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Suojainpalvelut – PPE Services
• Työturvallisuus tutkimus- ja palvelukeskus, Turvallisuusratkaisut yksikkö
• Ilmoitettu laitos #0403
• FINAS akkreditointi sekä sertifiointi- (S039) että testaustoiminnalle
(T013)
• 20 asiantuntijaa; 8,8 htv
• N. 800 tyyppitarkastustodistusta ja 350 testausselostetta vuosittain
• Suurin tuoteryhmä suojavaatteet (n. 85%), suojakäsineet, jalkineet ja
kuulonsuojaimet

• Ilmoitetun laitoksen henkilökunnasta 9 henkilöä oli vuonna 2016
jäsenenä yhteensä 34 standardisointityöryhmässä ja ilmoitettujen
laitosten yhteistyöelimessä.
• Henkilönsuojainkoulutuksiin osallistui n. 530 henkeä

3.4.2018
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Henkilönsuojainasetus 21.4.2018
• Suoraan Suomen lainsäädäntöön
• Markkinoilla voi olla samaan aikaan direktiivin ja asetuksen
mukaisia suojaimia vuoden ajan, tämän jälkeen käyttäjän
kannalta suojaimet ovat asetuksen mukaisia (vaikkakaan
kaikkia sertejä ei tarvitse uusia vuoden sisällä) eli muutokset
lähinnä merkinnöissä ja käyttöohjeissa
• Vain asetuksen mukaan sertifioidut suojaimet 21.4.2023
alkaen

• Koskee myös internetmyyntiä
• Määritelmä riskipohjaiseksi: Väline, joka on suunniteltu ja
valmistettu henkilön käytettäväksi tai pidettäväksi
suojaamaan yhdeltä tai useammalta hänen terveyteensä tai
turvallisuutensa kohdistuvalta riskiltä
3.4.2018
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Vaatimustenmukaisuuden
arviointimenettelyt
• Asetuksessa (EU) 2016/425 tarkoitetaan ’vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla’ prosessia,
jolla osoitetaan, täyttyvätkö henkilönsuojaimelle asetuksessa (EU) 2016/425 säädetyt
terveyttä ja turvallisuutta koskevat olennaiset vaatimukset (Asetuksen liite II)
• Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt eri riskiluokan suojaimille
(Asetus 2016/425 artikla 19):
a) Luokka I: Asetuksen liitteessä IV esitetty sisäinen tuotannonvalvonta (moduuli A);
ei kolmannen osapuolen suorittamaa tyyppitarkastusta
b) Luokka II: Asetuksen liitteessä V esitetty EU-tyyppitarkastus (moduuli B), jota seuraa
liitteessä VI esitetty sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukaisuus (moduuli C);
c) Luokka III: Asetuksen liitteessä V esitetty EU-tyyppitarkastus (moduuli B) ja toinen
seuraavista:
i.

liitteessä VII esitetty sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukaisuus ja
satunnaisin väliajoin suoritettavat valvotut tuotetarkastukset (moduuli C2),

ii. liitteessä VIII esitetty tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus
(moduuli D).

3.4.2018
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CE-merkintä
Osoittaa, että:
•
•

•

suojain on valmistettu asetuksen (direktiivin) mukaisesti
suojain täyttää terveyttä ja turvallisuutta koskevat
perusvaatimukset
työpaikalle vain CE-merkittyjä suojaimia

Luokat I ja II

Luokka III

tuotannon tasalaatuisuutta valvovan
ilmoitetun laitoksen tunnus

Suojaimet, joiden riskiluokka muuttuu
(II->III)
• Metsurin viiltosuojaimet, kuulonsuojaimet, pelastusliivit,
luotiliivit, …
• Riski, jolla voi olla hyvin vakavia seurauksia, kuten kuolema
tai peruuttamaton terveyshaitta
• Uudelleensertifiointi asetuksen mukaan
• 21.4.2019 mennessä:
• Sopimus laadunvalvonnasta moduulien C2 tai D mukaan
• Muutokset merkinnöissä ja käyttöohjeessa kuten muillakin
suojaimilla
• Lisäksi C2/D laadunvalvontaa tekevän ilmoitetun laitoksen numero
CE-merkinnän yhteyteen, esim. CE0403

3.4.2018
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Merkinnät ja
käyttöohjeet asetuksen
mukaan
• Valmistajan postiosoite merkinnässä

• Merkinnässä mukana tuotetunniste:
tyyppi, sarja tai eränumero
• DoC (Declaration of Conformity)
käyttöohjeissa joko kokonaan tai linkki
nettisivulle
• Käyttöohje helposti ymmärrettävä

3.4.2018
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Aina ei ole helppoa tietää, mitkä
ovat suojaimia, esim. kuulonsuojain
ja korvatulpat
• Korvatulpat, jotka eivät ole kuulonsuojaimia:
• Suojaavat muulta kuin melulta, esim. vedeltä
• Käytetään nukkuessa tai lentokoneessa
• Korvamonitorit
• Vastamelukuulokkeet

• Tulpat, joiden vaimennuskyky tiedossa, mutta riittämätön

• Käyttöohje ja pakkausmerkinnät kertovat onko kyseessä
henkilönsuojain
3.4.2018
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Miksi on tärkeää tietää asetuksesta
ja tunnistaa henkilönsuojaimet?
• Työnantaja ei saa hankkia työntekijöille muita kuin
henkilönsuojaimia, jos riskinarvioinnissa on päädytty siihen,
että suojaimia tarvitaan
• Liikkeellä on myös ”villejä” suojaimia, jotka eivät suojaa
käyttäjää
• Henkilönsuojaimen kaltaiset tuotteet voivat vaarantaa
käyttäjän terveyden suojaamattomuudellaan, saattavat
aiheuttaa ihottumaa tai jopa olla vaarallisia (sähkötapaturmat,
terävät reunat tms.)

• Toisaalta, ei syytä paniikkiin asetuksen vuoksi…
3.4.2018
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Henkilönsuojaimet riskienhallinnassa
• Jos muilla torjuntatoimenpiteillä ei
päästä hyväksyttävälle tasolle
• Henkilönsuojaimilta vaadittavien
ominaisuuksien määrittely jäljelle jääviä
vaaroja vastaan ottaen huomioon työn,
työympäristön ja työntekijän asettamat
vaatimukset
• Käyttötarkoitukseen sopivien, CEmerkittyjen suojainvaihtoehtojen valinta,
tarvittavien kokeilujen järjestäminen ja
tutustuminen käyttöohjeisiin
• Suojainten sovittaminen ja lopullinen
valinta
3.4.2018
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Henkilönsuojaimet riskienhallinnassa, 2
• Suojainten käytön suunnittelu ja
ohjeistus
• Huollon ja tarkistusten, säilytyksen ja
varastoinnin järjestäminen

• Käyttäjien koulutus ja motivointi
• Käytön valvonta, puutteiden selvitys ja
tarvittavien toimenpiteiden
toteuttaminen
• Paluu vaarojen kartoitukseen ja riskien
arviointiin, jos prosesseissa
työmenetelmissä, koneissa, laitteissa ja
materiaaleissa tapahtuu muutoksia
3.4.2018
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Altisteen muut torjuntakeinot aina ensin,
mutta jos suojaimia tarvitaan

• Raportissa ”Käytettävä henkilönsuojaimia” ei riitä!!
• Työmaahavainnot suojainopastuksen ja vinkkien tukena
• Työnantajan velvoite kouluttaa suojainten käyttöön
• Valinta perustuen mittaustuloksiin ja altistukseen

• Suojaimen käyttöohje tärkeä, mutta ei voi olla ainoa koulutus

• Tietolähteet ja koulutusmahdollisuudet
• Malliratkaisut
• Työterveyshuollon kanssa yhteistyössä (terveydelliset seikat jotka
vaikuttavat suojainten käyttöön)
• Annettavat neuvot aina ajan tasalla (kouluttaudu, tarkista
säännöllisin väliajoin, tässä liika itseluottamus on pahasta, varsinkin
suurempien riskien työssä)
3.4.2018
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Uudet ja vanhat haasteet

3.4.2018
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Suojainten tehokas yhteiskäyttö
• Kuulonsuojaimet, hengityksensuojaimet, kypäräyhdistelmäsuojain
• päähine ja huppu, leukahihnat
• Hengityksensuojaimet

• kasvonsuojaimet
• silmälasit
• Ihon alueen suojaus

• lahkeiden suu ja jalkineet
• käsineet ja takin hihat
• Yleinen toimivuus

• muut työssä käytettävät suojaimet kuten
putoamissuojaimet
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Vastamelukuulokkeet ja
vastamelukuulonsuojaimet; ERI ASIA!
OMINAISUUDET

VASTAMELUKUULOKKEET

VASTAMELUKUULONSUOJAIMET

Testatusti turvallinen kuulolle,
eli KUULONSUOJAIN

Ei ole kuulonsuojain.
Äänitaso ei ole rajoitettu
kuulokkeen sisällä.

On.

Ergonomia

Yleensä kevyet ja
hiostavat vähemmän
kuin kuulonsuojain.

Ergonomia testattu,
mutta on yleensä
painavahkot ja voivat
hiostaa.

Suojaa kovilta äänitasoilta

Ei.

Kyllä.

Auttaa keskittymään

Kyllä, varsinkin musiikkia
kuunnellessa

Kyllä, mutta eristää
tehokkaasti ympäristöstä

3.4.2018
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Kuulonsuojaimet toimistokäytössä
• Kuulonsuojaimia ei ole lähtökohtaisesti tarkoitettu toimistoon
(normaalikuuloinen kuulee puheen aika hyvin
kuulonsuojaintenkin läpi), mieluimmin akustiikka kuntoon ja
pelisäännöt
• Jos nyt kuitenkin kuulonsuojaimet halutaan:
peruspassiivivaimennus, ei tasaisesti vaimentavia suojaimia, ei
tasoriippuvia, elektroniikka mahdollista (lisää painoa,
niskaongelmat, mutta myös viihdearvoa)
• Jos työntekijä käyttää tulppakuulokkeita kupujen alla?
• Varoitussignaalien kuuleminen
• Kuulo-ongelmat ja kuulonsuojainten käyttö
3.4.2018
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Miten arvioida altistumista ja
suojainten käyttöä?
• Käytetäänkö suojaimia oikein ja
tehokkaasti?
• Ovatko suojaimet tarkoituksenmukaiset ja
oikein valitut?
• Toimivatko suojaimet yhdessä tehokkaasti?
• Huolletaanko suojaimet määräajoin?

• Miten usein suojaimet vaihdetaan uusiin?
• Osataanko vialliset suojaimet tunnistaa?
• Onko valinnassa huomioitu työntekijöiden
terveydelliset seikat (TTH)?
© Työterveyslaitos
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Oma suojautuminen ok?
• Työmailla eri käytäntöjä, miten koostaa paketti, joka toimii
kaikkialla? Tuskin mahdollista, mutta edes suureen osaan
• Kypärä: sopiva koko, nykyään monet kohtuullisen isoja ja
varsinkin jos pään koko on pieni, iso kypärä ja kupusuojaimet
eivät saata suojata riittävästi (sopivuus eri kypärien kanssa
kupusuojaimen käyttöohjeesta ja sovittamalla). Leukahihna ja
eri kiinnitykset voivat haitata esim. kuulonsuojainten ja
hengityssuojainten toimintaa.

• Suojavaatteet, yleensä hyvä jos on näkyvät (mutta esim.
paperitehtaalla näkyvät vaatteet eivät aina käy), valinta
lämpötilan mukaan. Huput ja hatut voivat haitata muiden
päänsuojaimien toimintaa, varsinkin kupusuojainten (eivät
toimi oikeastaan ollenkaan jos on paksu huppu). Sopiva koko,
eivät tartu koneisiin tms.
3.4.2018
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Oma suojautuminen ok ? II
• Kuulonsuojaimet, tasaisesti eri taajuuksilla vaimentavat
auttavat ymmärtämään puhetta melussa (jos kuulonalenema,
tasoriippuvat ovat hyvät). Ei kannata hankkia markkinoiden
voimakkaimmin vaimentavia kuulonsuojaimia. Jos on
tiedossa että työpaikalla on paljon melua->tuplasuojaus.
• Jalkineet: S3, naulaanastumissuoja ja kärkisuoja mielellään
terästä, varrellinen kenkä suojaa aina enemmän, ei suojaa
kaikelta, mutta monilta vaaroilta.
• Käsineet, hengityksensuojaimet, kasvonsuojaimet, suojalasit
(roiskeet, iskut, sivusuojaus)

3.4.2018
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• 26 vuotta henkilösuojainseminaareja Työterveyslaitoksen
järjestämänä
• Kokoaa yhteen valmistajat, viranomaiset, myyjät ja käyttäjät

• Työpaikkojen ja käyttäjien osallistuminen viime aikoina
vähäistä, voisi olla enemmänkin, haasteet voi esittää
suoraan valmistajille
• Tänä vuonna puhetta muodin ja älysuojaimen liitosta,
eksoskeletoneista (suojaimia?), suojainautomaateista, jotka
antavat käyttäjän työtä vastaavan sopivan suojaimen ja
tarkistavat myös onko annettu sopiva koulutus suojaimen
käyttöön, ja niihin liittyvistä tietosuojariskeistä…

3.4.2018
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Työterveyslaitoksen
koulutuksia suojaimista
✓Henkilönsuojainten valinta ja käyttö, 8.5.2018, Helsinki
✓TTL SUOJAINASIANTUNTIJA® -verkkokoulutusohjelma
✓Putoamissuojainten määräaikaistarkastajien ajankohtaispäivät
ja peruskurssit
✓Suojavaatetuksen ajankohtaispäivät, 4.-5.10.2018, Porvoo
Linkki: www.ttl.fi/henkilonsuojaimet tai www.ttl.fi/koulutus
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Henkilönsuojainten valinnan
perusteet 8.5.2018, Helsinki
Koulutuksen sisältö

✓ Henkilönsuojamia koskeva lainsäädäntö
✓ Työpaikan, työterveyshuollon, työntekijän,
valmistajan ja jälleenmyyjän vastuut
✓ Suojainten oikea ja tehokas valinta, käyttö,
huolto ja käytön opastus
✓ Suojainten merkinnät ja käyttöohjeet

Kohderyhmä
•
•
•
•
•

työsuojelupäälliköt ja -valtuutetut, työterveyshuolto, esimiehet, linjaesimiehet
työntekijälle annettavasta opetuksesta ja ohjauksesta vastaavat henkilöt työpaikoilla
työpaikkaselvityksen tekevä työterveyshenkilöstö
suojainhankinnoista vastaavat
Ilmoittautuminen
suojainten jälleenmyyjät
www.ttl.fi/koulutuskalenteri
www.ttl.fi/henkilonsuojaimet
3.4.2018
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®
SUOJAINASIANTUNTIJA

TTL
-verkkokoulutusohjelma
Koulutuksen sisältö

• työpaikan riskinarviointi
• työn haitta- ja vaaratekijät
• asetukset ja lainsäädäntö
• CE–merkintä ja tyyppitarkastus
• standardit
• merkinnän ja käyttöohjeen sisältö
• tehokas käyttö ja huolto

Kohderyhmä
• henkilönsuojainten valmistajat,
jälleenmyyjät ja sisäänostajat
• työpaikan henkilönsuojainten käytöstä ja
valinnasta vastaavat henkilöt, esimiehet
• työsuojeluhenkilöstö
• työterveyshuolto
• työhygieenikot

Koulutus toteutetaan yhteistyössä
Työterveyslaitoksen ja Suomen Työsuojelualan Yritysten Liiton (STYL) kanssa

www.ttl.fi/koulutuskalenteri
3.4.2018
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TTL

®
SUOJAINASIANTUNTIJA

KOULUTUSMODUULI

A JA N KO H TA 2 0 1 8

Suojainten perusteet

helmikuu, toukokuu, syyskuu

Suojavaatetus

maaliskuu

Hengityksensuojaimet

maaliskuu

Kasvojen- ja silmiensuojaimet

marraskuu

Suojakäsineet

huhtikuu

Kortin päivitys

toukokuu, syyskuu

Työ- ja turvajalkineet

lokakuu

Kuulonsuojaimet

lokakuu

Päänsuojaimet

marraskuu

3.4.2018
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Putoamissuojaimet
Putoamissuojainten määräaikaistarkastajien
peruskurssi
14.-15.3.2018 Naantali
23.-24.5.2018 Järvenpää
17.-18.10.2018 Ikaalinen
28.-29.11.2018 Hämeenlinna, Aulanko

Putoamissuojainten määräaikaistarkastajien
ajankohtaispäivät
13.3.2018 Naantali
22.5.2018 Järvenpää
16.10.2018 Ikaalinen
27.11.2018 Hämeenlinna, Aulanko

www.ttl.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja koulutuksesta
asiantuntija, Susanna Mäki

www.ttl.fi/henkilonsuojaimet
https://twitter.com/Susanna_Maki

3.4.2018
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Malliratkaisut

• Kuvaamme malliratkaisuissa
työtehtävässä esiintyviä vaaratekijöitä ja
yleisiä toimenpiteitä terveysriskien
pienentämiseksi.
• Malliratkaisut sisältävät teknisiä ja
ergonomiaan sekä työ- ja tilajärjestelyihin
liittyviä ratkaisuja.
• Malliratkaisut tuovat yrityksille
kustannussäästöä: turvallinen ja
terveellinen työpaikka lisää yrityksen
tuottavuutta.
• Malliratkaisut on tarkoitettu apuvälineiksi
ensisijaisesti työpaikoille, suunnittelijoille,
työsuojeluviranomaisille,
työterveyshuolloille ja alan ammatilliseen
opetukseen.
• Malliratkaisuja on tulossa edelleen lisää!
Kannattaa käydä ajoittain verkkosivulla:
www.ttl.fi/malliratkaisut ja siellä
henkilönsuojaimet
3.4.2018
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Suojaimiin liittyvää tutkimusta
• Hitsaajan turvallisuus (HITOP), päättynyt
• Muusikon kuulonsuojelu, päättynyt
• Työntekijän kylmänsuojavaatetuksen materiaalien ja niiden
yhdistelmien vaatetusfysiologiset ominaisuudet sekä merkitys
lämpömukavuuteen, selviytymiseen ja suoriutumiseen
kylmässä, väitöskirjatyö
• Käsien älysuojaus, osa SmartPro-projektia
• Hengityksensuojainten toimivuus kylmässä
• Etänä toteutettava työpaikkaselvitys

• Floor is Yours! Turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin
kehittäminen esittävissä taiteissa
3.4.2018

© Työterveyslaitos

|

Heli Koskinen

|

www.ttl.fi

28

Kiitos!
ttl.fi

@tyoterveys
@fioh

tyoterveyslaitos

tyoterveys Tyoterveyslaitos

