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Riskien hallinta

Arvioinnin suunnittelu

Vaara- ja haittatekijöiden tunnistaminen

Riskin suuruuden ja merkittävyyden 

varmistaminen

Toimenpiteet

→ Riskin poistaminen

→ Riskin pienentäminen hallittavalle tasolle

TodennäköisyysSeuraukset
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Miksi riskienhallintaa tehdään? Mikä motivoi?

• Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi

• Taloudelliset syyt

• Työn häiriöttömyys

• Lainsäädäntö, rangaistukset

• Pelko

• Tarkastukset / viranomaisvalvonta

• Aikataulu

• Moraali

• Resursointi

• Optimointi

• Ammattitaito

• Arvostus

• Palaute

• Hyväksyntä, sosiaalinen paine

• Välittäminen

• Tilaajan vaatimus



Lainsäädäntö työnantajan velvollisuuksista

TYÖTURVALLISUUSLAKI
738/2002

“10§ Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi

Työnantajan on työn ja toiminnan luonne 
huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti 
selvitettävä ja tunnistettava

• työstä,

• työajoista,

• työtilasta,

• muusta työympäristöstä ja työolosuhteista

aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, jos niitä ei 
voida poistaa, arvioitava niiden merkitys 
työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.

11§ Erityistä vaaraa aiheuttava työ”

VNA TYÖVÄLINEIDEN 
TURVALLISESTA KÄYTÖSTÄ JA 
TARKASTAMISESTA 403/2008

“4§ Vaaran arviointi ja poistaminen

Työnantajan on järjestelmällisesti selvitettävä ja 
arvioitava työvälineen turvallisuus. Erityisesti tämä on 
tehtävä tuotannon ja työmenetelmien muutosten 
yhteydessä. Arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota

• työvälineen ja sen liikkuvien osien,

• ulkoisen rakenteen,

• fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien,

• automaattisten toimintojen,

• sähkön

• sekä muihin kyseisen työn ja käyttöolosuhteiden 
aiheuttamiin vaaroihin ja haittoihin.”

..vaara tulee poistaa.. ..teknisillä toimilla.. ..työvälineen 
käytön turvallisuus tulee varmistaa opastuksella, 
varoituslaitteilla, turvamerkeillä ja henkilönsuojaimilla

VNA KEMIALLISISTA 
TEKIJÖISTÄ TYÖSSÄ 715/2001

”6§ Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Työnantajan on tunnistettava työssä esiintyvien 
kemiallisten tekijöiden aiheuttamat vaarat ja 
arvioitava niistä työntekijöiden turvallisuudelle ja 
terveydelle mahdollisesti aiheutuvat riskit..

..esitettävävä.. ..kirjallisessa muodossa.. .. 
pidettävä ajan tasalla..”

..haitalliseksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot)..

16§ Työntekijöille annettava opetus ja ohjaus

..käyttöturvallisuustiedotteet..”



Lainsäädäntö työnantajan ja päätoteuttajan velvollisuuksista

VNP HENKILÖNSUOJAINTEN 
VALINNASTA JA KÄYTÖSTÄ 
TYÖSSÄ 1407/1993

”3§ Suojainten hankinta ja käyttö

..työnantajan on hankittava.. 

..työntekijän käyttöön henkilönsuojaimet.

4§ Henkilönsuojainten arviointi ja valinta

Ennen suojainten valintaa työnantajan 
on arvioitava työssä esiintyvät vaarat, 
joiden välttämiseksi tai rajoittamiseksi.. 
..käytettävä henkilönsuojaimia.

..otettava huomioon ergonomian 
vaatimukset ja työntekijän terveydentila. 
Suojainten on tarvittavien säätöjen 
jälkeen oltava käyttäjälleen sopivat.”

LAKI NUORISTA 
TYÖNTEKIJÖISTÄ 998/1993

+ Valtioneuvoston asetus 
nuorille työntekijöille erityisen 
haitallisista ja vaarallisista 
töistä 475/2006

VNA RAKENNUSTYÖN 
TURVALLISUUDESTA 205/2009

”10§ Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu

Päätoteuttajan on tehtävä.. ..kirjallisesti 
työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, joiden mukaan 
työt, työvaiheet ja niiden ajoitus järjestetään 
mahdollisimman turvallisiksi ja ettei niistä aiheudu 
vaaraa työmaalla työskenteleville ja muille työn 
vaikutuspiirissä oleville. Tällöin päätoteuttajan on 
riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja 
tunnistettava työmaan yleisistä työtehtävistä, 
työolosuhteista ja työympäristöstä aiheutuvat 
rakennustyön vaara- ja haittatekijät. Vaara- ja 
haittatekijät on poistettava asianmukaisesti sekä milloin 
niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys 
työmaalla työskentelevien ja muille työn 
vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle..

Suunnitelmat on tehtävä kirjallisesti. ..tarkistettava 
olosuhteiden muuttuessa.. ..pidettävä ajan tasalla

Liite 2: Työt, joihin liittyy erityisiä vaaroja työntekijöiden 
turvallisuudelle tai terveydelle



Mikäli poikkeamia tapahtuu…

Aluehallintoviraston (AVI) tarkastajien kirjauksia työmailla
tapahtuneiden työtapaturmien tutkinnasta laadituissa
tarkastuskertomuksissa:



Työn turvallisuussuunnitelma (TTS)
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