarkoitetulle kemialliselle, fysikaaliselle tai biologiselle tekijälle eikä 
käytä sellaista työmenetelmää, että siitä on perusteltua syytä olettaa olevan vaaraa sikiön kehitykselle 
tai raskaudelle. Tällainen työntekijä on pyrittävä siirtämään vanhempainvapaan alkamiseen saakka mui-
hin työntekijälle sopiviin tehtäviin ottaen huomioon hänen ammattitaitonsa ja kokemuksensa, jos vaa-

raa aiheuttavaa tekijää ei ole voitu poistaa.”. 
160Lain transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta (563/2002) 1 §:n kohdan 1 mukaan sukupuolen kor-

jaushoito edellyttää sterilisaatiota tai muusta syystä johtuvaa lisääntymiskyvyttämyyttä, minkä johdosta 
raskaaksi tuleminen ei ole mahdollista sukupuolivähemmistöille. 
161 Siiki DL 3/2003, s. 490. 
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Sukupuoleen perustuvaa syrjintää on myös eri asemaan asettaminen raskaudesta tai syn-

nytyksestä johtuvasta syystä taikka eri asemaan asettaminen vanhemmuuden tai per-

heenhuoltovelvollisuuden perusteella. Työnantaja ei saa työhön ottaessaan tai tehtävään 

tai koulutukseen valitessaan syrjäyttää henkilöä raskauden, synnytyksen tai perhevapaan 

vuoksi. Työntekijää ei saa näistä syistä myöskään irtisanoa tai muutoin rajoittaa hänen 

palvelussuhteensa kestoa tai sen jatkumista. Lisäksi kun työntekijän palkka- tai muista 

palvelussuhteen ehdoista päätetään, ei häntä saa asettaa eri asemaan raskauden, synny-

tyksen tai perhevapaan vuoksi. Syrjintänä voidaan pitää myös työnantajan menettelyä, 

jossa työnantaja soveltaa palkka- tai muita palvelussuhteen ehtoja siten, että työntekijä 

tai työntekijät joutuvat sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun pe-

rusteella epäedullisempaan asemaan kuin yksi tai useampi muu työnantajan palveluk-

sessa samassa tai samanarvoisessa työssä oleva työntekijä. 

 

Tasa-arvolain 8 §:n mukaan työnantaja syyllistyy syrjintään myös silloin, jos hän johtaa 

työtä, jakaa työtehtävät tai muuten järjestää työolot siten, että yksi tai useampi työnte-

kijä joutuu muihin verrattuna epäedullisempaan asemaan sukupuolen, sukupuoli-identi-

teetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Työnantaja ei myöskään saa irtisanoa, purkaa 

tai muutoin lakkauttaa työntekijän tai työntekijöiden palvelussuhdetta sukupuolen, su-

kupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Näillä perusteilla työntekijää ei 

saa siirtää toisiin tehtäviin tai lomauttaa. 

 

Lisäksi työnantajan menettelyä pidetään tasa-arvolain 8 d §:n mukaan kiellettynä syrjin-

tänä162, jos työnantaja saatuaan tiedon siitä, että työntekijä on joutunut työssään seksu-

aalisen tai muun sukupuoleen perustuvan häirinnän kohteeksi, laiminlyö ryhtyä käytet-

tävissä oleviin toimiin häirinnän poistamiseksi. Seksuaalinen häirintä voi olla sanallista, 

sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoitukselli-

sesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityi-

sesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. 

Sukupuoleen perustuva häirintä voi olla puolestaan henkilön sukupuoleen liittyvää ei-

toivottua käytöstä. Se ei ole luonteeltaan seksuaalista, vaan sillä tarkoituksellisesti tai 

tosiasiallisesti pyritään loukkaamaan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta 

                                                           
162 Tasa-arvolain 9 §:n mukaan sukupuoleen perustuvana syrjintänä ei kuitenkaan pidetä esimerkiksi 
naisten suojelua raskauden tai synnytyksen vuoksi. 
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erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilma-

piiri.163 Häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu voivat tarkoittaa kiusaamista, henkistä vä-

kivaltaa tai sukupuolista häirintää. Niin miehet kuin naisetkin voivat kokea sukupuoleen 

kohdistuvaa häirintää. Naisiin kohdistuvana se on kuitenkin hieman yleisempää kuin 

miehiin kohdistuvana.164 

 

Väkivaltaa ja väkivallan uhkaa voidaan pitää merkittävänä työsuojeluongelmana mo-

nilla toimialoilla ja tehtävissä.  Etenkin naisille165 sattuu väkivaltaan liittyviä tapaturmia 

eniten terveydenhuolto- ja sosiaalialan työssä, palvelutyössä sekä kaupallisessa työssä. 

Miehille väkivaltaan liittyviä tapaturmia sattuu erityisesti poliisin, vartijan, hotellivir-

kailijan ja kiinteistötyöntekijöiden työtehtävissä. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnan-

tajaa ryhtymään toimenpiteisiin työssä, johon liittyy ilmeinen väkivallan uhka.166 Väki-

valta ei välttämättä johdu väkivallan kohteeksi joutuneen henkilön sukupuolesta, mutta 

se saattaa olla yhtenä osatekijänä. Etenkin raiskauksessa167 on kyseessä väkivallasta 

joka pääsääntöisesti kohdistuu vastakkaiseen sukupuoleen, mutta se voi kohdistua myös 

samaa sukupuolta olevaan henkilöön. Naiset joutuvat miehiä useammin raiskauksen uh-

riksi168, mutta uhrina voi olla myös mies. Esimerkiksi yksintyöskentely saattaa altistaa 

etenkin naisia väkivallalle. 

 

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden edustajien näkemyksiä työntekijän 

sukupuolen vaikutuksesta työturvallisuuteen on koottu taulukkoon 4.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
163 Tasa-arvovaltuutettu, syrjintä. 
164 Siiki DL 3/2003, s. 490. 
165 Nenonen 2013, s. 42–44, mukaan naisten osuus väkivaltaan liittyvissä työtapaturmissa vuosina 2003 

ja 2006 oli 61,6 % ja miesten osuus oli 38,4 %. Eniten väkivaltaan liittyviä työtapaturmia sattui 25–34 

vuotiaille naisille ja miehille. 
166 Siiki, DL 3/2003, s. 489. 
167 Rikoslain 20 luku 1 § 1 momentissa säädetään raiskauksesta:” Joka pakottaa toisen sukupuoliyhtey-
teen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa, on tuo-
mittava raiskauksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.” 
168 Oikeusministeriö: Selvityksiä raiskausrikoksista 13/2012 raportin mukaan Suomessa raiskauksen uh-
reista on 97 % naisia ja niissä 98,5 %:ssa tekijänä oli mies. Miesten miehiin kohdistamia rikoksia oli 3 %.  
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Taulukko 4. Työntekijän sukupuolen vaikutus työturvallisuuteen. 
AVI 1 AVI 2 AVI 3 AVI 4 

”Naisille sattuu ylipää-
tään tapaturmia erittäin 
vähän ja etenkin kuole-
maan johtaneita tapatur-
mia todella harvoin.” 

”En ole törmännyt tilan-
teisiin, jossa naisia olisi 
syrjitty sukupuolensa pe-
rusteella tai heihin olisi 
kohdistunut seksuaalista 
häirintää.” 

”Naisille sattuu vähem-
män työtapaturmia, 
koska he eivät ota turhia 
riskejä – He esimerkiksi 
varovat suojaamattomia 
kohteita.” 

”Naisille sattuu huo-
mattavasti vähemmän 
työtapaturmia kuin 
miehille” 

”Naisten työtapaturmissa 
on yleensä kysymys kaa-
tumisesta.” 

”Työnantajien valveutu-
neisuus näkyy siinä, että 
raskaana olevien naisten 
työturvallisuudesta huo-
lehditaan.” 

”Kuolemaan johtaneita 
työtapaturmia on naisilla 
todella vähän.” 

”Ehkä elintarviketeolli-
suudessa sattuu eniten 
naisten työtapaturmia.” 

”Ei ole ollut työtapatur-
mia, joihin olisi liittynyt 
naisen raskaus. Eikä ole 
ollut tapauksia, jotka oli-
sivat liittyneet sukupuo-
lesta johtuvaan syrjin-
tään.” 

 ”Naisiin kohdistuu työ-
paikkaväkivaltaa miehiä 
enemmän.” 

 

 

3.4 Henkilön kielitaito, kulttuuri ja etninen alkuperä 

Ulkomaalaisten niin sanottujen siirtotyöläisten määrä on kasvanut nopeasti Suomessa. 

Vuonna 2009 tehdyn arvion mukaan työskentelee Suomessa vuositasolla noin 30 000 – 

40 000 ulkomaalaista tilapäistyöntekijää.169 Suomeen ulkomaalaisia työntekijöitä tulee 

lähinnä muista EU-maista kuten Virosta, Latviasta, Liettuasta ja Puolasta. EU-alueen ul-

kopuolisista maista Suomeen tulee eniten työntekijöitä Venäjältä.170 Myös maahan-

muutto on Suomessa lisääntynyt 1990-luvun alusta alkaen. Suomeen tulleiden maahan-

muuttajien taustoissa ja osaamisessa on suuria eroja. Osa maahanmuuttajista on tullut 

Suomeen työn perässä ja osa on kansainvälistä suojelua tarvitsevia pakolaisia sekä hei-

dän perheenjäseniään. Maahanmuuttajien työllisyys on riippuvainen talouden suhdanne-

kehityksestä. 171  Työnantajan tulee huolehtia työturvallisuuslain mukaisen yleinen huo-

lehtimisvelvollisuuden puitteissa myös ulkomaalaisten ja vieraskielisten työntekijöiden 

työturvallisuudesta ja terveydestä työssä. 

 

                                                           
169 TEM:n julkaisuja 37/2009, s. 31 
170 TEM:n julkaisuja 37/2009, s. 35. 
171 TEM julkaisuja 6/2014, s. 12–19. 
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Ulkomaalaistaustaisen ja vieraskielisen työntekijän ja työnantajan välinen kommuni-

kointi voi olla puutteellista, jos yhteisen kielen osaaminen on heikkoa tai yhteistä kieltä 

ei ole ollenkaan. Tämä voi johtaa erilaisiin työturvallisuutta ja terveyttä vaarantaviin ti-

lanteisiin työmaalla. Esimerkiksi kieltä ymmärtämätön työntekijä ei ymmärrä saamiaan 

turvallisuusohjeita172 tai ei ymmärrä työpaikalla annettuja varoituksia. Ulkomaalainen 

työntekijä saattaa myös joutua työnantajansa hyväksi käyttämäksi työlainsäädännön173 

osalta erityisesti silloin, jos työntekijä ei ymmärrä kieltä tai on muutoin tietämätön Suo-

men työlainsäädännön työnantajavelvoitteista. Lisäksi ulkomaalainen työntekijä voi 

joutua työssään muiden työntekijöiden, työnantajan tai tämän edustajan syrjinnän koh-

teeksi esimerkiksi kielensä, kansalaisuutensa, etnisen alkuperänsä174, ihonvärinsä tai va-

kaumuksensa johdosta.  

 

Henkilöiden yhdenvertaisesta kohtelusta säädetään useassa säädöksessä. Suomen perus-

tuslain (731/1999) 6 § takaa kansalaisille yhdenvertaisuuden lain edessä. Syrjintä on 

kiellettyä sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, ter-

veydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertai-

suuslain (1325/2014) 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, 

kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoi-

minnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen 

tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, pe-

rustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. 

 

Työsyrjinnän rangaistavuudesta puolestaan säädetään rikoslain (39/1889) 47 luvun 3 

§:ssä. Säännöksen mukaan työnantaja tai tämän edustaja, joka työpaikasta ilmoittaes-

saan, työntekijää valitessaan tai palvelussuhteen aikana ilman painavaa, hyväksyttävää 

syytä asettaa työnhakijan tai työntekijän epäedulliseen asemaan rodun, kansallisen tai 

etnisen alkuperän, kansalaisuuden, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, 

sukupuolisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden tai terveydentilan taikka uskon-

                                                           
172 Työterveyslaitos 2014, s. 23–25 mukaan Suomessa töissä olevien turvapaikanhakijoiden yleinen tietä-

mys työturvallisuudesta on puutteellista.  
173 Ks. esimerkiksi työaika- ja vuosilomalaki, TSL ja työehtosopimukset. 
174 Ks. EIT 13.12.2005, Timishev v. Venäjä, kohta 55, jonka mukaan etninen alkuperä muodostaa laajan 

kokonaisuuden, joka perustuu sosiaalisen ryhmän erityispiirteisiin, joihin kuuluvat kansallisuus, heimo-
tausta, uskonnollinen vakaumus, kieli, tai alkuperään ja kulttuuriperinteeseen liittyvät tavat ja perinteet. 
Etninen alkuperä voi perustua joko syntyperään tai se voi olla oletettu tai omaksuttu. 
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non, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näi-

hin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava työsyrjinnästä sakkoon tai vankeu-

teen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

 

Työntekijän etninen alkuperä saattaa aiheuttaa mahdollisia ongelma- ja vaaratilanteita 

esimerkiksi eri uskontoihin liittyvien pukeutumisnormien kautta. Pääsääntöisesti työn-

antajat suhtautuvat myönteisesti työntekijöidensä uskonnollisten asujen käyttöön. Työn-

antajalla on kuitenkin oikeus rajoittaa työntekijöidensä oikeutta pukeutua haluamallaan 

tavalla painavista, hyväksytyistä syistä, kuten hygienia-, potilasturvallisuus- tai työtur-

vallisuussyistä.175 Esimerkiksi burkaa ei voi käyttää työssä, jos työssä vaaditaan työtur-

vallisuussyistä suojavaatetusta. Työhön sopimaton vaatetus saattaa olla työturvallisuus-

riski muun muassa siitä syystä, että se voi takertua johonkin, siihen saattaa kompastua 

tai se ei suojaa työpaikalla käytössä olevilta kemikaaleilta. Työpaikalla käytettävien 

henkilönsuojainten ja suojavaatetuksen käytön tulee perustua TTurvL:n mukaan vaaro-

jen tunnistukseen ja riskien arviointiin. 

 

Alla olevassa Helsingin käräjäoikeuden oikeustapauksessa on kysymys lyhyeksi tarkoi-

tetun työsuhteen purkamisesta uskonnollisen päähuivin käytön johdosta:  

Helsingin KO 24.3.14 R13/5508. Tapauksessa oli kyse siitä, olivatko X ja Y Z Oy:n 
työnantajan edustajina syyllistyneet työsyrjintään työntekijää valitessaan ja palvelussuh-
teen aikana ilman painavaa ja hyväksyttävää syytä asettaessaan työntekijän uskontonsa 
perusteella epäedulliseen asemaan muihin työnhakijoihin ja työntekijöihin nähden. Asi-
anomistaja A oli palkattu kolmeksi päiväksi kiireapulaiseksi pakkaustehtäviin Z Oy:n 
myymälään. Myymäläpäällikkö X oli purkanut A:n työsuhteen ennen työn varsinaista al-
kamista.  

Asianomistaja A oli mennyt työpaikalle sovittuna aikana pukeutuneena uskonsa mukai-
sesti päähuiviin. Myymäläpäällikkö X oli neuvonut häntä työsuoteen alussa liikkeessä 
työskentelystä antaen hänelle työvaatteeksi T-paidan ja farmarit. Z Oy:n henkilökunnalla 
tuli olla liikkeen brändin imagon mukaiset työasut ja heidän tuli näyttää siisteiltä sekä 
kauniisti laitetuilta. Myös omat työasut olivat sallittuja, jos niissä ei ollut näkyvissä lo-
goja. A ei ollut ehtinyt aloittaa vielä työskentelyä, kun X oli mennyt soittamaan esimie-
helleen Y:lle. Palattuaan takaisin X oli ilmoittanut, että A ei voinut aloittaa työskentelyä 
oma huivi päässään. Tämä oli ollut ensimmäinen kerta, kun huivista oli ollut puhetta. X 
oli antanut A:lle liikkeestä liikkeen oman brändin mukaisen vaalean huivin, jonka A oli 
laittanut päähänsä ja hän oli valmis aloittamaan työskentelyn. X ei kuitenkaan ollut tyyty-
väinen A:n ulkonäköön huivi päässään, sillä hänen mukaansa vaalea huivi ei näyttänyt 
hyvältä. Tästä johtuen X oli kehottanut A:ta poistumaan työpaikalta huivin takia.  

Tuomioistuimen mukaan uskonnosta johtuva syrjintä on menettelynä erittäin moitittavaa 
ja vahingollista. Vastaajien X ja Y teon vaikuttumia ja vastaajien syyllisyyttä arvioides-
saan KO otti huomioon sen, että A:n työsuhde on ollut alun perinkin tarkoitettu vain kol-
meksi päiväksi, mikä on voinut vaikuttaa vastaajien hätäilyyn työsuhdetta päätettäessä. 
Lisäksi tuomioistuin otti huomioon sen, että kummallakaan vastaajista ei ole ollut aikai-

                                                           
175 Ks. Helsingin uutiset 22.1.2014, s. 6–7. 
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sempaa kokemusta uskonnollista päähuivia käyttävästä työntekijästä. Tuomioistuin kat-
soi, että teon vaikuttimet eivät olleet erityisen vakavia ja siten, kohtuullinen sakkoran-
gaistus on riittävä seuraamus.  

 

Edellä olevassa Helsingin KO:n tapauksessa työntekijä joutui työnantajansa työsyrjin-

nän kohteeksi uskonnollisen vakaumuksensa johdosta ilman painavaa, hyväksyttävää 

syytä, sillä työntekijän työasuun ei liittynyt työturvallisuusvaatimuksia. Lisäksi työnte-

kijä olisi ollut valmis pitämään, mitä tahansa työnantajan osoittamaa huivia, mutta työn-

antaja ei voinut lopulta hyväksyä minkäänlaista huivia vedoton liikkeen imagosyihin176.   

 

Taulukossa 5 esitetään AVI:en edustajien huomioita työntekijän kielitaidon ja ulkomaa-

laisen kulttuuritaustan mahdollisista vaikutuksista henkilön työturvallisuuteen. 

 
Taulukko 5. Työntekijän kielitaidon, kulttuurin tai etnisen alkuperän vaikutus työtur-
vallisuuteen 

AVI 1 AVI 2 AVI 3 AVI 4 
”Muutamissa tapauksissa 
on tullut esille, että ulko-
maalaiset työntekijät toi-
mivat uhkarohkeammin 
esimerkiksi telinetöissä.” 

”Pääasiallisin syy ulko-
maalaisille työntekijöille 
sattuneisiin työtapatur-
miin on usein huono kie-
litaito, mistä syystä opas-
tus ja kuullun ymmärtä-
minen on jäänyt vaja-
vaiseksi.” 

”Ulkomaalaiset työnteki-
jät eivät ehkä halua tun-
nustaa, etteivät ole ym-
märtäneet annettuja oh-
jeita.” 

AVI 4 edustajan haas-
tattelussa ei käsitelty 
kielitaidon tai etnisen 
alkuperän vaikutusta 
työturvallisuuteen. 

”Ulkomaalaiset työnteki-
jät haluavat ehkä osoittaa 
olevansa tehokkaita työs-
sään.” 

”Nykyisin esimerkiksi 
tehdasseisokeissa työtur-
vallisuustaso on huomat-
tavasti paremmalla ta-
solla kuin muutama 
vuosi sitten. Se näkyy 
muun muassa siinä, että 
ulkomaalaisetkin työnte-
kijät huomioidaan pereh-
dytyksessä.” 

”Ulkomaalaiset haluavat 
näyttää, että osaavat 
työnsä, eivätkä sitten 
välttämättä uskalla kysyä 
lisäohjeita.” 

 

 

                                                           
176 Ks. Suominen, 2014. Artikkelissa kerrotaan pääkaupunkiseudulla keväällä 2014 ratkenneesta tapauk-

sesta. Kyseessä olevassa tapauksessa linja-autoyhtiö oli kieltänyt sikhikuljettajaansa pitämästä työssä 
turbaania. Kuljettaja oli tehnyt asian osalta rikosilmoituksen. Lopulta asia ratkesi Autoliikenteen työnan-
tajaliiton (ALT) ja Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton (AKT) sopuun työehtosopimuksen tulkinnasta. 
Neuvotteluosapuolten tulkinnan mukaan sikhimiehellä turbaani kuuluu työasuun, jos hän haluaa. 
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4 TYÖTAPATURMAT 

4.1 Aluehallintovirastojen työsuojeluviranomaisten tutkimien työtapaturmien 
määrät vuosina 2010–2013               
 

Suomen viiden aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen työsuojelutarkastajat ovat 

tutkineet vuosien 2010–2013 aikana keskimäärin 1013 työtapaturmaa vuodessa. Eniten 

työsuojeluviranomaiset tutkivat työtapaturmia vuosittain Etelä-Suomen AVI:n alueella 

ja vähiten Pohjois-Suomen AVI:n alueella (Ks. Taulukko 6).  Etelän-Suomen AVI:n ja 

Pohjois-Suomen AVI:n alueilla tutkittujen työtapaturmien määrät ovat laskeneet joka 

vuosi vuodesta 2010 vuoteen 2013. Itä-Suomen AVI:n tutkimien työtapaturmien määrät 

ovat laskeneet vuonna 2013 vuoteen 2010 verrattuna mutta vuosina 2011–2012 ne ovat 

olleet vuotta 2010 ja 2011 hieman suuremmat. Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:n ja Lou-

nais-Suomen AVI:n tutkimien työtapaturmien määrät nousivat lähtötasovuodesta 2010 

vuoteen 2013 verrattuna. Sen sijaan vuosina 2011–2012 etenkin Länsi- ja Sisä-Suomen 

AVI:n tutkimien työtapaturmien määrät laskivat merkittävästi vuoteen 2010 verrattuna.  

 

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet eivät tilastoi tutkittavissa työtapatur-

missa vahingoittuneen ikää tai sukupuolta.  

 

Taulukko 6. Viiden aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tutkimat työtapatur-
mat vuosina 2010–2013.177 
Vuosi Pohjois-Suomi, 

kpl 
 
 

Itä-Suomi,  
kpl 

Länsi- ja Sisä-
Suomi, 
 kpl 
 

Lounais-Suomi, 
 kpl 

Etelä-Suomi, 
 kpl 

2010 86 91 279 118 502 

2011 77 96 208 111 498 

2012 69 94 231 118 459 

2013 79 89 302 120 425 

 
 
4.2 Työtapaturmat tutkimus- ja tilastotietojen valossa 

Tilastokeskus on tutkinut eri-ikäisten naisten ja miesten työtapaturmien määrää, syytä ja 

vammojen laatua. Tilastotietojen mukaan 30−60-vuotiailla miehillä yleisin työtapatur-

man aiheuttaja on kaatuminen, putoaminen tai liukastuminen (24−35 %).  Toiseksi ylei-

sempänä työtapaturman syynä on tässä ikäryhmässä äkillinen kuormitus (16−21 %).  

                                                           
177 Tutkittujen työtapaturmien määrät on saatu suoraan viideltä aluehallintoviraston työsuojelun vastuu-
alueelta tammi-huhtikuun 2015 aikana. 



53 
 

Nuorilla 15−24-vuotiailla miehillä kaatumisia, putoamisia ja liukastumisia sattuu vä-

hemmän (19 %) kuin iäkkäämmillä miehillä. Sen sijaan nuorilla miehillä sattuu haave-

reita terävien esineiden kanssa (21 %) tai he menettävät työkalun hallinnan (20 %). 

Useimmiten nämä onnettomuudet sattuvat henkilön liikkuessa, mutta usein myös työka-

luilla työskennellessä tai esineiden käsittelyn yhteydessä.  Nuorten miesten vammoista 

suurin osa on lieviä haavoja (37 %). Lisäksi heidän ikäryhmässään sijoiltaan menoja, re-

vähtymiä tai venähdyksiä sattuu 33 %, kun taas iäkkäämmillä miehillä sijoiltaan meno-

jen, revähtymien tai venähdysten osuus on suurempi sen ollessa 39−42 % tapatur-

mista.178 

 

Naisten työtapaturmat aiheutuvat iästä riippumatta pääosin kaatumisista tai äkillisistä 

kuormittumisista. Nuorilla 15−24-vuotiailla naisilla kaatumisvammojen osuus työtapa-

turmista on 23 %, kun taas 55−64-vuotiailla naisilla niiden osuus on jopa 43 %.  Suurin 

osa naisten vammoista liittyy liikkumiseen. Liikkumiseen liittyviä työtapaturmia sattuu 

nuorille naiselle 35 % kaikista työtapaturmista ja iäkkäämmille naisille 51 % kaikista 

työtapaturmista.179  Myös naisille sattuvissa työtapaturmissa on havaittavissa samanlai-

nen suuntaus kuin miehille sattuvissa työtapaturmissa – nuorilla työntekijöillä ovat eri-

laiset haavat yleisempiä kuin iäkkäämmillä työntekijöillä.  Ikääntyvien työntekijöiden 

työtapaturmissa ovat yleisiä vammoja muun muassa sijoiltaan menot, revähdykset ja ve-

nähdykset.180 Iäkkäiden naisten tapaturmat sattuvat usein työmatkalla, sillä melkein seit-

semässä kymmenestä työmatkatapaturmasta uhrina on nainen.181 Tämä johtunee siitä, 

että naiset liikkuvat miehiä enemmän työmatkansa kävellen tai pyörällä.  

 

Tutkimusten mukaan työpaikoilla sattuneiden tapaturmien uhrina on useimmiten mies; 

vain noin joka neljäs työtapaturman uhri on nainen. Miesvaltaisten alojen, kuten teolli-

suudessa ja rakennusalalla tapaturmariski on suuri – talonrakennustyössä sattuu sataatu-

hatta palkansaajaa kohti lähes 11 000 onnettomuutta, kun keskimäärin onnettomuuksia 

sattuu sataatuhatta palkansaajaa kohden noin 2 500.182 Tilastot osoittavat, että lyhyiden 

                                                           
178 Okkonen – Miettinen, Hyvinvointikatsaus 3/2009. Ks. myös THL, nuorten työtapaturmat. 
179 Okkonen – Miettinen, Hyvinvointikatsaus 3/2009.  
180 Okkonen – Miettinen, Hyvinvointikatsaus 3/2009. 
181 Miettinen, STAT. 
182 Okkonen–Miettinen, STAT. 
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alle neljän päivän työkyvyttömyysaikoihin johtaneiden tapaturmien määrä183 on kasva-

nut viime vuosina. 

 

Tapaturmavakuutusten liitto on tutkinut iän vaikutusta sattuneiden työtapaturmien vaka-

vuuteen. Tapaturmavakuutustenliiton tutkimuksessa on sattuneiden työpaikkatapatur-

mien lukumäärät laskettu TVL:n omista tilastotiedoista ja tiedot tehtyjen työtuntien lu-

kumääristä ikäluokittain on saatu Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Tapaturma-

vakuutustenliiton tutkimusten mukaan korkein työtapaturmataajuus on 20–24-vuotiailla 

työntekijöillä, joille sattuu lieviä yli 3 päivän poissaoloon johtaneita työtapaturmia noin 

45 kappaletta miljoonaa työtuntia kohden.184 Työpaikkatapaturmien taajuudet ikäluokit-

tain ja tapaturmien eri vakavuusasteet (yli 3 päivää ja yli 30 päivää) vuosina 2008–2011 

on esitetty kaaviossa 1. 

 

Iäkkäämmille työntekijöille sattuu TVL:n tutkimusten mukaan useammin vakavia, yli 

30 vuorokautta työkyvyttömyyttä aiheuttavia työpaikkatapaturmia. Tapaturmataajuus-

luku laskee aina noin 55 ikävuoteen asti, mistä alkaen taajuus alkaa taas nousta (Ks. 

Kaavio 1). Koska yli 60-vuotiaiden osalta on työpaikkatapaturmista ja tehdyistä työtun-

neista vain vähän tietoa käytettävissä, on tutkimuksessa kompensoitu aineiston niuk-

kuutta tarkastelemalla useamman sattumisvuoden jaksoa ikäjakauman kummassakin 

päässä.185 

 

                                                           
183 Tapaturmien määrää lisäsi erityisesti vuonna 2005 voimaan tullut sairaanhoidon täyskustannusvas-
tuujärjestelmä, joka lisäsi vähäisempien työtapaturmien ilmoittamista. Tämän takia myöskään eri vuo-
sien tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään.  
184 Sinkkilä 2014, s. 15. 
185 Sinkkilä 2014, s. 15. 



55 
 

 
Kaavio 1. Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuudet ikäluokittain (eri vakavuusas-

teet) vuosina 2008–2011.186 

 

4.3 Työtapaturmien syitä 

4.3.1 Riskinoton mahdollinen vaikutus työtapaturmiin 

Useiden eri tutkimusten perusteella on esitetty erilaisia teorioita siitä, miten ihmisestä 

johtuvat erilaiset tekijät saattavat vaikuttaa tapaturmiin. Ensimmäinen teoria, joka selitti 

tieteellisesti työtapaturmien syntyä, oli niin sanottu tapaturmataipumusteoria. Tapatur-

mataipumusteorian mukaan tapaturmat kasaantuivat pienelle joukolle ihmisiä, joilla oli 

sisäsyntyinen taipumus joutua tapaturmiin. Tapaturmataipumusta pidettiin aiemmin py-

syvänä persoonallisuuden piirteenä. Tapaturmataipumusteoriaa on kuitenkin arvosteltu 

sekä teoreettisin että tilastollisin perustein. Se on ymmärretty yhteisenä persoonallisuu-

denpiirteenä, yleisenä luonteenominaisuutena, sisäsyntyisenä luonteenominaisuutena tai 

käyttäytymistä selittävänä käsitteenä.187 

 

Tapaturmataipumusteorian tilalle on ehdotettu tapaturma-alttiusteoriaa, jonka mukaan 

toiset ihmiset joutuvat tapaturmiin useammin kuin toiset, koska heidän altistumisessaan 

vaaroille on eroa työtehtävistä johtuen. Tapaturma-alttiusteoriassakin tapaturmat nähdään 

                                                           
186 TVL, tapaturmavakuutuslehti 2/2014, s. 15. 
187 Ks. Salminen, Inhimilliset tekijät työtapaturmissa (Human factors-näkökulma). Ks. myös Salminen, Ta-
paturmateoriat ajan saatossa: Taipumuksesta kimmoisuuteen. 
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henkilökohtaisista ominaisuuksista johtuviksi. Tapaturma-alttiutta koskevia tutkimuksia 

on vuorostaan arvosteltu siitä syystä, että ne on tehty tapaturman jälkeen, jolloin tutki-

joilla on ollut tieto siitä, kuka on joutunut tapaturmaan. Edellä mainittujen tapaturmateo-

rioiden188 lisäksi on olemassa lukuisia muita teorioita.189  

 

Niin sanotun Human Factors–näkökulman avulla voidaan riskinottoa vuorostaan tarkas-

tella päätöksentekoteorian mukaan. Ihminen tekee päätöksen siitä, ottaako hän riskin vai 

ei. Erilaiset riskinottomallit tarkastelevat henkilön kognitiivisia prosesseja, joita esiintyy 

riskinottotilanteessa190. Myös inhimillisiä virheitä pidetään merkittävinä työtapaturmiin 

vaikuttavina tekijöinä. Yleisesti pidetään hyväksyttävänä käsitystä siitä, että noin 80–90 

prosenttia onnettomuuksista johtuu inhimillisistä virheistä. Inhimillisiksi virheiksi voi-

daan lukea kaikki ne tilanteet, joissa suunniteltu toiminta ei saavuta asetettuja tavoitteita 

eikä tätä epäonnistumista voi lukea jonkun ulkopuolisen tekijän syyksi.  Vanhan sanon-

nan mukaan erehtyminen on inhimillistä eli virheiden tekemisen voidaan katsoa olevan 

osa ihmisen perustoimintaa.191 Inhimillisten virheiden osalta keskeisenä tekijänä ovat 

nousseet esiin havaitsemisvirheet sekä olennaisen asian huomaamiseen liittyvät ongel-

mat. Ihmisen tiedonkäsittelyä vaikeuttavista olosuhteista yleisimpiä olivat keskeytykset 

ja työn sujuvuuden ongelmat sekä hankalat havaitsemisolosuhteet. Myös aikapaine ja 

kuormittuminen, puutteet ohjeissa sekä puutteet vaarojen merkitsemisessä olivat keskei-

simmät inhimillisten virheiden esiintymistä ennustavia tekijöitä.192 

 

Eri tutkimustulosten mukaan useat ihmiset sekä yliarvioivat riskejä että aliarvioivat 

niitä, vaikka ne saattavat aiheuttaa kuolemanvaaraa. Yliarvioidut tekijät ovat harvoin 

esiintyviä ja huomiota herättäviä, kun taas aliarvioidut tekijät ovat usein esiintyviä ja ar-

kipäiväisiä, joita ihmiset kuvittelevat pystyvänsä hallitsemaan. Esimerkiksi liikenne-

käyttäytymistä voidaan pitää selkeänä esimerkkinä ihmisten riskiarviointien vääristymi-

sestä - enemmistö autoilijoista pitää itseään keskimääräistä taitavampana ja turvallisem-

pana kuljettajana.193 Liikennekäyttäytymisen osalta on myös voitu havaita eroja sekä su-

                                                           
188 Ks. myös vetäytymishypoteesi-, domino-, vaaratekijä-, poikkeama-, häiriö, toiminta-, katastrofi-, kim-
moisuus- ja sosiologinen teoria sekä ergonominen tapaturmateoria. 
189 Ks. Salminen, Inhimilliset tekijät työtapaturmissa (Human factors-näkökulma). Ks. myös Salminen, Ta-
paturmateoriat ajan saatossa: Taipumuksesta kimmoisuuteen. 
190 Riskinottoteorioita ovat muun muassa riskikompensaatio-, riskihomeostaasi- ja nollariskiteoria. 
191 Ks. Salminen, Inhimilliset tekijät työtapaturmissa (Human factors-näkökulma). 
192 Työterveyslaitos 2015, s. 36. 
193 Ks. Salminen, Inhimilliset tekijät työtapaturmissa (Human factors-näkökulma). 
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kupuolten välillä että niin sanottujen elämyshakuisten ihmisten välillä. Useat tutkimuk-

set osoittavat, että miehet ottavat naisia enemmän riskejä liikenteessä. Sen sijaan elä-

myshakuisuuden yhteydestä työelämän riskeihin on vähemmän tutkimuksia.194  

 

Henkilön riskikäyttäytymisellä tarkoitetaan riskejä tietoisesti tai tiedostamattomasti ko-

rostavaa toimintaa. Sen voidaan katsoa liittyvän kaikkeen toimintaan, johon henkilö 

ryhtyy huolimatta siitä, että toiminnan tuloksista sekä sen eduista ja haitoista joko 

omalle tai toisten fyysiselle, taloudelliselle tai psykologiselle hyvinvoinnille vallitsee 

epävarmuuksia. Henkilön mahdolliseen riskin ottamiseen vaikuttavat erilaiset tilanne- ja 

persoonallisuustekijät.195 Jossakin tilanteessa virheellinen riskiarvio saattaa johtaa sii-

hen, että henkilö ei osaa ennakolta valmistautua mahdolliseen vaaratilanteeseen. Esi-

merkiksi iäkäs työntekijä saattaa turtua omaan työhönsä liittyviin riskeihin. Myös stres-

sireaktion ja tapaturma-alttiuden välinen yhteys on ominaista tietyille persoonallisuuden 

piirteille. Tämän vaikutus näkyy muun muassa siten, että toiset henkilöt kokevat työym-

päristönsä stressaavampana kuin muut ja ovat näin ollen alttiimpia mahdollisille tapa-

turmille.196 

 

4.3.2 Nuorten työtapaturmien taustaa 

Useat tutkimukset antavat viiteitä siitä, että nuorilla työntekijöillä on suurempi riski jou-

tua työtapaturmaan kuin iäkkäämmillä työntekijöillä. Sen sijaan kuolemaan johtaneita 

työtapaturmia sattuu nuorille työntekijöille harvemmin kuin iäkkäämmille työntekijöille. 

Yhtenä selityksenä tälle saattaa olla se, että nuorilla on parempi fyysinen kestävyys197, 

minkä johdosta he toipuvat vakavistakin loukkaantumisista.  Nuoret myös parantuvat eri-

laisista psyykkisistä traumoista paremmin kuin iäkkäämmät työntekijät.198  

 

Eri tutkimukset osoittavat, että tietyillä työaloilla tai – tehtävissä sattuu muita enemmän 

työtapaturmia. Esimerkiksi nuorille miehille sattuu työtapaturmia eniten konepajatyössä 

ja rakennusmetallityössä (25 %), talonrakennustyössä (12 %) sekä pakkaus-, varastointi- 

ja ahtaustyössä (8 %).  Kun taas nuorille naisille tapaturma-altteimpia ammattiluokkia 

                                                           
194 Flink ym. 2007, s. 232. 
195 Flink ym. 2007, s. 230. 
196 Flink ym. 2007, s. 281.  
197 Ks. lisätietoa tutkimustuloksista nuorten työkyvyn ja kestävyyden osalta: Km 1991:43, s. 209–212. 
198 Salminen 2004, s. 518. 
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ovat tavaroiden myyntityö (13 %), majoitusliike- ja suurtaloustyöt (9 %) sekä kiinteistön-

hoito ja siivoustyö (8 %).199  

 

Nuorten työtapaturmiin voi liittyä monenlaisia syitä. Tällaisia syitä voivat olla: tietämät-

tömyys työtehtävään liittyvästä työturvallisuudesta ja – terveydestä, kokemattomuus ja 

vasta kehittymässä olevat taidot ja valmiudet. Nuorilla saattaa olla myös tarve osoittaa 

omia taitojaan muille työntekijöille. Lisäksi heillä voi olla vaikeuksia tunnistaa ja arvi-

oida tapaturmavaaroja ja riskejä. Myös työyhteisöön liittyvien erilaisten ongelmien 

esille nostaminen saattaa olla nuorille hankalaa.  Nuoret työntekijät voivat olla alttiim-

pia ryhmäpaineelle, minkä johdosta he saattavat ottaa tietoisia riskejä ja jättää siten nou-

dattamatta työnantajan antamia ohjeita.200  

 

Edellä mainittuihin ammatteihin (esimerkiksi konepajatyöt, rakennusmetallityöt ja ta-

lonrakennustyöt) liittyy paljon tehtäviä, joissa on työtapaturman mahdollisuus huomat-

tavasti suurempi kuin esimerkiksi erilaisissa toimistotehtävissä kuten suunnittelutyössä. 

Tapaturma-alttiit201 ammatit ovat usein sellaisia, joita nuoret tekevät opiskelun ohessa, 

kesätyönä tai vuokratyösuhteessa, jolloin kyseessä on usein lyhyt työsuhde. Kyseessä 

oleviin tehtäviin voi päästä avustaviin töihin vähemmällä koulutuksellakin, joten tällais-

ten töiden saaminen on nuorille helpompaa. Esimerkiksi erilaiset suunnittelutehtävät 

vaativat puolestaan pidempää koulutusta, joten niihin eivät kovin nuoret työntekijät 

välttämättä pääse. Rakennus- ja teollisuusalan tehtävät vaativat myös fyysistä kestä-

vyyttä, mikä saattaa vaikuttaa siihen, että nuoret miehet valikoituvat näihin ammattei-

hin. Näin ollen nuorten miesten tapaturma-alttius ei välttämättä johdu niinkään heidän 

riskinottohalukkuudesta vaan työtehtävien laadusta.202  

 

4.3.3 Iäkkäiden työturvallisuus 

Eläkkeelle siirtymisiän nouseminen ja iäkkäämpien työntekijöiden lukumäärän kasvun 

oletetaan selittävän osan iäkkäämpien työpaikkatapaturmien lukumäärän noususta.203 

Tutkimustulosten mukaan on kuitenkin oletettavaa, että ikääntyneiden työntekijöiden, 

joilla on pitkä työkokemus, työnteko jatkuu yleensä kevyemmissä työtehtävissä – kuten 

                                                           
199 Hintikka-Saarela 2006, s. 27. Ks. myös Km 1991:43, s. 209. 
200 THL, Nuorten työtapaturmat. 
201 TVL:n ja Tilastokeskuksen tutkimusten mukaan vuonna 2014 rakennusalalla sattui työtapaturmia 63 
tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden, kun taas teollisuudessa vastaava luku oli 35 ja esimerkiksi kun-
tasektorilla 22.  
202 Koivuniemi 2015, s. 8 K1. 
203 Sinkkilä 2014, s. 15. 
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asiantuntija-, suunnittelu-, johtotehtävien tyyppisissä työtehtävissä – pidempään kuin 

niin sanotuissa raskaimmissa ammateissa, joita ovat esimerkiksi rakennus- ja ahtausalan 

työt, materiaalien pakkaustehtävät tai palosammutustyöt.204 

 

Iällä205 ja terveydentilalla on ilmeinen yhteys työntekijän toiminta- ja työkykyyn. Ikään-

tymisen myötä heikentyy väistämättä työkykyyn liittyviä osa-alueita kuten fyysinen 

suoriutuminen, aistitoiminnot ja muisti. Lisäksi mahdolliset sairaudet voivat heikentää 

merkittävästi monen työntekijän toiminta- ja työkykyä.206 Tutkimusten mukaan esimer-

kiksi Alzheimerin taudin esiintyvyys lisääntyy merkittävästi yli 65-vuotiaiden keskuu-

dessa. Näin ollen eläkeiän nosto saattaa lisätä muistisairaiden työntekijöiden määrää 

työelämässä. Toisaalta pidempään työelämässä pysyminen aktivoi aivoja, mikä taas 

myöhentää muistisairauksien syntymistä.207  

 

Työurien pidentämisen kestävänä keinona voidaan pitää työelämän kehittämistä, jotta 

työssä jaksetaan pidempään. Työssä jaksamisen kehittämisessä tarvitaan niin sanottua 

ikäjohtamista (turvallisuusjohtaminen). Siinä otetaan huomioon muun muassa työnteki-

jän terveydelliset seikat, työn sisältö ja työolosuhteet. Esimerkiksi työaika ja sen joustot 

saattavat vaikuttaa etenkin iäkkäiden työhyvinvointiin. Työturvallisuuslain 10 §:n mu-

kaan työnantajan tulee selvittää ja arvioida työaikoihin liittyvät haitta- ja vaaratekijät, 

jolloin voitaisiin ehkäistä mahdollisia sairauspoissaoloja ja tapaturmia sekä edistää 

työntekijän työssä jaksamista läpi työuran.208   

 

Esimerkiksi yötyötä ei voida teettää kenellä tahansa työntekijällä täysin vapaasti, sillä 

yötyö kuormittaa työntekijää sekä fyysisesti että psyykkisesti enemmän kuin päivätyö. 

Poikkeaviin työaikoihin suhtautuminen ja sopeutuminen vaihtelevat yksilön psykologis-

ten ominaisuuksien ja sosiaalisten tilanteen mukaan. Vaikuttavia tekijöitä saattavat olla 

yksilölliset taipumukset, ikä, perhesuhteet ja muut vastaavat tekijät. Sen sijaan suku-

puolten välillä ei ole todettu eroja fysiologisessa sopeutumisessa. Tutkimusten mukaan 

ikääntymisen myötä vuorotyön haitat lisääntyvät ja yli 40-vuotiaat vuorotyötä tekevät 

                                                           
204 Heinonen ym. 2015, s. 3. 
205 Rissanen 2015, s. 20 mukaan työkyky alkaa heiketä raskaassa työssä jo kolmenkymmenen vuoden 
iässä. Kolmekymppisistä työntekijöistä jopa kolmasosa on havainnut itsellään tuki- ja liikuntaelinvaivoja. 
206 Virta 2008, s. 33–34. 
207 Koskinen 2014, Yle Lahti, kotimaa. 
208 HE 201/2012, s. 7. Ks. myös Sortti 2013, s. 87. 
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kokevat yhä enemmän sopeutumisvaikeuksia, terveyshaittoja ja toimintakyvyn alene-

mista.209 Työturvallisuuslain 30 §:n mukaan yötyötä tekevälle työntekijälle on tarvitta-

essa järjestettävä mahdollisuus työtehtävien vaihtamiseen tai siirtymiseen päivätyöhön, 

jos tämä olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista ja työtehtävien vaihtaminen on 

työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet huomioon ottaen tarpeellista työpaikan olo-

suhteiden tai työn luonteen työntekijän terveydelle aiheuttaman vaaran torjumiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
209 Km. 1991:43. s. 198. Ks. myös Siiki 2003, s. 66. Työterveyslaitos 2007, s. 45. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ  

5.1 Tutkielman menetelmällistä tarkastelua 

Empiirisen tutkimuksen osalta saatu vastausaineisto jäi odotettua suppeammaksi etenkin 

kyselyn tilastotieto-osuuden osalta, sillä aluehallintovirastoilla ei ollut käytössään tilas-

totietoa kysymyksiin n:o 4-6 (Ks. liite 1). Tämä johtuu siitä, että AVI:t eivät tilastoi työ-

tapaturmatutkinnassa uhrien ikää tai sukupuolta. Lisäksi kysymyksen n:o 1 tutkittujen 

työtapaturmien lukumäärätietoja oli saatavilla kaikilta viideltä aluehallintovirastolta pel-

kästään vuosilta 2010- 2013 eli AVI:en toiminta-ajalta. Ennen läänijaon muuttamista 

aluehallintoalueiksi hoitivat maassamme työsuojeluvalvontaa kahdeksan työsuojelupii-

riä. Työsuojelupiirit ja nykyiset aluehallinnon työsuojelun vastuualueet eivät ole täysin 

yhteneväiset, minkä johdosta työsuojelupiirien aikaisia tietoja ei ollut kaikilla AVI:lla 

helposti saatavilla.  

 

Aluehallintoviraston tutkimien työtapaturmien lukumäärätietojen kautta oli tutkielmassa 

tarkoitus verrata eri-ikäisten työntekijöiden työtapaturmien määriä ja naisille sekä mie-

hille sattuneiden työtapaturmien määriä toisiinsa. Koska AVI:t eivät tilastoi työtapatur-

matutkinnassa uhrien ikää ja sukupuolta, jäi saatujen aluehallintovirastokohtaisten työ-

tapaturmien lukumäärätietojen hyödyntäminen tässä tapauksessa tarpeettomaksi.  

 

Empiirisestä haastattelututkimuksesta hyödynnettiin tässä tutkielmassa siten vain tilasto-

tietona tutkittujen työtapaturmien määrät vuosina 2010–2013 (Ks. taulukko 6, s. 52) ja 

sanalliset haastattelutulokset (Ks. taulukot 1-6, s. 30–51). Vaikka haastatteluosiosta jäi 

puuttumaan yhden aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen edustajan haastattelu, 

oletetaan, että haastattelutuloksiin ei olisi tullut juurikaan saaduista vastauksista erottuvia 

vastauksia, sillä neljän haastatellun AVI:n edustajien haastattelutuloksissa oli paljon yh-

teneväisyyksiä. 

 

5.2 Työntekijän henkilökohtaisilla edellytyksillä on monenlaisia vaikutuksia työ-
turvallisuuteen  
 

Yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet muun muassa työnteon muo-

toihin, työvoiman rakenteeseen ja työympäristöön. Muutokset näkyvät työyhteisöjen 

monimuotoisuutena. Työntekijöiden erilaiset henkilökohtaiset edellytykset kuten esi-

merkiksi ikä, sukupuoli, etninen tausta, sukupuolinen suuntautuminen, vammaisuus, 

kieli, uskonto ja vakaumus kuuluvat suomalaisten työyhteisöjen monimuotoisuuteen. 

Erityisesti väestön ikääntyminen, maahanmuuttajien määrän lisääntyminen ja työelämän 
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kansainvälistyminen saattavat luoda monia uusia monimuotoisuuden hallintaan liittyviä 

haasteita työpaikoille, mutta samalla ne luovat mahdollisuuden kehittää yritysten liike-

toimintaa.210 Sekä monimuotoisuuden haasteisiin että mahdollisuuksiin voidaan vastata 

työhyvinvoinnin edistämisellä työpaikalla. Työhyvinvointi on laaja-alainen käsite, jo-

hon vaikuttaa niin työntekijään itsensä kuin hänen työhönsä liittyvät asiat. 

 

Kuten tämän tutkielman kolmannessa luvussa on tullut esille, on työntekijän ikääntymi-

sellä monenlaisia vaikutuksia toiminta- ja työkykyyn. Ikääntymisen mukanaan tuomilla 

fysiologisilla muutoksilla kuten näön, kuulon, nivelten, lihasvoiman ja tasapainon heik-

kenemisellä sekä reaktioajan hidastumisella voi olla työturvallisuutta heikentäviä vaiku-

tuksia. Edellä mainitut tekijät voivat vaarantaa työntekijän työturvallisuutta muun mu-

assa havaintokyvyn, tarkkaavaisuuden ja fyysisen liikkuvuuden heikentymisen myötä. 

Näistä tekijöistä johtuen iäkkäille työntekijöille sattuu esimerkiksi kaatumis- ja pu-

toamistapaturmia. Toisaalta iän tuomien fysiologisten muutosten etenemistä voi myös 

hidastaa pitämällä omasta fyysisestä kunnostaan huolta. Työelämässä on mukana myös 

sellaisia eläkeikää lähestyviä työntekijöitä, joiden fyysinen kunto on huomattavasti pa-

rempi kuin esimerkiksi keski-ikäisillä välinpitämättömästi terveydestä huolehtivilla 

työntekijöillä.  

 

Ikääntymisen ja eliniän pidentymisen myötä myös todennäköisyys erilaisten sairauksien 

puhkeamiseen kasvaa. Eliniän pidentyminen on lisännyt esimerkiksi muistisairauksien 

määrää iäkkäillä henkilöillä. Työntekijöiden muistisairaudet saattavat olla tulevaisuu-

dessa iso riski työntekijän itsensä ja muiden työntekijöiden työturvallisuudelle. Luke-

mistani oikeustapauksista ja aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen edustajien 

haastatteluista ei myöskään tullut esille selkeää näyttöä siitä, että työntekijän sairaus-

kohtauksen aiheuttamia työtapaturmia olisi sattunut. Kahden AVI:n edustajan haastatte-

luissa tuli esille, että molemmilla oli ollut yksi työtapaturmatapaus, jossa oli epäilty 

mahdollisen sairauskohtauksen vaikutusta työtapaturmaan, mutta varmaa syy-yhteyttä 

ei oltu voitu todeta. 

 

Työnantajan tuleekin työturvallisuuslain mukaan suunnitella työympäristö niin, ettei se 

ole vaaraksi työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Myös AVI:en edustajat toivat 

haastatteluissa esille sen, että ensisijaisesti työolosuhteiden pitää olla kunnossa.  Tämä 

                                                           
210 TEM 2009, s. 7–10. Ks. myös Työterveyslaitos 2011, s. 3–4. 
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tarkoittaa sitä, että esimerkiksi rakennustelineiden suojarakenteiden tulee olla niin huo-

lellisesti asennettu, ettei telineillä työskentelevä työntekijä voi pudota telineeltä, vaikka 

hän saisi sairauskohtauksen kesken työnteon.  

 

Kun verrataan nuorten aikuisten työntekijöiden toiminta- ja työkykyä iäkkäisiin työnte-

kijöihin, voidaan todeta, että nuorilla se on pääsääntöisesti parempi kuin iäkkäillä työn-

tekijöillä, mikä johtuu muun muassa nuorten työntekijöiden paremmasta fysiologisesta 

kunnosta. Tämä näkyy esimerkiksi fyysisenä ketteryytenä ja nopeampana toipumisai-

kana sattuneista työtapaturmista. Edellä mainitut seikat tulivat esille muun muassa 

AVI:en edustajien haastatteluissa (Ks. taulukko 3, s. 43) sekä Tapaturmavakuutusten lii-

ton ja Työterveyslaitoksen sekä Tilastokeskuksen tekemissä tutkimuksissa työntekijän 

iän vaikutuksesta työtapaturmiin (Ks. luku 4, s. 52–54). Toisaalta useat tutkimukset ovat 

osoittaneet, että myös nuorten työntekijöiden fyysinen toimintakyky on alkanut heiken-

tyä elämäntapamuutosten myötä. Nuorten lisääntynyt liikkumattomuus näkyy eritoten 

lihavuutena, mikä lisää työn fyysistä kuormittavuutta.211  

 

Yllättävää oli se, että neljän aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen edustajien 

haastatteluissa tuli esille ettei heillä ollut työtapaturmantutkintatapauksia, joissa olisi ol-

lut työntekijän päihtymyksellä osuutta työtapaturmaan. Sen sijaan yhdellä haastatel-

luista AVI:n edustajista oli ollut joskus tutkinnassa työtapaturma, jossa epäiltiin molem-

pien osapuolten väsyneisyyden ja lääkkeiden käytön johtaneen tarkkaavaisuuden her-

paantumiseen ja sen olleen syy-yhteydessä tapaturmaan (Ks. taulukko 3, s. 43). Samai-

nen AVI:n edustaja toi kuitenkin esille huolensa siitä, että mahdollisten krapulatilojen 

vaikutus työtapaturmiin on jäänyt liian vähälle huomiolle. Päihteiden käytöstä aiheutu-

neisiin mahdollisiin työturvallisuusriskeihin ilmeisesti puututaan työnantajan toimesta 

hyvissä ajoin poistamalla päihtynyt henkilö työpaikalta, jolloin päihteiden käyttö ei ehdi 

johtaa vakavampien tilanteiden syntyyn.  Päihteiden käyttö työssä katsotaan työntekijän 

työsopimusvelvoitteen rikkomiseksi, jolloin se voi johtaa joko työ- tai virkasopimuksen 

irtisanomiseen tai purkuun212. 

 

Haastatellut aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat eivät myöskään olleet kohdanneet 

työtapaturmantutkintatapauksia, joissa olisi ollut vahingoittuneena vammainen henkilö. 

                                                           
211 TEM raportteja 14/2012, s. 26–27. 
212 Ks. esimerkiksi TT 2001–56 ja TT 2013–1. 
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Sosiaali- ja terveysministeriö on teettänyt erinäisiä selvityksiä niin sanottujen osatyöky-

kyisten213 työntekijöiden työllistymisestä ja työssä jaksamisesta. STM:n selvityksen mu-

kaan joidenkin osatyökykyisten työntekijöiden työkykyongelmiin liittyy lisääntynyt ta-

paturmariski.  Tämä saattaa tulla esiin muun muassa ennalta ennakoimattomissa tilan-

teissa, kuten tulipalo- tai muissa hätätilanteissa työpaikalla. Tällaiset tilanteet voivat 

vaarantaa osatyökykyisen hengen helpommin kuin muiden työntekijöiden. Lisäksi osa-

työkykyiset saattavat joutua työssään häirinnän tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi. 

Työkykyongelmiensa johdosta heidän mahdollisuutensa poistua uhkaavasta asiakasvä-

kivaltatilanteesta voi olla rajoittunutta.  Edellä mainittuja tekijöitä voidaan pitää erityi-

sinä riskitekijöinä, jotka työnantajan tulee ottaa huomioon riskikartoituksessa. Useim-

miten edellä mainitut riskitekijät voidaan minimoida tai poistaa asianmukaisten työjär-

jestelyjen, -tilojen ja -välineiden avulla. Nämä seikat tulee myös huomioida työpaikan 

työsuojelun toimintaohjelmaa laadittaessa.214  

 

Kun tarkastellaan sukupuolen vaikutusta työntekijän työturvallisuuteen, voidaan Tapa-

turmavakuutusten liiton, Työterveyslaitoksen ja Tilastokeskuksen tutkimusten (Ks. luku 

4, s. 52) sekä aluehallintovirastojen työsuojeluviranomaisten näkemyksen mukaan to-

deta, että naisille sattuu vähemmän työtapaturmia kuin miehille (Ks. taulukko 4, s. 48). 

Tähän vaikuttanee eri ammattien väliset erot työn riskialttiuden osalta ja naisten vähäi-

sempi riskinottoalttius miehiin verrattuna. AVI:n edustajien näkemyksen sekä eri tutki-

musten mukaan naisiin kohdistuu työssä enemmän väkivallan uhkaa kuin miehillä. Juri-

diseen sukupuoleen tai sukupuolivähemmistöihin kohdistuvia syrjintätapauksia ei myös-

kään ollut tullut vastaan AVI:en työsuojelutarkastajille. Tämä johtunee etenkin naisiin 

kohdistuvana asiana siitä, että kaikki haastattelemani työsuojelutarkastajat tarkastivat 

enemmän teollisuuden ja rakennusalan työpaikkoja, joissa on pääsääntöisesti vähemmän 

naisia töissä. Myöskään raskaana oleville naisille sattuneista työtapaturmista ei AVI:en 

edustajilla ollut tietoa.  

 

Aluehallintovirastojen työsuojelutarkastajien haastatteluissa ei juurikaan tullut esille 

seikkoja työntekijän ulkomaalaisuuden mahdollisista vaikutuksista työntekijän työtur-

vallisuuteen. Tärkeimpänä tekijänä tuli esille mahdollinen kielitaidon puute, joka saattaa 

aiheuttaa vaaratilanteita esimerkiksi silloin, jos työntekijä ei ymmärrä perehdytyksessä 

                                                           
213 Vrt. vajaakuntoisuuteen liittyvään määritelmään tämän tutkielman s. 37. 
214 STM 2013:29, s. 12. 
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tai työnopastuksessa saamiaan ohjeita, eikä jostain syystä halua tai viitsi kysyä selventä-

viä kysymyksiä. Lisäksi nousivat esille kulttuurierot, jotka saattavat vaikuttaa siten, että 

ulkomaalaiset työntekijät haluavat osoittaa tehokkuuttaan, mikä saattaa johtaa uhkaroh-

keisiin työtapoihin. AVI:en edustajien haastatteluissa ei tullut esille ulkomaalaisiin 

työntekijöihin kohdistuvia mahdollisia hyväksikäyttö- tai syrjintätapauksia. 

 

Erilaiset selvitykset kuitenkin osoittavat, että ulkomaalaiset työntekijät saattavat joutua 

työnantajan hyväksikäyttämäksi etenkin silloin, jos työntekijä ei ymmärrä kieltä tai on 

muutoin tietämätön Suomen työlainsäädännön työnantajavelvoitteista. Kuten tässä tut-

kielmassa esille tullut Helsingin KO:n215 oikeustapaus osoitti, voi työntekijä myös jou-

tua työnantajansa työsyrjinnän kohteeksi esimerkiksi uskonnollisen vakaumuksensa joh-

dosta. Toisaalta erilaiset uskonnolliset asusteet saattavat aiheuttaa työssä työturvalli-

suusriskin, jolloin niiden käyttö voidaan kieltää työnantajan toimesta työturvallisuuteen 

vedoten. Esimerkiksi turbaania ei voi käyttää rakennustyömaalla tai teollisuudessa, jos 

työpaikalla on työturvallisuussyistä vaatimuksena suojakypärän käyttöpakko. 

 

Tapaturmavakuutusten liiton, Työterveyslaitoksen ja Tilastokeskuksen tutkimuksissa on 

tullut esille, että erityisesti nuorille 20–24 vuotiaille miehille sattuu paljon työtapaturmia 

(Ks. luku 4, s. 52–54). Aluehallintovirastojen työsuojelutarkastajien näkemyksen mukaan 

(Ks. taulukko 1, s. 30) nuorille työntekijöille on ominaista muun muassa liiallinen innok-

kuus, alttius yllytyksille, piittaamattomuus ja jopa pelleily. Nämä tekijät altistavat nuoret 

työntekijät työtapaturmille. Lisäksi AVI:en edustajat toivat esille tapaturmille altistumis-

riskinä sen, että nuorilla saattaa olla osaamisvajetta esimerkiksi kemikaalien osalta ja nuo-

ret ovat kokemattomia muun muassa erilaisten häiriötilanteiden hallinnassa.   

 

Kuten aiemmin jo oli esillä, on nuorilla aikuisilla enemmän lyhyitä työsuhteita kuin iäk-

käämmillä työntekijöillä. Tämä johtuu muun muassa siitä, että nuoret ja nuoret aikuiset 

tekevät erityisesti vuokratyötä. Tilastot osoittavat, että työtapaturmataajuus on kasvanut 

etenkin vuokratyössä enemmän kuin muissa työsuhteissa. Vuokratyössä sattuneiden työ-

tapaturmien taajuuden kasvuun saattaa olla syynä muun muassa vuokratyönkäytön lisään-

tyminen tapaturma-alttiilla aloilla kuten rakennusalalla ja teollisuudessa.216 Tämä saattaa 

                                                           
215 Ks. Helsingin KO 24.3.2014 R13/5508. 
216 Nenonen 2013, s. 44–47. Ks. myös TEM raportteja 16/2012, s. 35–40. 
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olla yhtenä merkittävänä vaikuttajana siihen, että työtapaturmia sattuu paljon nuorten 20–

24 vuotiaiden miesten keskuudessa.  

 

Myös iäkkäiden työntekijöiden keskuudessa on erilaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia, 

jotka vaikuttavat työntekijän työturvallisuuteen negatiivisesti. Aluehallintovirastojen työ-

suojelutarkastajien näkemyksen mukaan (Ks. taulukko 1, s. 30) iäkkäillä työntekijöillä 

saattaa olla liikaa rutiinia ja turtumista työhönsä, jolloin he eivät tunnista työhön liittyviä 

vaaroja. Myös iäkkäiden työntekijöiden keskuudessa on tietoista riskinottoa, mikä saattaa 

johtaa siihen, ettei annettuja turvallisuusohjeita noudateta, vaan uskotaan omaan ammat-

titaitoon tilanteessa kuin tilanteessa. Iäkkäillä työntekijöillä saattaa myös olla osaamisva-

jetta, jos heidän on vaikea omaksua uutta tekniikkaa. 

 

5.3 Työnantajan haasteet työntekijän henkilökohtaisten edellytysten huomioin-
nissa muuttuvassa työympäristössä  
 
5.3.1 Riskien ennakointi 

Työturvallisuuslaissa (738/2002) säädetty työnantajan yleinen velvollisuus huolehtia 

työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä on laaja. Tässä tarkoituksessa työnanta-

jan on huomioitava työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön liittyvien seik-

kojen lisäksi työntekijän henkilökohtaiset edellytykset. Työnantajalla on myös suojelu- 

ja valvontavastuu työntekijöistään, minkä johdosta työnantajalla on velvollisuus selvit-

tää ja arvioida työympäristön vaarat. Työntekijän henkilökohtaiset edellytykset tulee 

myös huomioida työturvallisuuslain mukaan työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin 

yhteydessä. Lisäksi työnantajan on kiinnitettävä huomiota työntekijän ammatilliseen 

osaamiseen ja työkokemukseen työnopastuksen ja perehdytyksen yhteydessä. Moni-

muotoistunut ja kansainvälistynyt työelämä luo työnantajalle myös haasteita perustus-

lain mukaisen yhdenvertaisen kohteluvelvoitteen myötä. Erilaisia henkilökohtaisia edel-

lytyksiä omaavia työntekijöitä on kohdeltava yhdenvertaisesti. 

 

Työsuojelussa lähtökohtana on ennakoiva työsuojelu, millä tarkoitetaan työstä aiheutu-

vien vaarojen torjumista ennakolta. Työnantajan on työturvallisuuslain mukaan ensisi-

jaisesti estettävä tapaturman vaara saatavilla olevilla suojalaitteilla, rakenneratkaisuilla 

tai muulla vastaavalla yleisesti vaikuttavalla työturvallisuuskeinolla, jolla suojataan 

kaikkia työntekijöitä. Esimerkiksi koteloimalla koneen vaaralliset osat, voidaan työnte-

kijöiden tapaturmavaara saada estettyä, kun työntekijä erotetaan vaaranlähteestä. Sen si-

jaan yksittäistä työntekijää suojaavat erilaiset henkilönsuojaimet ovat huomattavasti 



67 
 

epävarmempia ratkaisuja, sillä niiden suojausteho on monessa suhteessa riippuvainen 

muun muassa suojattavan henkilön luonteesta, harkintakyvystä ja kyvystä tunnistaa vaa-

ratilanne.217 Työnantaja ei voi vierittää vastuutaan työturvallisuudesta kokonaan työnte-

kijöille esimerkiksi jättämällä tiedossa olevan koneen turvallisuusriskin korjaamatta 

pyrkien hoitamaan työntekijöiden turvallisuudesta huolehtimisen pelkällä opettamisella 

ja ohjauksella. Edellä mainittu menettely on tällaisessa tilanteessa työturvallisuuslain 

mukaan vasta toissijainen toimenpide.218 

 

Työntekijän opetus ja ohjaus on kuitenkin aina työnantajan velvollisuus. Etenkin nuoren 

perehdyttäminen työpaikan turvallisuuskulttuuriin on erittäin tärkeää. Työntekijöiden 

työturvallisuuden vakavasti ottava työnantaja panostaa työntekijän työnopastukseen ot-

tamalla sen tueksi yhteisesti tehdyn, työtehtäviin tarkennetun riskien arvioinnin.219 Vali-

tettavan usein kuitenkin työpaikoilla hoidetaan ”minimitason työnopastus” ja riskien 

yleinen arviointi. Jos työpaikan turvallisuuskulttuuriin kuuluu työturvallisuuden vähät-

tely, saattaa se johtaa siihen, ettei nuori kokematon työntekijä halua erottua muista työn-

tekijöistä ja mukautuu työporukan asenteisiin, vaikka itse pitäisikin työturvallisuutta tär-

keänä. Opetuksen ja ohjauksen kannalta ei ole olennaista työntekijän kokeneisuus, vaan 

nimenomainen ammattitaito tiettyihin työtehtäviin.  Myös kokeneelle työntekijälle on 

annettava opetusta esimerkiksi silloin, kun hänelle annetaan uusia tehtäviä, otetaan käyt-

töön uusi kone tai työpaikan työturvallisuustilanne on muuten muuttunut.220 

 

Työnantajan tulee huolehtia myös lyhyessä työsuhteessa olevien työntekijöiden kuten 

kesätyöntekijöiden ja vuokratyöntekijöiden perehdytyksestä ja työnopastuksesta221. Tut-

kimusten mukaan etenkin vuokratyö saattaa nostaa tapaturma-alttiutta, koska niihin liit-

tyvät toimeksiannot ovat monesti niin kiireisiä, että perehdytyksen laatu voi olla niissä 

heikompaa kuin pidempiaikaisissa työsuhteissa.222  Perehdyttämisen ja työnopastamisen 

menetelmiin ja laatuun tulee kiinnittää erityistä huomioita myös silloin, kun kyseessä on 

ulkomaalaiset työntekijät. Perehdytystä ja työhönopastusta helpottavat kirjalliset ohjeet, 

jotka on laadittu työntekijöiden ymmärtämällä kielellä. Esimerkiksi maahanmuuttajille,  

                                                           
217 Hahto 2004, s. 335–339. Ks. myös Hahto 2006, s. 211–213. 
218 Hahto 2004, s. 335–339. Ks. myös Hahto 2006, s. 211–213. 
219 Mäkeläinen – Santalahti 2006, s. 18. 
220 Hahto 2006, s. 219–220. 
221 Ks. Tampereen yliopisto 2011, Malli vuokratyön työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin varmistamiseen. 
222 Koivuniemi 2015, s. 8 K1. 
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joiden on tarkoitus oppia suomenkieltä, ohjeistusten tulee olla selkokielisiä223. Myös 

erilaiset havainnollistavat kuvat helpottavat asian ymmärtämistä. Riskialttiilla teolli-

suussektorilla on viime vuosina panostettu sekä teollisuuden omien työntekijöiden että 

palveluntoimittajien työntekijöiden turvallisuusperehdyttämiseen. Perehdytys- ja koulu-

tusmateriaali on esimerkiksi multimediapohjaista ja sitä on laadittu useilla kieliversi-

oilla. Lisäksi koulutukseen liittyy usein myös pienimuotoinen testi, jolla varmistetaan, 

että perehdytys on ymmärretty.  

 

Työnantajan tulee myös valvoa työmenetelmiä ja annettujen ohjeiden noudattamista. Jos 

työnantaja havaitsee epäkohtia, tulisi niihin puuttua välittömästi. Esimerkiksi tässä tut-

kielmassa esillä olevissa korkeimman oikeuden ja käräjäoikeuksien oikeustapauksissa on 

työnantaja laiminlyönyt monessa tapauksessa työmenetelmien oikeanlaisen noudattami-

sen valvomisen ja vääriin työmenetelmiin puuttumisen. Lisäksi muussa oikeuskäytän-

nössä on ollut tapauksia, joissa on käsitelty työnantajan edustajan velvollisuutta valvoa, 

että työntekijät käyttävät heille määrättyjä henkilökohtaisia suojavälineitä tai laitteiden 

suojaimia. Tältä osalta KKO:n arviointi on ollut verrattain tiukka. Esimerkiksi jos työpai-

kalla on ollut vakiintunut käytäntö siitä, että ohjeistuksen mukaisia suojaimia ei käytetä, 

tai jos esimies yksittäisessä tapauksessa on havainnut työntekijän olevan työssä ilman 

tarvittavaa henkilönsuojainta, asiaan puuttumatta jättäminen on katsottu tuomioistui-

messa valvontavelvollisuuden laiminlyönniksi. Valvontavelvollisuuden vaatimuksesta 

on jouduttu luopumaan vain niissä tapauksissa, kun työntekijä enemmän tai vähemmän 

yllättäen tai esimiehen poissa ollessa on jättänyt suojaimen pois tai menettelee muutoin 

virheellisesti, jopa kielletyllä tavalla.224 

 

Jos työntekijät jatkuvasti laiminlyövät tarkoituksella työturvallisuusohjeita, ei työnanta-

jan pidä hyväksyä tällaista riskienottamista225 suosivaa asennetta. Työnantaja voi tässä 

tapauksessa työsopimukseen perustuvan direktio-oikeutensa mukaisesti antaa työnteki-

jälle varoituksen.  Jos varoituksia joudutaan antamaan toistuvasti oikeuttaa se työnantajaa 

irtisanomaan työntekijän työsopimuksen.226 Tässä tutkielmassa esillä ollut työtuomiois-

                                                           
223 Ks. esimerkiksi Hyria aikuiskoulutus Oy:n laatima selkokielinen työturvallisuuskorttikoulutusopas 
maahanmuuttajille.  
224 Saloheimo 1996, s. 79. 
225 Ks. työsuojeluhallinto 2008, s. 14, jossa ohjeistetaan työsuojeluviranomaisia tapaturman tutkinnassa 
ottamaan huomioon myös työpaikan mahdollisen riskinottokulttuurin ja työntekijän oman toiminnan 
vaikutuksen työtapaturmaan. 
226 Hahto 2004,s. 353. 
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tuimen oikeustapaus TT 2014–164 toisaalta osoittaa myös sen, että jos työnantaja on hoi-

tanut velvollisuutensa työntekijän perehdytyksen ja opastuksen osalta sekä kieltänyt tätä 

nimenomaisesti tietynlaisen vaaralliseksi katsotun työmenetelmän käyttämisessä, ei työn-

antaja ole vastuussa sattuneesta työtapaturmasta, jos työntekijä aiheuttaa sen itse törkeällä 

tuottamuksella. Tässä tapauksessa työntekijällä ei näin ollut oikeutta palkkaan työkyvyt-

tömyysajalta. 

 

Työnantajan on myös valvottava ja varmistuttava siitä, että työntekijä on muutenkin so-

veltuva työhönsä ja on myös terveyden- ja vireystilansa puolesta kykenevä suorittamaan 

työnsä turvallisesti. Kun työnantaja arvioi työntekijöiden soveltuvuutta työhön, hän voi 

käyttää apunaan työterveyshuollon asiantuntemusta. Työterveyshuollon tehtäviin kuu-

luu muun muassa työntekijöiden terveydentilan sekä työ- ja toimintakyvyn selvittämi-

nen, arviointi ja seuranta samoin kuin vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen 

seuranta ja edistäminen. Työterveyshuollon tehtäviin kuuluu myös toimenpide-ehdotus-

ten tekeminen työnantajalle työn sopeuttamiseksi työntekijän edellytyksiin sekä työnte-

kijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Työntekijälle tehdyn 

työhöntulotarkastuksen pohjalta työterveyshuolto antaa lausunnon työntekijän soveltu-

vuudesta terveydentilansa puolesta hänelle suunniteltuun työhön227. Tällä tavoin samalla 

autetaan työntekijän sijoittumista mahdollisuuksien mukaan hänelle sopiviin työtehtä-

viin.228  

 

5.3.2 Työntekijän voimavarojen huomioon ottaminen 

Työntekijän terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä on rajoitettu lainsäädännössä. 

Työnantajan tulee huomioida työntekijän yksityisyyden suoja käsitellessään tämän ter-

veydentilaa koskevia tietoja. Lain yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 5§:ssä 

säädetään työntekijän terveydentilaa koskevien tietojen käsittelystä. Säännöksen mu-

kaan työntekijän terveydentilaa koskevien tietojen käsittely on mahdollista työnantajan 

toimesta vain siinä tapauksessa, jos työntekijä itse nimenomaisesti haluaa, että hänen 

työkykyisyyttään selvitetään tällaisten tietojen perusteella. Kysymykseen saattavat tulla 

                                                           
227 Jotkut sairaudet kuten esimerkiksi diabetes ja epilepsia rajoittavat työntekijän mahdollisuuksia tehdä 
esimerkiksi korkealla tehtäviä töitä.  Jos työntekijän työhöntulotarkastuksessa tulee esille, että työnte-
kijä sairastaa jompaakumpaa edellä mainituista sairauksista, ei työnantaja voi palkata häntä esimerkiksi 
telineiden rakennustyöhön. Mahdollinen sairauskohtaus telineitä rakentaessa on merkittävä putoamis-
riskitekijä. 
228 Aaltonen–Grönqvist–Juntunen–Salminen 2009, s. 15. 
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esimerkiksi tiedot, joilla on merkitystä työntekijän terveyden ja työpaikan työolosuhtei-

den kehittämiselle. Lisäksi työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän terveydentilatie-

toja niissä tilanteissa ja siinä laajuudessa kuin muualla lainsäädännössä erikseen sääde-

tään, kuten työturvallisuutta ja työterveyttä koskevassa lainsäädännössä. Työnantaja voi 

käsitellä muun muassa työterveyshuollon antamia terveystarkastukseen perustuvia lau-

suntoja työntekijän työkykyisyydestä tehtävään, jos arviossa ei ole yksityiskohtaisia 

diagnoositietoja.229 

 

Työntekijän työhyvinvointiin liittyy merkittävänä tekijänä henkilön voimavarojen ja 

työn vaatimusten kohtaaminen. Näiden suhde ei kuitenkaan pysy samanlaisena läpi työ-

uran, vaan se vaihtelee työn ja elämäntilanteen mukaan. Ikäjohtamista voidaan käyttää 

välineenä työntekijän voimavarojen ja työn vaatimusten tasapainottamisessa.230 Ikäjoh-

tamisella viitataan usein ikääntyneiden johtamiseen, mutta laajasti määriteltynä se tar-

koittaa kaiken ikäisten ihmisten ja eri elämänvaiheiden231 huomioon ottamista työssä. 

Ikäjohtamisella voidaan poistaa myös ikään liittyvää syrjintää. Ikään liittyvää syrjintää 

voi esiintyä esimerkiksi vanhempien työnhakijoiden tai lapsettomien nuorten naisten 

rekrytointitilanteessa. Suomessa ja muissakin länsimaissa ikäjohtamisen painopiste on 

erityisesti ikääntyvissä (yli 45-vuotiaat) ja ikääntyneissä (yli 55-vuotiaat).232 Tutkimuk-

set kuitenkin osoittavat, että ikäjohtamisen toimenpiteiden rajaamisella pelkästään yli 

45-vuotiaisiin, saattaa olla kielteisiä seurauksia, jos kyseisiin ikäryhmiin kuuluvat työn-

tekijät mielletään erityistoimenpiteiden kohteena oleviksi työnantajalle lisäkustannuksia 

tuottaviksi työntekijöiksi. Tämän takia tarkastelua tulee laajentaa eri-ikäisten johtami-

seen, jolloin se läpäisee parhaimmillaan koko työorganisaation.233 

 

Nykyään työntekijän työuran ei ajatella kulkevan kuin suora jana, vaan työuran katsotaan 

olevan paremminkin kaarimainen, joka saattaa välillä jopa katketa. Työntekijän hyvästä 

ja katkeamattomasta työkaaresta hyötyy niin työntekijä kuin työnantaja.234 Työnantajan 

tueksi on kehitetty niin sanottu työkaarityökalu, joka on maksuton verkkopalvelu työurien 

                                                           
229 TEM, Työelämän tietosuoja, s. 5.  
230 Viitala 2013, s. 239. 
231 Erilaisia huomioon otettavia elämänvaihteita ovat muun muassa ruuhkavuosia elävien vanhempien 
työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen, osa-aikatyö, joustava työaika, työnkuvien muuttaminen, 
perhe-, opinto- ja vuorotteluvapaat. Viitala 2013, s. 239. 
232 Viitala 2013, s. 239. 
233 Bordi – Heikkilä – Tammi – Mankka – Nuutinen 2013, s. 15–16. 
234 Härkönen 2015, s. 15–29. 
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tukemiseen työntekijän eri elämänvaiheessa. Verkkotyökalusta työnantaja saa konkreet-

tista apua eri-ikäisten työntekijöiden johtamiseen.235  

 

Työnantajan tulee asettaa työntekijöiden turvallisuus ja terveys toimintansa keskeiseksi 

periaatteeksi. Työturvallisuuslain mukainen työn vaarojen tunnistaminen auttaa työnan-

tajaa tunnistamaan työntekijöiden erilaisten henkilökohtaisten edellytysten vaikutukset 

työturvallisuuteen ja -terveyteen. Kun työpaikan vaarat on tunnistettu, tulee työnantajan 

ensisijaisesti selvittää voidaanko vaara poistaa. Jos vaaraa ei voi poistaa, on työnantajan 

arvioitava vaarasta aiheutuva riski. Riskin suuruus voidaan määrittää tapahtuman seu-

rausten vakavuuden ja todennäköisyyden avulla. Kyseessä on sitä suurempi riski, mitä 

vakavampi ja todennäköisempi seuraus todetusta vaarasta aiheutuu. Riskit tulee alentaa 

sellaiselle tasolle, että työsuojelua koskevien lakien ja säännösten vähimmäisvaatimukset 

täyttyvät.236  

 

Esimerkiksi poikkeavilla työajoilla saattaa olla merkittäviä haittavaikutuksia työntekijän 

terveyteen. Tämä seikka on otettu huomioon työturvallisuuslain 10 §:n muutoksessa 

2013. Lain muutos oli täsmentävä, sillä työajoista johtuvat haitta- ja vaaratekijät kuului-

vat jo aiemminkin työnantajan selvitettäviin asioihin, mutta täsmennyksen johdosta työ-

aikaan liittyvien tekijöiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle ko-

rostui. Säännöksen täsmennyksellä on pyritty siihen, että ottamalla vaarojen selvittämi-

sessä ja arvioinnissa entistä paremmin huomioon työaikoihin liittyvät haitta- ja vaarate-

kijät, voidaan ehkäistä muun muassa sairauspoissaoloja ja työtapaturmia sekä edistää 

työntekijän työssä jaksamista läpi työuran.237 

 

Työaikojen osalta tulee työnantajan ottaa vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa huo-

mioon työn ja toiminnan luonteesta riippuen esimerkiksi seuraavia seikkoja: työpäivien 

pituus, työntekijän mahdollisuus itse säätää työpäivän pituutta, kokonaistyöaika, peräk-

käisten työvuorojen toistuvuus, työvuorojen kiertosuunta, ylityöt ja niiden määrä, työn 

suorittamisajankohta, työaikojen ennakoitavuus, työhön sidonnaisuuden aiheuttama ko-

konaiskuormitus sekä työntekijöiden mahdollisuus riittävään palautumiseen työpäivän 

aikana ja niiden välillä.238 Työajan merkitys korostuu erityisesti työntekijän ikääntyessä. 

                                                           
235 Ks. TTK, sykettätyöhön.fi. 
236 Työsuojeluhallinto. 
237 HE 201/2012, s. 7. 
238 HE 201/2012, s. 7–8. Ks. myös Sortti 2013, s. 87–88. 
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Iäkkäiden työntekijöiden osalta erilaisilla työaikajärjestelyillä voitaisiin parantaa heidän 

työssä jaksamista.  

 

Kuten aiemmin on tullut esille, saattaa iän tuomat fysiologiset muutokset aiheuttaa yli-

määräistä kuormitusta iäkkäille työntekijöille, mikä voi altistaa erilaisille vaaroille. 

Työnantaja voi ennakoida tätä vaaraa muun muassa muuttamalla iäkkäiden työntekijöi-

den fyysisesti rasittava työ vähemmän kuormittaviin tehtäviin. Tällä tavoin saatettaisiin 

estää mahdollisia työtapaturmia. Lisäksi töiden koneellistaminen tai osittainen automati-

sointi voisi parantaa ikääntyneiden työntekijöiden työstä suoriutumisen turvallisuutta.239  

 

STM:n ja TEM:n useissa selvityksissä on käsitelty vammaisten ja vajaakuntoisten työn-

tekijöiden mahdollisia uudelleentyöllistymismahdollisuuksia. Näissä selvityksissä käy-

tetään termiä osatyökyinen, tällä tarkoitetaan henkilöä, jolla on käytössään osa työky-

vystään ja myös halu tämän kyvyn käyttämiseen.240 Osatyökykyisten osalta työjärjeste-

lyjä tai työn mukautusta voidaan tehdä monella eri tavalla osatyökykyisyyden syystä 

riippuen. Tärkeimpänä voidaan pitää hyvän ergonomian mukaisia järjestelyjä työpai-

kalla. Työ voidaan mitoittaa siten, että siinä otetaan huomioon esimerkiksi sairaudesta 

tai vammasta johtuvat seikat. Työntekijä on mahdollista siirtää hänen omalla suostu-

muksellaan kokonaan toiseen työhön, joka vastaa hänen työkykyään. Lisäksi työväli-

neitä voidaan mukauttaa sellaisiksi, että osatyökykyinen pystyy niitä hyvin käyttämään. 

Joissakin tapauksissa voidaan tarvita työntekoa tukevia apuvälineitä, joiden hankintaan 

on saatavilla taloudellista tukea. Tällaisessa tilanteessa Kela voi myöntää apuvälinetu-

kea osatyökykyisen työhön osallistumisen mahdollistamiseksi. Lisäksi tapaturma- ja 

eläkevakuutuslaitokset voivat tukea sekä työolojen mukautusta että apuvälineitä vakuu-

tetulle.241  

 

Yhteiskunnan muutokset työelämässä jatkuvat haastavina myös tulevaisuudessa. Työ- ja 

elinkeinoministeriön teettämän ”Suomen työelämää vuonna 2030” käsittelevän tutkimuk-

sen mukaan työelämässä on tulevaisuudessa nykyistä enemmän iäkkäitä työntekijöitä ja 

esimiehiä, joista useat saattavat kärsiä erilaisista pitkäaikaissairauksista. Tästä johtuen 

työn kuormittavuuden hallinnan, työn vetovoimatekijöiden, työkyvyn seurannan ja var-

haisen tuen sekä erilaisten yksilöllisten sopeuttamis- ja osa-aikaratkaisujen yleistyminen 

                                                           
239 Heinonen ym. 2015, s. 2. 
240 Vuorela 2008, s. 32. 
241 STM 2013:29, s. 12. 
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tulee korostumaan työpaikoilla ja työterveyshuollossa. Toisaalta on myös näyttöä siitä, 

että uudet sukupolvet ovat aiempia terveempiä ja toimintakykyisempiä, joten muutos ny-

kyiseen ei välttämättä ole aivan niin suuri kuin on ajateltu.242  

 

Nuorten sukupolvien elämäntapavalinnoista sen sijaan korostuu vuonna 2030 merkittä-

vimpänä fyysisen liikkumattomuuden seuraukset kuten lihavuus ja huono fyysinen toi-

mintakyky. Tästä seuraa työn fyysisen kuormittavuuden kasvua tai kuormittavuuden py-

syvyyttä merkittävällä tasolla, vaikka työt tosiasiassa olisivatkin keventyneet nykyisestä. 

Samankaltainen havainto on tehty myös työvoiman kansainvälistymisen osalta. Maahan-

muuttajienkin fyysisessä toimintakyvyssä on huomattu voimakasta vaihtelua. Kaikki 

nämä muutokset ennakoivat, että työn fyysisen kuormittavuuden arviointi ja hallinta säi-

lyvät ajankohtaisina kysymyksinä vielä pitkään. Tulevaisuudessa työpaikan merkitys ter-

veyden edistämisen paikkana mahdollisesti tulee korostumaan.243 

 

Tulevaisuudessa työvoiman puute kasvaa nuorten sukupolvien pienentymisen myötä, 

mikä nostaa työelämän ulkopuolella olevien työikäisten jäljellä olevan työkyvyn merki-

tystä. Myös toiminnan taloudellisuutta ja tehokkuutta lisäävät vaatimukset korostavat 

tätä. Ennenaikaista työkyvyttömyyttä on pyrittävä tehokkaasti ehkäisemään; toteamaan 

se varhain ja puuttumaan siihen aktiivisesti. Myös jäljellä olevan työkyvyn hyötykäyttö 

työelämässä tullee lisääntymään. On oletettavaa, että myös vuonna 2030 Suomessa esiin-

tyy terveyseroja eri ammattiryhmien ja tuloluokkien välillä. Tämä on johtanut nykyistä 

räätälöidympiin terveydenedistämisen keinoihin ja kohdennettuihin työterveysinterventi-

oihin.244 

 

Tulevaisuudessa työnteon tavat muuttuvat, minkä johdosta myös työympäristö muuttuu. 

Tähän vaikuttaa erityisesti mobiilin työn räjähdysmäinen lisääntyminen.  Tulevaisuu-

dessa työtä ei tehdä enää pelkästään työnantajan rakentamassa työympäristössä vaan 

yhä useammin asiakkaiden ympäristöissä, liikennevälineissä, julkisissa tiloissa ja ko-

tona. Tällöin työympäristö tavallaan laajenee käsittämään työpaikan tilojen lisäksi 

kaikki ne ympäristöt, joissa työtä tehdään. Myös kilpailutus, vuokratyövoiman käyttö ja 

työsuhteiden moninaisuus vaikuttavat työympäristön muuttumiseen. Tämä asettaa aivan 

uusia vaatimuksia työympäristötekijöiden hallinnalle. Tutkimuksen mukaan vuoden 

                                                           
242 TEM raportteja 14/2012, s. 27. 
243 TEM raportteja 14/2012, s. 27. 
244 TEM raportteja 14/2012, s. 27. 
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2030 Suomessa työsuojelua ja työympäristötyötä on laajennettu yksilölliselle tasolle 

mobiilin työn ja yksilöllistyvien työnkuvien riskien ja voimavaratekijöiden hallitse-

miseksi.  Tällöin työsuojelu ulottuu uudella tavalla työntekijän ”korvien väliin”. Tällä ei 

kuitenkaan tarkoiteta vastuun siirtämistä yksilölle, vaan organisaatio, johtaminen ja 

työnantajan tarjoamat uudet teknologiat mahdollistavat aiempaa yksilöllisemmän tason 

hallinnan.245  

 

Edellä esitettyjen työelämän muutosten ei pitäisi kuitenkaan vaikuttaa työntekoa koske-

van oikeussuhteen luonteen arviointiin. Vaikka työtä tehtäisiin muualla kuin kiinteässä 

työpaikassa ja niin sanotuin epätyypillisin246 työehdoin, kyseistä työtä koskeva oikeus-

suhde joko kuuluu tai ei kuulu työoikeudellisen suojan piiriin, eikä minkäänlaista sään-

telemätöntä välitilaa voida katsoa olevan. Työoikeudellisen suojan piiriin kuuluu kaikki 

työsuhteessa247 tehty työ. Sen sijaan itsenäisenä yrittäjänä tehty työ ei ole edellä maini-

tun suojan piirissä.248 Jos epätyypillinen työsuhde täyttää työsuhteisen työn tunnusmer-

kit, vastaa työnantaja työturvallisuuslain mukaisesti työntekijän työterveyden ja – tur-

vallisuuden huolehtimisesta. 

 

5.3.3 Lopuksi 

Tässä tutkielmassa nousi esille, että kotimaisessa oikeuskäytännössä tuomioistuinten ar-

gumentoinnissa käsitellään työntekijän henkilökohtaisia edellytyksiä lähinnä työnteki-

jän ammattitaidon ja työkokemuksen kautta. Nämä tulevat esiin etenkin työnantajan 

työolosuhteiden turvallisten toimintatapojen valvonnan, riskien arvioinnin sekä työnoh-

jauksen ja perehdytyksen laiminlyöntien kautta. Työntekijän ikä henkilökohtaisena 

edellytyksenä tuli selkeimmin esille tuomioistuimen argumentoinnissa nuoresta koke-

mattomasta työntekijästä Joensuun käräjäoikeuden oikeustapauksessa249.  

 

                                                           
245 TEM raportteja 14/2012, s. 25. 
246 TEM julkaisuja 10/2014, s. 45. Epätyypillisiä työehtoja voivat olla esimerkiksi epäsäännöllinen työ, 
työajan vaihtelut, useampi työnantaja, vapaus päättää itse työn tarkasta toteutustavasta ja niin edel-
leen. 
247 Ks. työsuhteen tunnusmerkkejä ovat työsopimus, työstä saatava vastike, työn tekeminen toiselle, 
työn johto ja valvonta sekä työn tekiminen henkilökohtaisesti. 
248TEM julkaisuja 10/2014, s. 42–46.  Ks. Paanetojan arviot, jotka koskevat niin sanottujen itsensä työllis-
täjien oikeussuhdetta  
249 Joensuun KO 27.8.2008 R08/692. 
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Sen sijaan iäkkään työntekijän osalta ei ollut käytettävissäni oikeustapausta, josta ilme-

nisi iäkkään henkilön iän vaikutus tämän työturvallisuuteen. Toisaalta aluehallintoviras-

ton haastattelujen ja erilaisten tutkimusten kautta tuli esille, että henkilön ikääntymisellä 

ja sen tuomilla fysiologisilla muutoksilla saattaa olla vaikutusta työntekijän työturvalli-

suuteen tietyissä ammateissa. Kuitenkaan selkeää näyttöä ei löytynyt siitä, että henkilön 

ikääntymisen myötä erilaisten sairauksien lisääntyminen altistaisi työtapaturmille. Tule-

vaisuus näyttänee, millainen vaikutus eläkeiänpidentämisellä ja etenkin lisääntyneillä 

muistisairauksilla on työntekijöiden työturvallisuuteen.  

 

Tutkielmassa päädytään siihen, että työntekijän erilaiset henkilökohtaiset edellytykset 

vaikuttavat monella tapaa henkilön työturvallisuuteen. Globaalit yhteiskunnalliset muu-

tokset ja moninaistunut työelämä ovat tuoneet ja tuovat myös jatkossa lisääntyvässä 

määrin muutoksia työelämään työnteon muotojen, työvoiman rakenteen ja työympäris-

tön muutosten seurauksena. Näin ollen työntekijän erilaisilla henkilökohtaisilla edelly-

tyksillä tulee olemaan yhä suurempi vaikutus sekä työntekijän omaan että muiden työn-

tekijöiden työturvallisuuteen. Edellä mainitut tekijät lisäävät työnantajan huolehtimis-

velvoitetta. Työturvallisuuslain 8 §:n yleisluontoinen ilmaisu työntekijän henkilökoh-

taisten edellytysten huomioon ottamisesta vaatisi täsmennyksiä, jotta työnantajat osaisi-

vat ottaa paremmin huomioon nämä tekijät laajassa merkityksessä. Vaikka työturvalli-

suuslain 10 § 3 kohdassa yksilöidäänkin näitä edellytyksiä jossakin määrin, jää yksilöin-

nin ulkopuolelle monia keskeisiä tekijöitä, joita muuttunut työelämä on tuonut tulles-

saan.  
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                               Liite 1 

 

Projektityön tutkimuskysymykset liittyen työntekijöiden henkilökohtaisten edellytysten 
vaikutuksesta työturvallisuuteen. 

 

1. Vastaajaorganisaation nimi 
 
 
 

 
2. Vastaajan nimi ja asema organisaatiossa 
 
 

 
 

 

3. Löytyykö teiltä aluehallintovirastonne alueella tutkittujen työsuhteisessa palkka-
työssä sattuneiden työtapaturmien määrät vuosilta 2004 - 2013? 

 

Vuosi Tutkitut työtapaturmat  
kpl 

Kuolemaan johtaneet 
työtapaturmat 

kpl 

HUOM. 

2004    
2005    
2006    
2007    
2008    
2009    
2010    
2011    
2012    
2013    

  

4. Löytyykö teiltä tilastotietoa siitä, miten em. työtapaturmat jakautuvat ikäluokittain 
miesten osalta? 

Vuosi 18-24 vuotiaat 25-29 vuotiaat 55-59 
vuotiaat 

yli 60 vuoti-
aat 

Muut ikä-
luokat 

2004      
2005      
2006      
2007      
2008      
2009      
2010      
2011      
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2012      
2013      

 
5. Löytyykö teiltä tilastotietoa siitä, miten em. työtapaturmat jakautuvat ikäluokittain 

naisten osalta? 

Vuosi 18-24 vuotiaat 25-29 vuotiaat 55-59 
vuotiaat 

yli 60 vuotiaat Muut ikä-
luokat 

2004      
2005      
2006      
2007      
2008      
2009      
2010      
2011      
2012      
2013      

 
6. Löytyykö teiltä tilastotietoa siitä, miten em. työtapaturmat jakautuvat eri toimialojen 

kesken? 

Vuosi Teollisuus Rakentami-
nen 

Tukku- ja 
vähittäis- 
kauppa 

Kuljetus- ja 
varastointi 

Hallinto- ja 
tukipalvelu-
toiminta 

Muut toi-
mialat 

2004       
2005       
2006       
2007       
2008       
2009       
2010       
2011       
2012       
2013       

 
 

7. Millä tavoin työntekijän ikä voi vaikuttaa työntekijän työturvallisuuteen? Onko 
työntekijöillä havaittavissa työturvallisuuteen vaikuttavia erityisiä henkilökohtaisia 
ominaisuuksia eri-ikäisinä? 

 
 
 
 
 
 

8. Millä tavoin työntekijän sukupuoli voi vaikuttaa henkilön työturvallisuuteen? 
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9. Onko tilastotietoa siitä, miten työntekijän ikä on vaikuttanut sattuneiden tapaturmien 
vakavuusasteeseen? 

 

10. Onko tilastotietoa siitä, miten työntekijöiden terveydentila tai fyysinen kunto on voi-
nut vaikuttaa sattuneisiin tapaturmiin? 

 

 

11. Tarkistetaanko työsuojelutarkastuksissa tai tapaturmatutkinnassa sitä, miten työnan-
taja huomioi työntekijöiden henkilökohtaisia edellytyksiä työpaikalla ja työtehtävien 
suunnittelussa (mm. perehdytys, koulutus jne.)? 

 

 

 

12. Miten aluehallintovirasto huomioi työntekijöiden henkilökohtaiset edellytykset sat-
tuneiden tapaturmien tutkinnassa? 

 

 


