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TYÖSUOJELUHALLINTO

STM RAKENTAA EHEÄÄ YHTEISKUNTAA JA
KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA TYÖN MURROKSESSA

Työsuojeluhallinto
Rakennamme
turvallisuutta ja
hyvinvointia
edistävää työ- ja
elinympäristöä

Tuemme
hyvinvointia työn
murroksessa

Työ - ja tasa-arvo-osasto

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet

ylijohtaja, osastopäällikkö
Raimo Antila
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MAIN GUIDELINES AND TARGETS
• The activities of the OSH authority

are guided by the social and health
policy strategy “Socially sustainable
Finland 2020”.

• One of the goals set in the strategy is
to extend working careers by three
years in 2010–2020.

• The policies for the working

environment and well-being at work
until 2020 set out the long-term goals

• In 2020 there is only one OHS•

authority in Finland (Luova-reform).
(nowadays: 5 independent regionals
OSH-authorities)

The desired state in 2020:
• Incidence of occupational
disease down by 10%

• Frequency of occupational
accidents down by 25%
• Perceived physical strain
down by 20%
• Perceived mental strain
down by 20%
the figures indicate the change from 2010
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Työskentelee tehdäkseen eurooppalaisista työpaikoista entistä
turvallisempia, terveellisempiä ja tuottavampia – yritysten,
työntekijöiden ja hallitusten eduksi. Edistää riskien
ennaltaehkäisykulttuuria, jolla parannetaan työoloja Euroopassa.

https://osha.europa.eu/fi

TYÖSUOJELUHALLINTO ON OSA EU:N
TYÖSUOJELUN VERKOSTO-ORGANISAATIOTA
• STM vastaa työsuojelun valvonnasta, kehittämisestä ja lainsäädännön
laatimisesta. Ministeriö toimii tiiviissä yhteistyössä mm. työ- ja
elinkeinoministeriön, opetusministeriön, sisäasianministeriön,
ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä eri
ammattiviranomaisten kanssa asioissa, joilla on liittymäkohtia
työsuojeluun.

• Työsuojelun vastuualueet (Aluehallintovirastossa) valvovat

työsuojelulainsäädännön noudattamista. Työsuojelun yhteistoiminta
työpaikalla perustuu työsuojelun valvontaa koskevaan lakiin ja asiaa
koskeviin työmarkkinajärjestöjen sopimuksiin. Työsuojeluvaltuutettu
edustaa työsuojelun yhteistoiminnassa työntekijöitä. Työnantajan
edustajana on työsuojelupäällikkö, jollei työnantaja itse hoida
työsuojelun yhteistoimintaan kuuluvia tehtäviä.

• Suomen koordinointikeskuksen yhteystiedot
Ministry of Social Affairs and Health, Finland
P.O.Box 33
FI-00023 Government
Suomi
Contact person:
Liisa HAKALA
Tel: +358 2951 63566
Sähköpostiosoite: liisa.hakala@stm.fi
Web: http://stm.fi/en/frontpage

TYÖSUOJELUHALLINTO ON OSA EU:N
TYÖSUOJELUN VERKOSTO-ORGANISAATIOTA
• Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on verkosto-organisaatio, jolla on
koordinointikeskus kussakin jäsenvaltiossa, Euroopan vapaakauppaliiton
(EFTA) valtioissa sekä ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa. Näin
EU-OSHA onnistuu paremmin aikaansaamaan terveydelle suotuisampia,
turvallisempia ja tuottavampia työpaikkoja mahdollistamalla laajemman
tiedonjakamisen.

• Koordinointikeskukset ovat yleensä toimivaltaisia kansallisia työsuojelualan

viranomaisia, jotka hallitus kussakin maassa nimeää viralliseksi EU-OSHAn
edustajakseen ja jotka ovat ensisijaisia osapuolia EU-OSHAn työohjelmien
toteutuksessa.

• Kukin koordinointikeskus hallinnoi omaa kolmikantaista verkostoaan, jossa on
hallituksen elimiä sekä työntekijä- ja työnantajaorganisaatioiden edustajia.
Verkosto tarjoaa panoksensa EU-OSHAn työhön ja toimintamekanismiin
tuotteiden ja tiedon levittämiseksi kansallisille sidosryhmille. Lisäksi
koordinointikeskukset osallistuvat aktiivisesti EU-OSHAn kampanjoiden
suunnitteluun ja toteutukseen ja nimittävät kansallisia asiantuntijoita viraston
ryhmiin ja seminaareihin.

• Eurooppalainen verkosto koostuu kussakin jäsenmaassa nimetyistä

kansallisista koordinaatiokeskuksista (Focal Points). Suomen kansallinen Focal
Point koordinoi ja johtaa työterveys- ja työturvallisuusyhteistyötä Suomessa.

Säädösasiaa -1Komission tiedonanto neuvostolle: Turvallisempi
ja terveellisempi työ kaikille - EU:n työterveys- ja
työturvallisuuslainsäädännön uudistaminen
(COM(2017) 12 final), ns.modernisaatiohanke
Komissio jatkaa kemiallisia tekijöitä koskevan
direktiivin parantamista tarkoituksena tarkistaa
olemassa olevia tai vahvistaa uusia työperäisen
altistuksen (ohjeellisia) raja-arvoja ja biologisia
raja-arvoja vuosina 2017 ja 2018.

SÄÄDÖSASIAA
YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ: ANTTI JANAS

Säädösasiaa -2Työsuojeludirektiivien lisäksi vaarallisia kemikaaleja
säädellään EU:ssa REACH -asetuksen nojalla.
Komissio on sitoutunut poistamaan näiden
lainsäädäntöjen välisiä epäselvyyksiä ja
päällekkäisyyksiä ja sopimaan yhteisestä
lähestymistavasta vuoden 2017 aikana.
Ei konkretiaa, vieläkään. Joulukuun 2017 ECHA-viraston
hallintoneuvostossa (=johtava elin) kehotettiin
viestittämään jäsenmaihin, että toista RAC-jäsentä
nimitettäessä olisi hyvä, jos löytyisi OSH-puolen
osaamista.

Commission/Komissio
Esittää säädöksiä & valvoo toteuttamista
DG GROW (Industry and Enterpreneurship)/REACHlegislation/European Chemical Agency (ECHA)
RAC: Risk Assessment Committee => SEAC:Socio-economic
Assessment Committee& Member State Committee => REACH
Committee => Parliament/Parlamentti => Raja-arvo/ säädös =>
Kansallinen voimaansaattaminen
+ Julkinen kuuleminen*

DG EMPL (Employment, Social Affairs and Inclusion)/OSHlegislation/European Agency for Safety and Health at Work
(EU-OSHA)
SCOEL: Scientific Committee on Occupational Exposure Limits => WP
Chemicals: Working Party Chemicals at the work place (3-kanta) =>
ACSH: Advisory Committee on Safety and Health at work (3-kanta)=>
Commission =>Council&Parliament => Raja-arvo / säädös =>
Kansallinen voimaansaattaminen

SYÖPÄDIREKTIIVIN PÄIVITYS -1SYÖPÄDIREKTIIVIÄ (2004/37/EY) PÄIVITETÄÄN NELJÄLLÄ
ERILLISELLÄ PÄIVITYSDIREKTIIVILLÄ

• Ensimmäinen päivitysdirektiivi hyväksytty 12.1.2017
(2017/2398/EU)

• sitovat raja-arvot 13 karsinogeenille
(11 uudelle aineella + kahden aineen arvojen päivitys)

• voimaanpantava 17.1.2020 mennessä kansallisessa
lainsäädännössä (päivittämällä Valtioneuvoston asetus
työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta; 2000/716).
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ENSIMMÄISEN SYÖPÄDIREKTIIVIPÄIVITYKSEN
HAASTEELLISIA ARVOJA
Puupöly - TTL:n mittausdata 2012 - 2016 (N=276)
• 15% ylitti 2 mg/m3 (syöpädirektiivin arvo 5 v. siirtymäajan jälkeen)
Kvartsi - TTL:n mittausdata 2013-2016 (N=718)
• 4,9% ylitti 0,05 mg/m3 (Suomen HTP-arvo on 0,05 mg/m3,
syöpädirektiivin arvo on korkeampi, eli 0,1 mg/m3.)
• Korkeita arvoja mitattiin erityisesti kaivosteollisuudessa
• Kvartsin sisällyttäminen syöpädirektiivin/Valtioneuvoston asetuksen
työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta piiriin johtaa myös muihin
velvoitteisiin mkl. ASA -rekisterivelvoitteet

Kromi - TTL:n mittausdata 2012-2016 (N=346)
• 5,3 % ylitti 0,005 mg/m3 (joka on syöpädirektiivin arvo 5 vuoden
siirtymäajan jälkeen)
• Korkeita arvoja mitattiin erityisesti hitsauksessa ja plasmaleikkauksessa
Mahdollisesta suojainten käytöstä ilmapitoisuuksien ylitystapauksissa ei ole
tietoa.
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SYÖPÄDIREKTIIVIN PÄIVITYS -2SYÖPÄDIREKTIIVIÄ (2004/37/EY) PÄIVITETÄÄN NELJÄLLÄ ERILLISELLÄ
PÄIVITYSDIREKTIIVILLÄ:

• Toinen päivitysdirektiivi: komission ehdotus 10.1.2017, neuvosto
hyväksynyt ehdotuksen 15.6.2017, parlamentin päätöstä odotetaan
helmikuussa 2018
• raja-arvot: trikloorietyleeni, epikloorihydriini, metyleenidianiliini (MDA), 1,2dibromietaani (=etyleenidibromidi), 1,2-dikloorietaani (=etyleenidikloridi)
• karsinogeenisiksi katsottavat altisteet (ei raja-arvoa): PAH-seokset, jotka
sisältävät benzo(a)pyreeniä; Käytetyt moottoriöljyt

• Kolmas päivitysdirektiivi, komission ehdotus 2018 alussa
• kadmium, beryllium, arseeni ja sen epäorgaaniset yhdisteet, MOCA,
formaldehydi

• Neljäs päivitysdirektiivi, komission ehdotus 2018 aikana
• nikkeli, akrylonitriili, bentseeni, diesel-pakokaasut
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Uudet arvot + keskeiset muut
asiat;
Ensimmäinen päivitysdirektiivi
(2017/2398/EU)

Aine

Kiteinen piidioksidi
0,1 mg/m3
Kovapuupöly
3 5 v. siirtymäaika
3
mg/m
(myös
pehmeä/kovapuuse 2 mg/m3 tämän jälkeen.
okset)
Hydratsiini
0,013 mg/m3
Akryyliamidi
0,1 mg/m3

Kromi VI
+yhdisteet

0,01 mg/m3 5 v. siirtymäaika 0,005 mg/m3 tämän jälkeen.
Poikkeus:
hitsaus ja plasmaleikkaus:
0,025 mg/m3 5 v. siirtymäaika 0,005 mg/m3 tämän jälkeen
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Huo
m

Suomen
HTP-arvo

Nyk.
EU:n
sitova

0,05 mg/m3
2 mg/m3 (uudet
laitokset)

iho
iho

1 mg/m3 (vanhat)
0,013 mg/m3 (iho)
0,03 mg/m3 (iho)

0,005 mg/m3

5
mg/m3

Uudet arvot + keskeiset muut
asiat;
Ensimmäinen päivitysdirektiivi
(2017/2398/EU)

Aine

Keraamiset
kuidut
Vinyylikloridi
O-toluidiini
1,3-butadieeni
Vinyylibromidi
Etyleenioksidi
1,2epoksipropaani
2-nitropropaani

0,3 kuitua/cm3
1 ppm
0,1 ppm
1 ppm
1 ppm
1 ppm
1 ppm
5 ppm

Komissiolta selvitys

Lisääntymis- sisällyttämisestä direktiiviin +
vaaralliset
tarvittaessa
aineet
lainsäädäntöehdotuksen
Elinikäinen terveydentilan
seuranta syöpävaarallisille
aineille altistuneille
7.2.2018
työntekijöille

Huo
m

Suomen
HTP-arvo

Nyk.
EU:n
sitova

0,2 kuitua/cm3
3 ppm
2 ppm
1 ppm
1 ppm
iho 1 ppm (EI iho)
1 ppm
5 ppm

UUSI HTP-ASETUS JA
HTP-ARVOT 2018 KIRJA
EU:N 4. RAJA-ARVODIREKTIIVI
• HTP-luetteloon on tulossa arvo yhdelle uudelle nimikkeelle
(amitroli) ja 13 aineen arvoja päivitetään.

• Asetuksella toimeenpannaan 31.1.2017 annettu EU:n 4. rajaarvodirektiivi (2017/164/EU), jossa asetettiin indikatiiviset
raja-arvot (IOELV) yhteensä 26 uudelle kemikaalille ja päivitettiin 5
kemikaalin arvoa (osa näistä arvoista päivitetty jo aiempiin HTPasetuksiin).

• Direktiivi on toimeenpantava 21.8.2017 mennessä. Uusi sosiaalija terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
annetaan tähän mennessä.
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UUDET HTP-ARVOT
AINE

8h

15 min

VANHAT HTP-ARVOT

Dikloorimetaani 50 ppm

100 ppm

Huomaut
us
Iho

Kalsiumoksidi

1 mg/m3

4 mg/m3

-

Kalsiumhydroksidi

1 mg/m3

4 mg/m3

-

Hiilimonoksidi

20 ppm

75 ppm

-

Amitroli

-

-

-

-

-

Litiumhydridi

0,2
mg/m3
-

0,02 mg/m3

-

10 ppm

20 ppm

Iho

0,075
mg/m3
-

-

Tetrakloorietyleeni

0,025
mg/m3
10 ppm

Metyyliformiaatti

50 ppm

100 ppm

Iho

50 ppm 150 ppm

-

Bisfenoli A

2 mg/m3

-

-

-

-

0,05 ppm

-

5
mg/m3
-

0,1 ppm

-
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Akroleiini

0,02

8h
100
ppm
2
mg/m3
2
mg/m3

15 min

Huom
.
250 ppm
-

-

-

-

35 ppm 75 ppm

-

-

UUDET HTP-ARVOT

AINE

8h

15 min

2 ppm

-

Typpidioksidi

0,5 ppm

1 ppm

Vinyylikloridi

1 ppm

-

0,1 ppm

?

Typpioksidi

0-Toluidiini
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VANHAT HTP-ARVOT

Huomautus 8 h
Maanalainen
10
kaivostoiminta ppm
ja tunnelointi 10
ppm
Maanalainen
1
kaivostoiminta ppm
ja tunnelointi 1
ppm (8h) ja
2ppm (15min)

-

3
ppm
2
ppm

15 min

Huom.

-

-

2 ppm

-

-

-

4 ppm

-

EU:N 4. RAJA-ARVODIREKTIIVI (2017/164/EU) JA
KANSALLISET HTP-ARVOT
• Typen oksideille annetaan 4. raja-arvodirektiivin mukaisesti
poikkeus maanalaiselle kaivostoiminnalle ja tunneloinnille, koska
näillä aloilla on vaikeuksia eristettyihin arvoihin pääsemisessä.
Direktiivissä siirtymäaika loppuu 21.8.2023.

• Vinyylikloridille ja o-toluidiinille ollaan päivittämässä HTP-arvot,
jotta yritykset ehtisivät tarvittaessa reagoida ennen kuin
syöpädirektiivipäivityksessä nyt annetut sitovat arvot laitetaan
kansallisesti voimaan.

• Muille direktiivin aineille on jo ennestään olemassa vähintään
yhtä matala kansallinen HTP-arvo.
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EU:n 4. raja-arvodirektiivi (2017/164/EU)
Biologisten näytteiden viiteraja-arvot
• Hiilimonoksidille asetetaan biologiseksi viiteraja-arvoksi
veren häkähemoglobiinipitoisuus (COHb; osuus
hemoglobiinista) 4 %. Tämä vastaa asetettavaa uutta
hiilimonoksidin HTP-arvoa
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ASA-AINELUETTELO -1-

• Nykyisin ASA-rekisteriin tulee ilmoittaa työntekijät, jotka ovat
altistuneet kriteerit täyttävässä määrin Työministeriön
päätöksessä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä
(838/1993) listatuille aineille ja kem.tekijöille.

• Jatkossa suunnitteilla on listattujen kem.tekijöiden lisäksi

•

kytkeä ilmoittamisvelvoite EU:n CLP-asetuksen mukaisiin
yhdenmukaistettuihin luokituksiin koskien 1A tai 1B
kategorioihin kuuluvia syöpää aiheuttavia (H350 ja H350i) tai
sukusolujen perimää vaurioittavia aineita (H340) = luettelon
ajantasaisuus paranee.
Muutoksen myötä ASA-rekisteriin ilmoitettavat aineet
muuttuisivat jonkin verran, mutta kokonaismäärä pysyisi liki
samana.
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ASA-AINELUETTELO -2-

• Kemialliset tekijät, jotka eivät kuulu CLP-asetuksen
piiriin, kuten pölyt ja huurut, kirjattaisiin edelleen
erikseen asetustekstiin.

• Suunnitelmissa on poistaa erillinen säädös
(Työministeriön päätös 838/1993) ja sisällyttää lista
Valtioneuvoston asetukseen työhön liittyvän
syöpävaaran torjunnasta (716/2000)
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TOIMINTAPOLITIIKKA ILMENEE
MM. HANKKEIN
YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ: LIISA HAKALA

KOMISSION MUITA KUIN
LAINSÄÄDÄNTÖTOIMIA, MM:

• HazChem@Work-tutkimuksen pohjalta ollaan
perustamassa tietokantaa, johon kootaan keskitetysti
tietoja keskeisten vaarallisten kemikaalien
työperäisestä altistumisesta EU:ssa.

• European Human Biomonitoring -aloite, jossa pyritään
EU:n laajuisesti keräämään yhteen väestön ja
työntekijöiden altistumista koskevaa
biomonitorointitietoa.

• Euroopan ammattitautitilastoja (EODS) koskevaa
tietojenkeruuta on tarkoitus edistää.
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HANKKEITA

• Lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon
toteuttamiseksi Euroopan työterveys- ja
työturvallisuusvirasto toteuttaa vuosina
2018 –2019 vaarallisia aineita (Dangerous
Substances) koskevan Terveellinen työ kampanjan.
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Terveellinen työ
TUNNISTA JA HALLITSE KEMIALLISET TEKIJÄT
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INTRODUCTION TO THE CAMPAIGN

• Coordinated by the European Agency for Safety and

•
•

Health at Work
(EU-OSHA)
Organised in more than 30 countries
Supported by a network of partners:

•
•
•
•
•
•
•

National focal points
Official campaign partners
European social partners
Media partners
Enterprise Europe Network
EU institutions
Other EU agencies

KEY OBJECTIVES

• Raise awareness of the risks posed by
dangerous substances in the workplace
• Promote a culture of prevention to
eliminate or effectively manage risks
• Improve understanding of the risks
associated with carcinogens
• Target workers with specific needs and
vulnerabilities
• Provide information on policy
developments and relevant legislation

WHAT ARE DANGEROUS SUBSTANCES?
Any substance (gas, liquid or solid) that poses a risk to
workers’ safety and health:

• Many workers are exposed to dangerous
•
•

•
•

substances in European workplaces
The awareness of this issue is often low
Dangerous substances can lead to:
• acute and long-term health problems — for
example skin irritation, respiratory diseases and
cancer
• safety risks such as fire, explosion and
suffocation
• substantial costs to businesses for protective
measures and liability
Dangerous substances are likely to be present in
almost all workplaces
Harm can arise from both short- and long-term
exposures and long-term accumulation in the body

FACTS AND FIGURES

• Chemical or biological substances are present in
•
•

•

•

38 % of enterprises according to EU-OSHA’s
enterprise survey1
Large companies often use more than 1,000 different
chemical products
A single worker can come into contact with hundreds
of different chemical substances
17 % of EU workers report handling or being in skin
contact with chemical products or substances for at
least 25 % of their working time2 and 11% breathing in
smoke, fumes (such as welding or exhaust fumes),
powder or dust (such as wood dust or mineral dust)
New risks are emerging all the time

1) Summary — Second European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER-2),
EU-OSHA, 2015, p. 5. Available at: https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/esener-ii-summary-en.PDF
2) Sixth European Working Conditions Survey, Overview Report, Eurofound, 2016, p. 43. Available at:
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf

TERVEELLINEN TYÖ
TUNNISTA JA HALLITSE KEMIALLISET TEKIJÄT

• Kampanjan julkistus on huhtikuussa 2018
• Eurooppalainen työturvallisuus- ja terveysviikko - lokakuu 2018 ja
2019

• Terveelliset työpaikat, hyvien käytäntöjen vaihtaminen - maaliskuu
2019

• Huippukokous ’Terveelliset työpaikat’ marraskuussa 2019

• Työsuojeluhallinnolla on hyviä kokemuksia kampanjoista,
mm. media on kiinnostunut. Esimerkiksi v. 2016 aikana
teollisuuden toimialalla kemiallisten tekijöiden vaarojen
hallintaa tarkastettiin 1800 valvontakohteessa, 65 %
kunnossa.
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TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN
OSALLISTUMINEN V. 2018
• Laajuus:
• Teollisuus (TOL C) sekä auto- ja moottoripyöräkorjaamot (TOL 452 ja
45403)
• Viestintä vahvasti osana hanketta (ennakoiva/reagoiva)

• Tarkastettavat asiat ovat perinteisiä:
• Kemikaaliluettelo
• Käyttöturvallisuustiedotteet
• Vaarojen selvittäminen ja arviointi sekä toimenpiteet

• Työterveyshuollon työpaikkaselvitys kemiallisten tekijöiden osalta
• Asiakirjojen todenmukaisuuden varmistamiseksi tarkastaja havainnoi
tarkastuksella lisäksi henkilösuojainten käyttöä ja säilyttämistä sekä
työpaikan ilmanvaihtoa ja mahdollisten kohdepoistolaitteiden käyttöä
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TIEDONVÄLITYSKANAVIA KAMPANJASSA
• Kampanjan www-sivu:
www.healthy-workplaces.eu

• Tilaa kampanjan uutiskirje:
https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter

• Find out about events in your country from your focal point:

•

www.healthy-workplaces.eu/fops

• www.terveellinentyo.fi

• yhteinen # pohjoismaissa?
• Sosiaalinen media: Suomi: @terveellinentyo

OIRA: EU:N TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUSVIRASTON
TARJOAMA APU TYÖPAIKKOJEN RISKINARVIOINTIPROSESSIIN
Lainauksia EU:n OSHA-viraston OiRA-tiedotteesta:

• OiRAn avulla mikro- ja pienyritykset voivat arvioida itse omat
riskinsä. Verkon kautta ilmaiseksi ja vaivattomasti saatavilla
olevia OiRA-työkaluja on helppo käyttää.

• OiRA tarjoaa riskinarviointiprosessiin vaiheittain etenevän
lähestymistavan, joka alkaa työpaikan riskien tunnistamisesta,
ohjaa sitten käyttäjän ennaltaehkäisytoimien
toteuttamisprosessin läpi ja päättyy riskien seurantaan ja
raportointiin.

• Rekisteröitymiseen tarvitaan toimiva sähköpostiosoite.
Yksityishenkilöt ja organisaatiot voivat valita saatavilla olevista
OiRA-työkaluista sen, joka sopii niille parhaiten.

• Tutustu saatavilla oleviin OiRA-työkaluihin aloittain ja maittain
OiRA-hankkeen verkkosivustolla.
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WHAT IS OIRA?
Tools enable companies to take crucial steps to prevent
work-related accidents and ill health.

• The tools are tailored to a range of sectors and EU
countries and they are available in several languages
and they cover a wide range of sectors, including
hairdressing, office work, residential care and transport.

• New tools are being added all the time.
• Users are guided step by step through the process of risk
assessment tailored to their specific situation.

• Tool generates an action plan offering solutions to the
issues identified.
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MIKRO- JA PIENYRITYSTEN HAASTEITA
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) ja komissaari
Marianne Thyssenin johdolla Euroopan työsuojeluasiantuntijat tapasivat
käsitelläkseen EU:n mikro- ja pienyritysten haasteita 25. tammikuuta
Italian Bilbaossa.
Aiheeseen liittyviä raportteja
• Kattava yhteenveto – Politiikasta käytäntöön: toimintalinjat, strategiat,
ohjelmat ja toimet työterveyden ja työturvallisuuden tukemiseksi mikroja pienyrityksissä
• Politiikasta käytäntöön: toimintalinjat, strategiat, ohjelmat ja toimet
työterveyden ja työturvallisuuden tukemiseksi mikro- ja pienyrityksissä
• Turvallisuus ja terveys mikro- ja pienyrityksissä EU:ssa: politiikasta
käytäntöön – hyvien esimerkkien esittely
• 25/01/2018 - Miten työsuojelu voidaan ottaa tehokkaasti huomioon
mikro- ja pienyrityksissä? Asiantuntijat yhdistävät voimansa oppiakseen
hyvistä käytännöistä
• 14/08/2017 - Tuki turvallisempia, terveellisempiä ja menestyvämpiä
pienyrityksiä varten
(Kopioi linkit toisaalle, elleivät ne tässä toimi)
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MIKRO- JA PIENYRITYSTEN HAASTEITA
• Mikro- ja pienyrityksissä työntekijöillä on suuremmat turvallisuus- ja
terveysriskit kuin suuremmissa yrityksissä. Mitä pienempi yritys on,
sen suuremmat ovat myös riskit.

• Yli 80 prosenttia työperäisistä vammoista tapahtuu mikro- ja
pienyrityksissä tai keskisuurissa yrityksissä.

• Em. raportit antavat tietoa mikro- ja pienyrityksiä koskevista

ongelmista ja huolenaiheista, suhtautumisesta työsuojeluun sekä
työsuojelutoimia edistävistä ja estävistä toimintatavoista.

• Onnistuneisiin työsuojelua tukeviin lähestymistapoihin kuuluu muun

muassa tiedotustoimia, koulutusta, käytännön työkalujen antamista
käyttöön sekä taloudellisia kannustimia. Keskeistä on, että mikro- ja
pienyrityksiä kannustetaan ryhtymään toimiin ja että
asiaankuuluvista välineistä ja lainsäädännöstä tiedotetaan.

• Raporttien perusteella on myös selvää, että tiedon välittäjillä on

olennaisen tärkeä asema työsuojelun tukemisessa mikro- ja
pienyrityksissä. Tämä oli seminaarissa keskeinen keskustelunaihe.
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NÄKÖKULMIA LIITTYEN
TYÖSUOJELUHALLINNON
VALVONTATOIMINTAAN
YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ VT TARJA NUPPONEN

VALVONTA LINKITTYY AINA
TYÖNANTAJAN
VELVOITTEISIIN
ERITYISTARKASTELUSSA KEMIALLISET
TEKIJÄT -KOKONAISUUS
ESIMERKKEJÄ

VALVONNASTA
• Pääasiana
työsuojeluvalvonnalla
on terve ja turvallinen
työpaikka sekä reilu
työelämä.
• Keskeisenä asian on
työpaikkojen
omatoimisen
turvallisuusjohtamisen
tukeminen.
•

Työsuojeluviranomaisten
valtakunnallinen puhelinneuvonta
toimii numerossa 0295 016 620
maanantaista perjantaihin klo
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9:00–15:00.

CAD - CHEMICAL AGENTS DIRECTIVE
Hazardous chemical agents are subject to the
requirements under Council Directive 98/24/EC (CAD)
on the protection of the health and safety of workers
from the risks related to chemical agents at work.

CAD states that employers have a duty
• to determine whether any hazardous chemical agents
are present in the workplace,
• to eliminate these - and,
• where this is not possible, to assess the risks to which
they may give rise.
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CAD
HIERARCHY OF CONTROLS
Elimination e.g. design and use of appropriate work
processes, systems so that the operation giving rise to the
exposure is no longer necessary, such as using total
enclosure or pre-cut materials.
Substitution e.g. replacement of high quartz content
material A with low (or no) quartz content material B which
is less hazardous.
Engineering Controls e.g. installation of local exhaust
ventilation unit, water suppression.
Administrative Controls e.g. restricting access to a
controlled work area; provision of training, instruction and
information.
PPE e.g. use of half-mask respirator, as a last resort.
Employment, Social Affairs & Inclusion Guidance for National Labour Inspectors on addressing risks from worker
exposure to respirable crystalline silica (RCS) on construction sites
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CAD
BENCHMARK FOR CONTROL OF EXPOSURES AS LOW AS POSSIBLE

• Based on the OELVs presented above, the
main focus of this guidance is on the control of
exposure; keeping in mind the health risks and
current discussions at EU level, exposure
should always be kept as low as possible.

Employment, Social Affairs & Inclusion Guidance for National Labour Inspectors on addressing
risks from worker exposure to respirable crystalline silica (RCS) on construction sites
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CAD
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)

• The use of PPE is the last line of defence in the
hierarchy of control. When there is still a risk
present, PPE is necessary.

• The use of PPE can be burdensome to workers
and should be kept to a minimum;

- therefore • the organisation of the work is critical.
Employment, Social Affairs & Inclusion Guidance for National Labour Inspectors on
addressing risks from worker exposure to respirable crystalline silica (RCS) on
construction sites
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THE EMPLOYER SHALL HAVE:
• commissioned, organised and coordinated the assessment
• appointed competent people to make the assessment

• the person carrying out the risk assessment can be: - the employer

themselves - workers designated by the employer - external assessors
and service providers if there is a lack of competent personnel in the
workplace

• people can demonstrate their competence by showing that they

have the following abilities: - an understanding of the general
approach to risk assessment - the capacity to apply this
understanding to the workplace - the ability to identify situations
where they would be unable to adequately assess the risk without
help, and be able to advise on the need for further assistance

• consulted workers’ representatives on arrangements for the
appointment of those who will make the assessment

Employment, Social Affairs & Inclusion Guidance for National Labour Inspectors on addressing risks from worker exposure to
respirable crystalline silica (RCS) on construction sites
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CAD
THE EMPLOYER SHALL HAVE:

• provided the necessary information, training, resources
and support to assessors who are the employer’s own
workers

• ensured that the risk assessment is documented in a suitable form
according to national law and practice

• ensured that the preventive and protective measures take account of the
results of the assessment

• monitored the protective and preventive measures to ensure that their
effectiveness is maintained

• informed workers and/or their representatives of the results of the
assessment and of the measures introduced (making the records
available to them).

Employment, Social Affairs & Inclusion Guidance for National Labour Inspectors on addressing risks from worker exposure to
respirable crystalline
7.2.2018 silica (RCS) on construction sites

CAD - HAS THE EMPLOYER ADEQUATELY
ADDRESSED THE RISK ON SITE:
• Elimination or substitution Has the employer
considered elimination or substitution e.g. process, use of
pre-cut materials, or substituting with materials with no
crystalline silica content, changing to low quartz materials?

• Task

What work is creating the exposure factor and how
much energy is involved? The higher the energy the greater
the risk. Can the task be done in another way that reduces
the risk?

• Location Where is the work taking place? The more
enclosed a space the higher the exposures will be unless a
suitable means of extraction is used; this has an impact
on the controls required e.g. RPE

• Duration How long is the task taking? Generally, the
7.2.2018
longer
the task the higher the exposure.

CAD - HAS THE EMPLOYER ADEQUATELY
ADDRESSED THE RISK ON SITE:

• Duration How long is the task taking? Generally, the
•
•
•
•

•

longer the task the higher the exposure.
Frequency
How frequently is the task done? Are people
likely to be regularly exposed doing other similar tasks?
People Who is being exposed? Is it just the worker doing
the task or are others being exposed?
Controls Are effective controls in place and in line with
the hierarchy of controls?
Monitoring of Controls Is there a system in place to
monitor controls e.g. supervision, personal air sampling?
Other OSH issues Does application of appropriate
controls introduce other OSH issues e.g. ladder work with
on-tool extraction may increase the risk of falls?
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CAD
HEALTH SURVEILLANCE

• Health surveillance is a system of on-going health
checks of workers liable to be exposed to substances
hazardous to health. The approach to health
surveillance varies in MS and further referral to
national legislation on this matter is advised.

• It must be remembered that Health Surveillance
cannot replace the controls put in place to prevent
exposure, but is additional and complementary to
it and provides a means of monitoring their
adequacy.
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Information on REACH-chemicals

64

use restrictions

163

Substances of Very High Concern

460

risk management proposals

14 000

registered under REACH

120 000

classified with GHS

2 million

study summaries

REACH-InfoCards – making information
on chemicals more accessible

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TEHOSTETTU
TYÖSUOJELUVALVONTA 2016-2019
• Yhteinen työpaikka on työpaikka, jolla yksi työnantaja käyttää

pääasiallista määräysvaltaa, ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii
useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja.

• Yhteisellä työpaikalla työnantajilla ja itsenäisillä työn suorittajilla on omat
roolinsa ja työturvallisuusvastuunsa.

• Tilaajalla on paljon velvoitteita onnettomuuden vaaran ja yhteisten
vaarojen torjunnasta sekä pääasiallista määräysvaltaa käyttävän
työnantajan velvollisuuksista.

• Yhteisten työpaikkojen tehostettu työsuojeluvalvonta liittyy

työsuojeluviranomaisen nelivuotiseen 2016-2019 hankkeeseen.

• Valvonta painottui viime vuonna teollisuuden kunnossapitoon ja

teollisuusrakentamiseen. Tänä vuonna valvonta laajenee palvelualan
yhteisille työpaikoille.

• Teollisuuden korjausrakentamisen yhteisillä työpaikoilla tilaajan ja

toimittajan olisi syytä parantaa yhteistyötään ja terävöittää vaarojen
torjuntaa ja arviointia - ilmenee v.2017 valvontahavainnoista.
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PEREHDYTTÄMINEN JA TYÖNOPASTUS OVAT PARASTA
ENNAKOIVAA TURVALLISUUSTOIMINTAA

• Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan perehdyttämään
työntekijän työhön ja työolosuhteisiin sekä työvälineiden oikeaan
käyttöön ja turvallisiin työtapoihin.

• Työsuojeluviranomainen on tehnyt viimeisen parin vuoden aikana
noin 16 000 tarkastusta, joissa on selvitetty valtakunnallisesti myös
sitä, onko työtekijä perehdytetty työhön asianmukaisesti. Vaikka
puutteita havaitaankin harvakseltaan, silti jokainen puute
perehdyttämisessä on liikaa. (Tarkastusten kokonaismäärä on alle
30 000 vuositasolla)

• Työsuojeluviranomaisen tapaturmatukinnoissa ilmennyt, että joka
kymmenennessä työhön perehdyttämisessä on ollut puutteita.

• Erityisesti teollisuuden ja rakentamisen työpaikoilla perehdyttämisen
laatu on tärkeää - näillä toimialoilla tapaturmien tutkinnassa on
puutteita muita toimialoja enemmän.
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TYÖN TERVEYSRISKIEN HALLINNASSA OLENNAISTA ON
TYÖNANTAJAN YHTEISTYÖ TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TYÖTERVEYSHUOLLON KANSSA
Työsuojeluviranomainen valvoi vuonna 2017 mm. pientyöpaikkoja, joita ei oltu vuosiin
tarkastettu. Tarkastuksilla keskityttiin työsuojelun perusasioihin, joiden pitäisi olla kunnossa ihan
jokaisella työpaikalla. Tarkastuksista ei ilmoitettu työpaikoille etukäteen.

• Valvonnan tavoitteena oli varmistaa, että työpaikoilla tiedetään työn terveysriskit ja

pystytään näin torjumaan terveyshaittoja jo ennalta. On työnantajan etu, että työntekijät
eivät sairastu työstä.

• Työn terveysriskien hallinnassa olennaista on työnantajan yhteistyö
työntekijöiden ja työterveyshuollon kanssa.

• Työntekijät tuntevat työnsä parhaiten ja osaavat kertoa, millaisia haitta- tai vaaratekijöitä
työhön liittyy. Tshallinto valvoo, että työnantaja ja työntekijät tekevät yhteistyötä työn
terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Jos työpaikalla on vähintään kymmenen
työntekijää, tulee työntekijöiden valita työsuojeluvaltuutettu.

• Työterveyshuolto arvioi haitta- tai vaaratekijöiden terveysvaikutukset ja antaa

työnantajalle toimenpidesuosituksia niiden vähentämiseksi. Työtervehuolto tekee
työpaikkaselvityksen.

• Työnantajalla tulee olla työterveyshuoltosopimus. Työnantajan vastuulla on huolehtia,
että työpaikkaselvitys on tehty ja se on ajan tasalla. Tarkastuksella varmistetaan, että
työnantaja on selvittänyt ja arvioinut työstä aiheutuvat haitat ja vaarat.

• Tyosuojelu.fi -sivustolta löytyy tietoa työnantajan velvollisuuksista koskien

työterveyshuoltoa,
työpaikkaselvitystä, työsuojelun yhteistoimintaa ja vaarojen arviointia.
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Kiitos
E-mail: firstname.lastname@stm.fi
Ministry of Social Affairs and Health
Internet: stm.fi
Twitter: SHM_News

