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Työterveys- ja työturvallisuus (TTT) -järjestelmä sisältää prosessit ja toiminnot, joiden avulla or-
ganisaatio pyrkii edistämään työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä ehkäisemään tervey-
den heikentymistä ja työhön liittyviä vammoja. Tässä työssä on tarkasteltu OHSAS 18001 -julkai-
sun ja keväällä 2018 julkaistun ISO 45001 -standardin keskeisiä eroja ja työn tavoitteena oli päi-
vittää kohdeorganisaatiolle ISO 45001 -standardin mukainen laadukas TTT-järjestelmä ja mää-
rittää muut tarvittavat toimenpiteet, jotta konsernilla olisi mahdollisimman hyvät edellytykset siirtyä 
sertifioituun ISO 45001 -standardin mukaiseen järjestelmään. 

Kohdeorganisaatiolla oli käytössään kaksi erillistä OHSAS 18001 -julkaisun mukaista TTT-
järjestelmää ja työssä nämä yhdistettiin konserninlaajuiseksi järjestelmäksi, jossa huomioitiin uu-
den ISO 45001 -standardin vaatimukset. Työ koostui kolmesta osatehtävästä, jotka olivat nyky-
tila-analyysi, korjaavien toimenpiteiden määrittäminen ja TTT-järjestelmäasiakirjan päivittäminen. 
Nykytila-analyysissä jokaisen vaatimuksen täyttyminen tarkasteltiin erikseen. Analyysissä tarkas-
teltiin siten myös sellaiset ISO 45001 -standardin vaatimukset, jotka on määritelty jo OHSAS  
18001 -julkaisussa. Analyysiin kirjattiin jokaisen vaatimuksen osalta konsernin ohje tai ohjeet, 
joissa vaatimusta vastaava sisältö oli kirjattu. Analyysiin kopioitiin ohjeiden ne kohdat, joista pe-
rustelu vaatimuksen täyttymiselle löytyi. Jos vaatimus ei tarkastelun perusteella täyttynyt, kirjattiin 
nykytila-analyysiin myös asiakirja, jota täytyisi muokata, jotta vaatimus voitaisiin täyttää. Nykytila-
analyysissä tunnistettiin myös useita vaatimuksia, jotka tarkastelun perusteella täyttyivät, mutta 
joihin tunnistettiin kehitettävää. Myös näiden vaatimusten osalta on määritelty muokattava asia-
kirja. 

Vaikka uusi standardi sisältää paljon uusia vaatimuksia OHSAS 18001 -julkaisuun nähden, oli 
TVO-konsernissa näitä uusia vaatimuksia tulosten perusteella jo paljon huomioitu. Osittain tämä 
selittyy sillä, että samoja vaatimuksia on jo vaadittu laatu- ja ympäristöjärjestelmästandardien 
puolella (ISO 9001 ja ISO 14001), joskin eri näkökulmasta. ISO 45001 -standardin ensimmäinen 
versio julkaistiin jo 2014 ja tätä sisältöä oli jo osittain huomioitu konsernin ohjeissa. Puutteita tun-
nistettiin kuitenkin myös sellaisiin vaatimuksiin, jotka on esitetty jo OHSAS 18001 -julkaisussa. 
Merkittävin korjaava toimenpide oli konserninlaajuisen TTT-järjestelmäasiakirjan luominen uudet 
vaatimukset huomioiden. Määrällisesti eniten täyttymättömiä vaatimuksia tunnistettiin työntekijöi-
den kuulemiseen ja osallistamiseen, johtajuuteen ja sitoutumiseen sekä TTT-tavoitteisiin liittyen. 
Nämäkin vaatimukset pääasiassa täyttyivät jo toiminnan osalta, mutta puutteita oli ohjeistukseen 
liittyen. Keskeisenä tuloksena havaittiin myös, että sidosryhmien tarpeita ja odotuksia ei ollut 
määritelty TTT-näkökulmasta ja TTT-mahdollisuuksien prosessinomainen käsittely puuttui. Kes-
keisinä toimenpiteinä TTT-järjestelmäasiakirjaan päivitettiin asiakirjan rakenne, TTT-toimintaym-
päristö, eri roolien TTT-vastuut ja -odotukset sekä työntekijöiden kuulemisen ja osallistamisen 
mekanismit. Lisäksi päivitystarpeita tunnistettiin konsernin asiakirjoihin Vaarojen tunnistaminen 
ja riskinarviointi, Konsernitason politiikat sekä Vaaratilanteiden tutkinta ja raportointi. Työn ohella 
muodostettiin uutena asiakirjana myös Sidosryhmien TTT-tarpeet ja -odotukset sekä TTT-riskit ja 
-mahdollisuudet. Konsernin TTT-järjestelmä auditoitiin helmikuussa 2020 ja ISO 45001 -sertifi-
kaatin konserni sai kuukautta myöhemmin. Kaikki sellaiset vaatimukset, jotka nykytila-analyysin 
perusteella eivät täyttyneet, on korjattu ja päivityksiä on tehty paljon myös niiden vaatimusten 
osalta, joihin tunnistettiin kehitettävää. Järjestelmässä kuvatut prosessit luovat hyvät edellytykset 
TTT-johtamisen ja -toiminnan jatkuvalle kehittämiselle. TTT-järjestelmä ei ole koskaan valmis, 
vaan sitä tulee edelleen päivittää muutosten ja konsernin TTT-toiminnan kehittymisen mukaan. 
 
Avainsanat: TTT-järjestelmä, ISO 45001, OHSAS 18001, työterveys- ja turvallisuus, 
turvallisuusjohtaminen 
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The Occupational Health and Safety (OH&S) management system includes the processes and 
functions that the organization uses to promote health and safety of workers and to prevent work-
related injuries. This work examines the key differences between OHSAS 18001 and new ISO 
45001 standard. The goal of this work was upgrading the OH&S management system of target 
organization to meet the requirements of ISO 45001 standard and to identify other actions neces-
sary for the transition to ISO 45001 certified management system. 

The target organization had two separate OHSAS 18001 certified OH&S systems and as a 
part of this work these were combined and updated into one consortium-wide system that meets 
the requirements of the new ISO 45001 standard. This study consisted of three subtasks, current 
state analysis, determining corrective actions, and updating the OH&S management system do-
cument. In the current state analysis, the fulfillment of each requirement was considered separa-
tely, also including the requirements of the ISO 45001 standard which were already defined in 
OHSAS 18001. For each requirement, the analysis consists name of document in which the con-
tent corresponding to the requirement was recorded. Also the sections of the document where 
the content that meets the requirement were copied to the analysis. If required content was not 
found, the current state analysis also recorded a document that needed to be modified in order 
to meet the requirement. The current state analysis also includes requirements which, based on 
the analysis, were met but had room for improvement. For these requirements the current state 
analysis defines the document to be modified. 

Although the new standard contains many new requirements compared to OHSAS 18001, 
some of these requirements had already been met in some of consortiums documents. This can 
partly be explained by the fact that the same requirements have already been in quality and en-
vironmental management system standards (ISO 9001 and ISO 14001), although from different 
perspectives. Also the first version of the ISO 45001 standard was released in 2014 and some of 
the requirements had already been updated to the documents of target organization. However 
some deficiencies were also identified in the requirements already set in OHSAS 18001. The 
most significant part of the transition was updating OH&S system document with the new require-
ments in mind. Themes that had most unmet requirements were cosultation and participation of 
workers, leadership and commitment and OH&S objectives. Most of these requirements were 
already met in terms of operations but the instructions were insufficient. It was also discovered 
that the OH&S needs and expectations of relevant interested parties had not been defined and 
there was no clear process for OH&S opportunities. Essential changes in the OH&S management 
system document were updated structure, context of the organization, OH&S responsibilities and 
expectations for different roles and mechanisms for consulting and participating workers. Also it 
identified that documents OH&S hazard identification and assessment of risks, Consortium poli-
cies and Investigation and reporting of incidents. In addition to this study, a new document was 
also created in which the OH&S needs and expectations of interested parties were identified and 
another for risks and opportunities. Updated OH&S management system was audited in February 
2020 and the organization received an ISO 45001 certification a month later. All requirements 
that were not met based on the current state analysis have been corrected, and many updates 
have been made to the requirements which had room improvement. The processes described in 
the management system create a good ground for continuous development of OH&S manage-
ment.  

 
Keywords: OH&S management system, ISO 45001, OHSAS 18001, occupational health and 
safety, safety management 
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1. JOHDANTO 

Kansainvälinen standardoimisjärjestö ISO on julkaissut uuden ISO 45001 työterveys- ja 

työturvallisuusjärjestelmästandardin 12.3.2018 (ISO 2018a). Tämä uusi standardi kor-

vaa vanhan OHSAS 18001 -julkaisun (SFS 2018), jonka mukaista järjestelmää vielä ny-

kyisin hyödynnetään laajasti erilaisissa organisaatioissa. OHSAS 18001 -sertifikaattia ei 

voi olla voimassa enää siirtymäajan päätyttyä, vaan jatkossa TTT-järjestelmät sertifioi-

daan ISO 45001 -standardin mukaan (Kiwa Inspecta 2018). Uusi ISO -standardi sisältää 

paljon samoja vaatimuksia, kuin vanha OHSAS 18001 -julkaisu, mutta vaatimuksista 

osaa on täydennetty ja standardi sisältää myös uusia vaatimuksia. Siirtymäaika uuden 

standardin mukaiseen järjestelmään päättyy maaliskuussa 2021 (Kiwa Inspecta 2018, 

SFS 2018). 

Tämän työn kohteena on Teollisuuden Voima -konserni. Teollisuuden Voima Oyj:llä ja 

TVO-konserniin kuuluvalla Posiva Oy:llä on erilliset sertifioidut OHSAS 18001 -julkaisun 

mukaiset työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät. Konsernissa on päätetty korvata 

nämä erilliset järjestelmät uudella koko konsernin kattavalla TTT-järjestelmällä ja sa-

malla siirtyä uuden ISO 45001 -standardin mukaiseen sertifioituun järjestelmään. TVO-

konsernissa on päivitetty useita ohjeita viime vuosien aikana ja näissä päivityksissä on 

jo osittain huomioitu uusia vaatimuksia. Nykyinen TTT-järjestelmä vastaakin jo melko 

hyvin uuden standardin vaatimuksia, mutta puutteita ja parannettavaa on muun muassa 

työntekijöiden kuulemiseen ja osallistamiseen sekä TTT-mahdollisuuksien tunnistami-

seen ja prosessinomaiseen käsittelyyn liittyen. Ohjepäivitystarpeet liittyvät etenkin TTT-

tavoitteisiin ja -johtajuuteen. Työn tarkoituksena on auttaa TVO-konsernia siirtymäpro-

sessissa ja tarjota opastusta myös muille yrityksille, jotka muodostavat tai päivittävät 

TTT-järjestelmäänsä. Työssä arvioidaan konsernin TTT-järjestelmien nykytila ja muo-

dostetaan yhteinen, uuden standardin mukainen TTT-järjestelmäasiakirja. 

Työ koostuu kolmesta osatehtävästä. Ensin on suoritettu nykytila-analyysi, jossa on sel-

vitetty kuinka nykyiset TTT-järjestelmäasiakirjat ja konsernin muu ohjeistus vastaavat 

uuden standardin vaatimuksia. Tässä analyysissä on muun muassa selvitetty jokaisen 

vaatimuksen osalta: täyttyykö vaatimus, miksi se täyttyy tai ei täyty, mistä perustelut vaa-

timuksen täyttymiselle löytyvät ja mihin asiakirjaan mahdolliset korjaukset tulee kirjata. 

Samalla on tunnistettu mihin kokonaisuuksiin liittyy eniten puutteita ja parannettavaa. 
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Seuraavassa osatehtävässä on määritelty toimenpiteet, joilla konsernin yhdistetty TTT-

järjestelmä saadaan uuden standardin mukaiseksi ja lopuksi on laadittu konsernin kat-

tava päivitetty TTT-järjestelmäasiakirja. 

Tutkimus on rajattu niin, että jokainen vaatimus tarkastellaan erikseen, vaikka merkittävä 

osa uuden standardin vaatimuksista on samoja kuin vanhassa OHSAS -julkaisussa. Tu-

losten tarkastelussa keskitytään kuitenkin pääasiassa standardin merkittävimpiin muu-

toksiin. Työssä selvitetään erityisesti, kuinka hyvin konsernin ohjeistus vastaa standardin 

vaatimuksia. Konsernin TTT-järjestelmä koostuu TTT-järjestelmä -dokumentin lisäksi 

muista ohjeista, joihin järjestelmässä viitataan. Työssä selvitetään mitä näistä ohjeista 

on päivitettävä ja miltä osin. Ohjeita on myös päivitetty tämän työn ohella. Nykytila-ana-

lyysissä on vain karkea arvio, kuinka hyvin toiminta vastaa uusia vaatimuksia, koska 

TTT-järjestelmään kohdistuu myös sisäisiä auditointeja, joissa toimintaa todennetaan 

tarkemmin. Tuloksissa on lyhyesti kuvattu myös TTT-järjestelmän sertifiointiauditoinnin 

tuloksia ja näistä johdettuja toimenpiteitä. 
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2. TYÖN TAUSTA 

Työntekijöiden terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen on tärkeää niin yksilölle, kuin 

työnantajallekin. Suomalainen työntekijä tekee työuransa aikana keskimäärin yli kuusi-

kymmentätuhatta tuntia töitä. Työolosuhteet näiden tuntien aikana vaikuttavat olennai-

sesti siihen, kuinka tehokkaasti työntekijä kykenee työuransa aikana tekemään töitä ja 

kuinka terveenä ja toimintakykyisenä hän jää eläkkeelle. Työolot ovat kehittyneet mer-

kittävästi teollistumisen alkuajoista, mutta kehitettävää on edelleen. Työtapaturmia, sai-

rauspoissaolopäiviä ja työkyvyttömyyseläkkeitä on yhä vähennettävä, ja siihen tarvitaan 

hyvää turvallisuusjohtamista. (Laitinen, Vuorinen et al. 2009, s. 15) 

2.1 Työterveyden ja -turvallisuuden historia Suomessa 

Suomessa työterveys- ja työturvallisuus on kehittynyt merkittävästi viimeisen 200 vuo-

den aikana. Lainsäädäntöä on luotu ja päivitetty ja uusia haasteita on tunnistettu. Nykyi-

sin työterveyden ja -turvallisuuden painopiste on siirtynyt aiemmin puhtaasti reagoivasta 

yhä enemmän ennakoivaan toimintaan. 

Suomessa teollinen toiminta alkoi jo 1500-luvulla, kun 1528 avattiin Ojamon rautakaivos, 

mutta vasta 1800-luvun puolivälin jälkeen teollinen toiminta alkoi yleistyä. 1800-luvun 

lopulla työoloihin liittyviä merkittäviä ongelmia olivat muun muassa kylmyys, kivipöly, ke-

mikaalit, koneiden suojaamattomat liikkuvat osat, sekä alkoholin käyttö ja sukupuolitau-

dit. Työväen suojeluun alettiin kiinnittää huomiota. Lapsityövoimaa rajoitettiin ensim-

mäistä kertaa vuoden 1879 elinkeinoasetuksella ja ensimmäinen työsuojelulaki, keisarin 

asetus Teollisuusammateissa olevain työntekijäin suojelusta annettiin vuonna 1889, jol-

loin käynnistyi hiljalleen myös viranomaisvalvonta. Ennen 1900-lukua aloitettiin myös ta-

paturmien tilastointi ja tapaturmien vakuuttaminen. Tällöin tilastoitiin vielä vain vakavim-

pia tapaturmia. (Laitinen, Vuorinen et al. 2009, s. 21) 

1900-luvun alussa tuli voimaan työturvallisuuslaki, työviikko rajoitettiin 47 tuntiin, ammat-

titautien tilastointi aloitettiin ja 1945 perustettiin työterveyslaitos. 1970-luvulla työpaikoille 

perustettiin lakisääteiset työsuojelun yhteistoimintaorganisaatiot ja viranomaistoimintaa 

vahvistettiin sekä perustettiin työsuojeluteknologian professuuri Tampereen Teknilliseen 

korkeakouluun. Työterveyshuoltolaki astui voimaan 1979. 1980-luvulla työsuojelutoi-

minta tuli osaksi työpaikkojen normaalia toimintaa ja alettiin keskustella myös henkisestä 
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työsuojelusta. Suomi liittyi Euroopan Unioniin 1995, jolloin EU:n tuoteturvallisuutta ja työ-

suojelua koskeva lainsäädäntö tuli koskemaan myös Suomea. (Laitinen, Vuorinen et al. 

2009, s. 22–25) 

2000-luvulla on uusittu työsopimuslaki, työterveyshuoltolaki, työturvallisuuslaki ja työ-

suojelun valvontalaki. Oleellisia työturvallisuuden teemoja ovat olleet yhteisten työpaik-

kojen haasteet sekä erilaiset kulttuurit työpaikalla, kun työntekijöiden vapaa liikkuminen 

on tuonut Suomeenkin paljon ulkomaalaisia työntekijöitä. Lisäksi on kiinnitetty enemmän 

huomiota työterveys- ja työturvallisuusjohtamiseen. (Laitinen, Vuorinen et al. 2009, s. 

22–25) 

2.2 Työtapaturmat, ammattitaudit ja työhyvinvointi 

Tapaturma on ulkoisesta tekijästä johtuva äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka ai-

heuttaa henkilölle vamman tai sairauden. Työtapaturmaksi luokitellaan paljon muutakin 

kuin työntekijälle varsinaisen työnteon yhteydessä tai muuten työskentelyalueella sattu-

neet tapaturmat. Tapaturma luokitellaan työtapaturmaksi, jos se on sattunut lakiin tai 

työehtosopimukseen perustuvan työtehtävän hoitamisen tai työstä johtuneen työnanta-

jan asian hoitamisen yhteydessä. Lisäksi työtapaturmaksi luetaan erikseen laissa mää-

ritellyt tapaturmat työntekopaikan alueen ulkopuolella. (Työtapaturma- ja ammattitauti-

laki 459/2015, 17 ja 20–25 §) 

Vastuullinen toiminta on osa yrityksen liiketoimintaosaamista ja se on välttämätöntä me-

nestyvälle yritykselle. Yrityksen sosiaalinen vastuu käsittää henkilöstön työturvallisuu-

desta ja -terveydestä, hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtimisen. Lisäksi sosiaaliseen 

vastuuseen kuuluu esimerkiksi hyvä yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. (Laitinen, Vuori-

nen et al. 2009, s. 35) 

Ammattitauti on sairaus, joka on aiheutunut työntekijälle tämän altistuttua työn yhtey-

dessä haitalliselle fyysiselle, kemialliselle tai biologiselle tekijälle. Sairaus voidaan todeta 

ammattitaudiksi lääketieteellisten tutkimusten perusteella, kun käytettävissä on riittävä 

tieto työntekijän työolosuhteista ja työn aiheuttamista altisteista. (Työtapaturma- ja am-

mattitautilaki 459/2015 26 §) 

Työhyvinvointi on laaja kokonaisuus, ja siihen vaikuttavat organisaation piirteet, johtami-

nen, työilmapiiri ja työn sisältö, sekä työntekijän tulkinta omasta työyhteisöstään. Myös 

esimerkiksi työntekijän omalla persoonalla ja kotioloilla voi olla vaikutusta työntekijän hy-

vinvoinnin kokemukseen. Nykyisen ajattelumallin mukaan hyvinvointia voidaan edistää 

lisäämällä toimia, joilla kehitetään työn voimavaroja ja ylläpitää varmistamalla, että työn 
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vaatimukset pysyvät kohtuullisina. Työhyvinvointi mahdollistuu, kun työn myönteiset piir-

teet ovat kuormittavia tekijöitä suuremmat. Hyvinvointia lisääviä voimavaroja voivat olla 

kannustava ja osallistava johtaminen, innovatiivinen ilmapiiri, työn hallittavuus ja kehitty-

misen mahdollisuus. Työryhmän voimavaroja voidaan kehittää lisäämällä yhteisöllisyyttä 

ja ryhmän toimivuutta. Yksilön voimavaroihin kuuluu osaaminen, terveys, fyysinen kunto 

ja psykologinen pääoma. Psykologiseen pääomaan sisältyy yksilön itseluottamus, toi-

veikkuus, optimismi ja sitkeys. Työhyvinvointi näkyy yksilötasolla työnilona ja organisaa-

tiotasolla voimavarana, koska hyvinvoivat työntekijät tekevät tuloksellista työtä. Hyvä 

työilmapiiri auttaa myös kestämään tilapäiset vastoinkäymiset. (Manka et al. 2012, s. 13) 

2.3 Taloudelliset vaikutukset 

Tapaturmista aiheutuu yritykselle suoria ja epäsuoria kustannuksia. Suoria kustannuksia 

ovat tapaturmasta aiheutuneet tapaturmavakuutuksen mukaisesti vakuutetut kustannuk-

set, kuten esimerkiksi työkyvyttömyyden ajalta maksetut palkka- ja hoitokulut. Lisäksi 

suoria kustannuksia voi tapauskohtaisesti syntyä esimerkiksi ensiavusta, tapaturmien 

tutkinnasta sekä omaisuus- ja materiaalivahingoista. Epäsuoria kustannuksia ovat va-

kuuttamattomat kustannukset, joita voivat olla esimerkiksi menetetty työaika, aineelliset 

kustannukset, laatutappiot ja mahdolliset seisokit. Työtapaturmien lisäksi sairauspoissa-

oloista, työperäisistä sairastumisista sekä työkyvyn ja työmotivaation heikkenemisestä 

aiheutuu aina ylimääräisiä kustannuksia yritykselle. Näiden kustannusten on arvioitu ole-

van jopa yli 10 % yrityksen palkkakustannuksista. (Tappura et al. 2010, s. 5 ja 15) 

Vakuutusmaksut 

Työnantaja on velvoitettu vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturman ja ammattitaudin 

varalta. Korvauksen edellytyksenä on, että vahinkotapahtuman ja vamman tai sairauden 

väliltä todetaan lääketieteellinen syy-yhteys. Korvaus voidaan evätä tai sitä voidaan vä-

hentää esimerkiksi tapauksissa, joissa työntekijä on aiheuttanut vamman tahallisesti tai 

tapaturman syynä on ollut työntekijän päihtymys, törkeä huolimattomuus tai ohjeiden ja 

määräysten noudattamatta jättäminen. Korvattavaan sairaanhoitoon kuuluu muun mu-

assa ensihoito, vamman tai sairauden tutkimus ja hoito mukaan lukien lääkkeet ja hoito-

tarvikkeet sekä kuntoutus. (Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015, 3–37 §) 

Työnantajan on otettava vakuutus työntekijöilleen ennen työn aloittamista (Työtapa-

turma- ja ammattitautilaki 459/2015, 156 §). Työnantajan on ilmoitettava vakuutusyhtiölle 

työtapaturma- ja ammattitautiriskin arviointia, vakuutusmaksun määräämistä ja vakuu-

tuksen hoitoa varten tarpeelliset tiedot toimialastaan sekä muun muassa teettämänsä 
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työn laadusta ja määrästä (Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015, 159 §). Vakuu-

tusyhtiö määrää vakuutusmaksun maksuperusteidensa ja saatujen tietojen mukaan 

(Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015, 161 §). 

Vakuutusmaksujen suuruudet perustuvat työn vaarallisuuteen ja työntekijöiden palkkoi-

hin. Vakuutusmaksut ovat sitä korkeampia mitä vaarallisempaa työtä tehdään. Yritys 

kuuluu joko taulustomaksujärjestelmän tai erikoismaksujärjestelmän piiriin. Taulustota-

riffissa vakuutusmaksut määräytyvät valtakunnallisen ammattiluokat huomioon ottavan 

riskiluokituksen mukaan. Mikäli yritys kuuluu taulustovakuutusmaksun piiriin, ei se voi 

omilla toimilla suoraan vaikuttaa vakuutusmaksujen suuruuteen. Suuret yritykset kuulu-

vat pääsääntöisesti erikoismaksujärjestelmän piiriin. Erikoistariffioiduilla yrityksillä yrityk-

sen oma vahinkohistoria vaikuttaa tapaturmavakuutusmaksun suuruuteen. Jos yritys 

saa vähennettyä tapaturmia ja ammattitauteja, myös vakuutusmaksu pienenee. Keski-

määrin tapaturmavakuutusmaksut ovat noin prosentti yrityksen palkkakustannuksista. 

(Oinonen & Aaltonen 2007 s. 65) 

Työtapaturmat 

Tapaturman aiheuttamat kustannukset yritykselle riippuvat tapaturman vakavuudesta 

sekä yrityksen koosta ja vakuutusjärjestelmästä. (Oinonen & Aaltonen 2007 s. 57) 

Vuonna 2007 keskimääräinen työtapaturman aiheuttama kustannus oli noin 6000 euroa 

ja päiväkustannuksiksi on vuonna 2009 arvioitu 300–700 euroa päivässä työkyvyttö-

myysajan, aineellisten vahinkojen sekä muiden tekijöiden perusteella (Tappura et al. 

2010, s. 15). 

Työtapaturmasta yrityksille aiheutuvia kustannuksia voivat olla esimerkiksi 

• vahingoittuneen henkilön sekä mahdollisten muiden työntekijöiden ja työnjohdon 

menetetyn työajan kustannukset, 

• vahingoittuneen henkilön alentunut työteho, 

• raivaus- pelastus- ja korjaustöistä aiheutuvat kustannukset, 

• tapahtumasta aiheutuneet ylityökustannukset, 

• sijaistyövoiman kustannukset, 

• tapauksen tutkintaan ja korjaaviin toimenpiteisiin käytetty työaika ja muut kustan-

nukset, 

• kasvavat vakuutusmaksut, 

• tuotannon ja liikevaihdon menetykset, 

• mahdolliset vakuutuksen ulkopuolelle jäävät sairaanhoitokustannukset ja 

• tuotannon ja liikevaihdon menetykset. 
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Jos tapaturman taustalla on työturvallisuuden laiminlyöntejä, voi kustannuksia aiheutua 

lisäksi muun muassa vahinkojen selvittelystä, oikeudenkäynnistä, korvauksista ja sa-

koista. Pahimmillaan tapaturman seurauksena koko työmaan toiminta voi keskeytyä pit-

käksikin aikaa. Rahallisten kustannusten lisäksi tapaturmista aiheutuu myös inhimillistä 

kärsimystä, häiriötä organisaation toiminnassa ja mahdollisesti myös vahinkoa yrityksen 

maineelle ja imagolle, josta voi myös seurata merkittäviä taloudellisia menetyksiä. (Tap-

pura et al. 2010, s. 15–16, Oinonen & Aaltonen 2007 s. 57–58) 

Sairauspoissaolot 

Sairauspoissaoloista aiheutuu suorana kustannuksena sairausajalta maksettu palkka. 

Sairausajan palkkakustannusten on arvioitu olevan noin viisi prosenttia yrityksen palk-

kakustannuksista, joskin kustannukset vaihtelevat suuresti esimerkiksi toimialan mu-

kaan. Eniten sairauspoissaoloja esiintyy teollisuudessa ja rakentamisessa. Sairauspois-

saolosta aiheutuvia kustannuksia ovat esimerkiksi sairausajan palkka, ylityöt sekä tuo-

tannon tai palvelun heikkenemisestä aiheutuvat kustannukset. Sairauspoissaolojen ai-

heuttamien epäsuorien kustannusten tarkka arviointi on haastavaa, mutta sairauspois-

saolojen kokonaiskustannusten on arvioitu tyypillisesti olevan jopa kolme kertaa suurem-

mat kuin sairausajalta maksetut palkat. (Tappura et al. 2010, s. 15, Oinonen & Aaltonen 

2007 s. 60–61) 

Ennenaikaisen eläköitymisen kustannukset 

Suomessa työntekijät siirtyvät eläkkeelle keskimäärin alle 60-vuotiaina ja näistä merkit-

tävä osa on työkyvyttömyyseläkkeitä. Yleisimmin työkyvyttömyys aiheutuu tuki- ja liikun-

taelinten sairauksista, mielenterveyshäiriöistä sekä verenkiertoelinten sairauksista. En-

nenaikaiselle eläköitymiselle voi olla useita syitä, mutta suuri osa vaikuttavista tekijöistä 

liittyy työympäristöön ja sen puutteisiin. Ennenaikaisen eläköitymisen on arvioitu maksa-

van suomalaisille yrityksille välittöminä eläkekuluina vuosittain lähes kolme miljardia eu-

roa. Tämän summan lisäksi yritys menettää osaamista sekä tietotaitoa ja sille aiheutuu 

kuluja esimerkiksi uusien työntekijöiden rekrytoinnista. (Tappura et al. 2010, s. 16, Oino-

nen & Aaltonen 2007 s. 62–63) 

Yritykselle aiheutuvien työkyvyttömyyseläkkeen kustannusten suuruus riippuu paljon yri-

tyksen koosta. Alle 50 työntekijän pienyrityksillä ei ole omavastuuta, vaan työkyvyttö-

myyseläkemaksut katetaan eläkevakuutusmaksun työkyvyttömyysosalla. Suurilla yli 800 

työntekijän yrityksillä työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset joutuu suurelta osin maksa-

maan yritys itse. (Oinonen & Aaltonen 2007 s. 62) 
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2.4 TTT-toiminta 

Hyvällä TTT-toiminnalla ja työturvallisuutta kehittämällä voidaan vähentää edellä mainit-

tuja kustannuksia. Esimerkiksi laadukkailla riskien arvioinneilla ja vaaratilanteiden tutkin-

noilla voidaan tunnistaa ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla voidaan ennalta ehkäisevästi vai-

kuttaa vahinkojen ja ammattitautien syntyyn. Myös turvallisuushavaintojen kerääminen 

ja laadukas käsittely, henkilöstön koulutukset ja perehdytykset ehkäisevät tapaturmien 

ja ammattitautien syntymistä. Kehittämällä työoloja sekä työviihtyvyyttä ja -ilmapiiriä, voi-

daan vähentää sairauspoissaoloja ja ennenaikaista eläköitymistä sekä lisätä työhyvin-

vointia, työn laatua ja tehokkuutta. TTT-toiminnan kehittämiseksi on määriteltävä seurat-

tavat mittarit, asetettava niille tavoitteet sekä toteutettava vaadittavat kehittämistoimen-

piteet. (Tappura et al. 2010, s. 15) 

 Turvallisuusjohtaminen ja turvallisuuskulttuuri 

Yrityksen johtamisella on havaittu olevan vaikutusta tapaturmien esiintymiseen jo 1920-

luvun tutkimuksissa. Tapaturmia on huomattu olevan vähemmän yrityksillä, joiden johto 

on sitoutunut turvallisuuteen, työnjohtajilla on vähemmän alaisia, johto ohjaa hyvin myös 

henkilöstöresursseja ja työntekijät on saatu paremmin sitoutettua organisaatioon. Erityi-

sen suuri merkitys on havaittu olevan myös lähiesimiehen oikeudenmukaisella toimin-

nalla. Oikeudenmukaiseen toimintaan kuuluu muun muassa, että tehdyt päätökset pe-

rustuvat oikeaan tietoon ja huonot päätökset saadaan purettua, henkilö pääsee kerto-

maan omat näkemyksensä esimiehelle sellaisissa asioissa, jotka häntä kostettavat, kai-

kille työntekijöille on samat säännöt, sanat ja teot eivät ole ristiriidassa, päätöksistä tie-

dotetaan ja niiden vaikutusta seurataan ja ihmisiä kohdellaan ystävällisesti. (Laitinen, 

Vuorinen et al. 2009, s. 102) 

Turvallisuusjohtaminen on jatkuvaa ja tavoitteellista toimintaa, jolla ylläpidetään ja kehi-

tetään työpaikan työoloja. Työterveys ja työturvallisuus huomioidaan kaikessa toimin-

nassa, niin suunnittelussa, toteutuksessa kuin seurannassakin. Työnantajan rooli turval-

lisuusjohtamisessa on luoda turvallisuuskulttuuri ja toimintatavat, määrittää linjaorgani-

saation ja eri roolien vastuut ja odotukset TTT-asioissa, varmistaa osaaminen ja kohdis-

taa resurssit sekä tiedottaa turvallisuuteen liittyvistä asioista. (Työsuojelu 2018) 

Myös hyvän turvallisuuskulttuurin muodostamiseksi tarvitaan hyvää turvallisuusjohta-

mista. Turvallisuuskulttuuri perustuu ylimmän johdon turvallisuutta korostavaan vastuul-

liseen asenteeseen. Hyvän turvallisuuskulttuurin muodostuminen edellyttää hyvin järjes-
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tettyjä työolosuhteita sekä avointa ja aloitteellisuuteen kannustavaa ilmapiiriä, jossa ha-

vaituista vaaratekijöistä halutaan saada tietoa ja ne halutaan poistaa. (Laitinen, Vuorinen 

et al. 2009, s. 103) 

 Tunnusluvut ja mittaaminen 

Työturvallisuutta on mitattava, jotta sitä voidaan onnistuneesti johtaa. Mittauksista saa-

tujen tulosten perusteella johto voi seurata turvallisuuden tasoa, kohdistaa kehitystoi-

menpiteitä ja investointeja sekä arvioida näiden vaikuttavuutta. Yrityksillä voi olla erilaisia 

mittaus- ja seurantakäytäntöjä, mutta tietyt tunnusluvat ovat yleisesti käytössä. Mittaus-

dataa keräämällä ja analysoimalla voidaan saada vertailutietoa kansallisesta ja kansain-

välisestä työturvallisuuden tasosta (Tappura et al. 2010, s. 7). 

Yrityksissä työturvallisuutta on perinteisesti mitattu seuraamalla tapaturma- ja sairausti-

lastoja. Nämä ovat reagoivia mittareita, eli niillä seurataan sattuneita ei-toivottuja tapah-

tumia. Reagoivat työturvallisuusmittareita ovat työtapaturmamittarit ja sairauspoissaolo-

mittarit. Työtapaturmamittareita ovat esimerkiksi tapaturmataajuus, tapaturmien luku-

määrä sekä työpaikkatapaturmien aiheuttamat kustannukset. Sairauspoissaolomittareita 

ovat muun muassa poissaolojen lukumäärä sekä sairauspoissaoloista aiheutuneet kus-

tannukset. (Tappura et al. 2010, s. 7) 

Yleisin käytetty TTT-mittari on tapaturmataajuus, joka lasketaan kaavan 1 mukaisesti. 

 

𝑇𝑎𝑝𝑎𝑡𝑢𝑟𝑚𝑎𝑡𝑎𝑎𝑗𝑢𝑢𝑠 =
𝑇𝑎𝑝𝑎𝑡𝑢𝑟𝑚𝑖𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä ×𝑀𝑖𝑙𝑗𝑜𝑜𝑛𝑎 𝑡𝑦ö𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑎

𝑇𝑒ℎ𝑑𝑦𝑡 𝑡𝑦ö𝑡𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡
    (1) 

 

Tapaturmataajuuden suuruus riippuu siten tapaturmien lukumäärästä ja tehdyistä työ-

tunneista. Jotta tapaturmataajuuden suuruudesta voidaan tehdä päätelmiä, on tunnet-

tava vaikuttavia tekijöitä luvun taustalla. Pienillä yrityksillä, joilla työtunteja on vähän, yk-

sikin tapaturma voi muuttaa lukuarvoa hyvin merkittävästi. Yritykset voivat myös vaikut-

taa siihen, mitä ilmoitettuun lukuun huomioidaan. Yrityksittäin voi vaihdella esimerkiksi 

sisältyykö ilmoitettuun tapaturmataajuuteen myös käytettyjen urakoitsijoiden tapaturmat 

ja työtunnit tai mitkä tapahtumat yrityksessä on luokiteltu tapaturman sijaan esimerkiksi 

läheltä piti -tilanteiksi. Lukuarvossa ei myöskään näy esimerkiksi tapaturmien vakavuus 

tai onko tapahtumien ja havaintojen perusteella tehty korjaavia toimenpiteitä. Kuvassa 1 

on esitetty päätoimialojen tapaturmataajuudet Suomessa vuosilta 2014–2018. 
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 Päätoimialojen työpaikkatapaturmien taajuudet. (TVK 2019) 

Kuvasta huomataan, että teollisuuden tapaturmataajuus on vuosittain ollut noin 30, kun 

rakentamisella sama luku on noin 60. Tapaturmataajuuksissa ei millään päätoimialalla 

ole myöskään tapahtunut merkittäviä muutoksia näiden vuosien aikana. 

Reagoivien TTT-mittareiden lisäksi tulisi seurata myös ennakoivia mittareita, joilla seu-

rataan työtapaturmiin, työperäisiin sairastumisiin ja työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä 

sekä työturvallisuuden parantamiseksi tehtyjä panostuksia. Ennakoivia mittareita ovat 

esimerkiksi 

• turvallisuushavainnot (mukaan lukien vaaratilanne- ja läheltä piti -ilmoitukset 

sekä turvallisuuspoikkeamat), 

• vaarojen kartoitukset ja riskien arvioinnit, 

• työturvallisuustarkastukset ja -auditoinnit, 

• TTT-kierrokset ja -keskustelut, 

• korjaavien toimenpiteiden määrä ja toteutumisaste, 

• TTT-koulutukset, 

• siisteys ja järjestys, 

• työkyky, työhyvinvointi ja työilmapiiri sekä 

• TTT-tason ja TTT-järjestelmän tason arviointi. 
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Lisäksi voidaan tarpeen mukaan valita täydentäviä mittareita kuten työhyvinvointikyselyt 

tai kuntotestit. Mittaristoa valittaessa tulee huomioida organisaation strategia ja varmis-

taa että mittaristo tukee organisaation ja toimialan tarpeita. Mittariston tulee sisältää en-

nakoivia ja reagoivia sekä määrällisiä ja laadullisia mittareita. Mittareille on myös asetet-

tava tavoitteet. Hyvä mittaristo on luotettava, yksiselitteinen ja helppokäyttöinen. (Tap-

pura et al. 2010, s. 7–21) 

2.5 TTT-järjestelmä 

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä on osa organisaation johtamisjärjestelmää. 

TTT-järjestelmä auttaa organisaatiota edistämään työpaikan turvallisuutta ja terveelli-

syyttä sekä ehkäisemään terveyden heikentymistä ja työhön liittyviä vammoja. Laaduk-

kaan TTT-järjestelmän hyödyntäminen edistää myös organisaation TTT-toiminnan tason 

jatkuvaa parantamista. TTT-järjestelmä toimii perustana organisaation työterveys- ja työ-

turvallisuusriskien ja -mahdollisuuksien hallinnalle ja koko TTT-toiminnalle. (ISO 

45001:2018, s. 5) 

TTT-järjestelmän sisältö voi olla erilainen eri organisaatioilla. Lainsäädäntö ei vaadi TTT-

järjestelmän toteuttamista ja jos järjestelmä halutaan luoda, ei sitä ole pakko tehdä stan-

dardin pohjalta, mikäli järjestelmälle ei haluta standardin sertifikaattia. Lakisääteiset vaa-

timukset voidaan täyttää ilman dokumentoitua TTT-järjestelmää, mutta standardin mu-

kaisella sertifioidulla järjestelmällä voidaan saavuttaa parempia tuloksia ja myös lakisää-

teiset vaatimukset tulee varmemmin toteutettua. Joissain organisaatioissa sertifioitu 

TTT-järjestelmä voi olla jopa toiminnan edellytys. Omistajat, asiakkaat tai muut sidosryh-

mät vaativat yhä enemmän TTT-tietojen raportointia ja esimerkiksi sopimusehdoissa voi-

daan vaatia sertifioitua järjestelmää. Alla on esitetty keskeisiä TTT-järjestelmään sisälty-

viä kokonaisuuksia, jotka järjestelmän olisi hyvä sisältää. 

Soveltamisala ja toimintaympäristö 

Soveltamisala on tosiasioihin perustuva toteamus organisaation toiminnoista, joihin TTT-

järjestelmää sovelletaan. Järjestelmän soveltamisala ja rajaus voidaan vapaasti määri-

tellä. Usein järjestelmä kattaa toiminnan koko organisaatiossa, mutta järjestelmä voi-

daan tehdä myös pienemmälle osakokonaisuudelle. Soveltamisalasta ei kuitenkaan tu-

lisi rajata pois keskeisiä toimintoja, joilla voi olla vaikutus organisaation TTT-toiminnan 

tasoon. Rajaus ei ole uskottava, jos sillä yritetään kiertää lakisääteisiä tai muita vaati-

muksia tai johtaa sidosryhmiä harhaan. Organisaation toimintaympäristö koostuu esi-

merkiksi työntekijöiden määrästä, organisaation koosta, maantieteellisestä sijainnista, 

kulttuurista sekä lakisääteisistä ja muista vaatimuksista. (ISO 45001:2018, s. 6 ja 34) 
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Johtajuus ja sitoutuminen 

Johtajuuteen ja sitoutumiseen sisältyy ylimmän johdon tietoisuus, reagoivuus, aktiivinen 

tukeminen ja palaute. Nämä tekijät ovat ratkaisevia järjestelmän onnistumisen ja halut-

tujen tulosten saavuttamisen kannalta. TTT-järjestelmää tukevan kulttuurin syntyminen 

on ylimmän johdon käsissä. Tähän kulttuuriin vaikuttaa yksiöiden ja ryhmien arvot, asen-

teet, johtamiskäytännöt, pätevyydet ja toimintamallit. Järjestelmää tukevaan kulttuuriin 

tulisi kuulua esimerkiksi työtekijöiden aktiivinen osallistuminen, molemminpuoliseen luot-

tamukseen perustuva yhteistyö ja viestintä, yhteinen näkemys järjestelmän tärkeydestä, 

mikä näkyy aktiivisena osallistumisena turvallisuushavaintojen tekemiseen ja luottamuk-

sena siihen, että ehkäisevät toimenpiteet ovat riittävän vaikuttavia. Ylin johto voi osoittaa 

johtajuutta esimerkiksi kannustamalla työntekijöitä raportoimaan vaaratilanteista ja 

muista turvallisuushavainnoista sekä suojelemalla raportoineita työntekijöitä kostotoi-

milta, kuten irtisanomisella tai kurinpitotoimilta. (ISO 45001:2018, s. 35) 

TTT-politiikka 

Organisaation ylin johto muodostaa TTT-politiikan, joka sisältää periaatteet ja pitkän ai-

kavälin tavoitteet TTT-toiminnan tason parantamiseksi. Politiikka koostuu sitoumuksista, 

joiden sisältö voi vaihdella organisaation toimintaympäristöstä ja etenkin TTT-riskien 

luonteesta ja laajuudesta riippuen. Politiikan on vähintään sisällettävä sitoutuminen tur-

vallisten ja terveellisten työskentelyolosuhteiden luomiseen sekä lainsäädännön ja mui-

den organisaation velvoitteiden noudattamiseen. TTT-politiikan sitoumusten tulisi näkyä 

TTT-toiminnan kannalta olennaisissa prosesseissa. Politiikka luo perustan TTT-tavoittei-

den asettamiselle. (ISO 45001:2018 s. 17, 18 ja 35) 

TTT-tavoitteet 

TTT-tavoitteiden avulla kehitetään TTT-toiminnan tasoa. TTT-tavoitteet voivat olla stra-

tegisia, taktisia tai operatiivisia. Strategisilla tavoitteilla parannetaan TTT-järjestelmän 

yleistä suorituskykyä. Taktisia tavoitteita asetetaan toimitila-, projekti- tai prosessitasolla 

ja operatiiviset tavoitteet asetetaan toimintotasolla. Tavoitteiden mittaus voi olla laadulli-

nen tai määrällinen. Jokaiselle tunnistetulle riskille ei tarvitse asettaa erillisiä TTT-tavoit-

teita. (ISO 45001:2018 s. 40) 

Työntekijöiden kuuleminen ja osallistaminen 

Työntekijöiden kuuleminen ja osallistaminen on tärkeää TTT-järjestelmän onnistumisen 

kannalta. Kuulemisella tarkoitetaan sitä, että työntekijöille annetaan tarvittava tieto ja ky-

sytään mielipiteet ennen päätöksentekoa. Osallistamisella tarkoitetaan työntekijöiden 

mukaan ottamista päätöksentekoon. Työntekijöiden kuuleminen ja osallistuminen riippuu 
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työntekijöiden aktiivisuudesta ja halukkuudesta sekä organisaation tarjoamista mahdol-

lisuuksista. Raportointiprosessi ja sen käytettävyys sekä työntekijöiden kannustaminen 

raportointiin voivat edesauttaa työntekijöiden osallistumista. Osallistuminen on myös to-

dennäköisempää, jos työntekijät eivät ehdotuksia tehdessään pelkää joutuvansa kosto-

toimien kohteeksi. (ISO 45001:2018 s. 36) 

Työsuojeluyhteistoiminta liittyy olennaisesti työntekijöiden kuulemiseen ja osallistami-

seen. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006 

määrittää työsuojeluyhteistoiminnan osalta kuulemisen ja osallistamisen minimivaati-

mukset. Työsuojeluyhteistoiminnassa on riittävän ajoissa käsiteltävä 

• keskeiset työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat asiat ja näitä kos-

kevat muutokset, 

• menettelyt, joilla työpaikan vaarat ja haitat selvitetään, 

• työkyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät tavoitteet ja ohjelmat, 

• työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavat töiden järjes-

tely ja mitoitus sekä näiden muutoksiin liittyvät asiat, 

• työntekijöille annettavan ohjauksen ja perehdyttämisen tarve ja järjestelyt sekä 

• työhön, työympäristöön ja työyhteisöön liittyvät TTT-tilasto ja muut -seurantatie-

dot. (Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 

738/2006, 26 §) 

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi 

Vaarojen ennakoiva tunnistaminen alkaa suunnitteluvaiheessa ja jatkuu koko elinkaaren 

ajan. Vaarojen tunnistamisen avulla organisaatio tiedostaa työpaikalla työntekijöihin koh-

distuvia vaaroja, minkä jälkeen vaarat voidaan arvioida ja poistaa tai asettaa tärkeysjär-

jestykseen ja vähentää niistä aiheutuvia TTT-riskejä. (ISO 45001:2018 s. 37) 

TTT-riskien arviointiin voidaan käyttää erilaisia menetelmiä. Käytetty arviointimenetelmä 

tulisi valita niin, että se soveltuu organisaation toimintoihin liittyvien vaarojen arviointiin. 

TTT-järjestelmään kohdistuvien riskien arviointiprosesseissa olisi tarkasteltava organi-

saation päivittäisiä toimintoja ja päätöksiä sekä ulkopuolisia tekijöitä. Menetelmiin voi si-

sältyä muun muassa työntekijöiden kuuleminen, uusien lakisääteisten vaatimusten seu-

ranta ja viestintä. (ISO 45001:2018 s. 38–39) 

Suorituskyvyn arviointi 

Suorituskyvyn arviointiin sisältyy tulosten seuranta, mittaus ja analysointi. Mittareiden ja 

seurannan avulla tulisi voida arvioida lakisääteisten ja muiden vaatimusten täyttymistä. 
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Muita vaatimuksia voivat olla esimerkiksi standardit, organisaation omat toimintaperiaat-

teet ja vakuutusvaatimukset. Organisaatio voi hyödyntää erilaisia menetelmiä ylläpitääk-

seen tietämystä vaatimustenmukaisuutensa asteesta. Omaa suorituskykyä voidaan 

myös verrata esimerkiksi muihin organisaatioihin, standardeihin, organisaation tavoittei-

siin ja TTT-tilastoihin. (ISO 45001:2018 s. 44–45) 

Sisäisen auditointiohjelman laajuuden tulisi perustua TTT-järjestelmän monimutkaisuu-

teen. Sisäisen auditoinnin objektiivisuus ja puolueettomuus voidaan varmistaa erotta-

malla sisäisten auditoijien roolit heidän normaaleista määritellyistä tehtävistänsä. Audi-

tointiin voidaan käyttää myös organisaation ulkopuolisia henkilöitä. Johdon katselmuk-

sissa varmistetaan, että 

• TTT-järjestelmä sopii yhteen organisaation toiminnan, kulttuurin ja liiketoiminto-

jen kanssa, 

• järjestelmä on toteutettu asianmukaisesti ja 

• järjestelmä saavuttaa siltä halutut tulokset. (ISO 45001:2018 s. 46) 

Parantaminen 

Parantamiseen sisältyy korjaavat toimenpiteet, jatkuva parantaminen, käänteentekevä 

muutos, innovaatio sekä uudelleenorganisointi. Sisäisten auditointien ja johdon katsel-

musten perusteella organisaation tulisi pystyä arvioimaan TTT-toiminnan tasoaan. Tu-

losten perusteella tulisi voida määrittää toimenpiteet, joilla toiminnan tasoa saadaan pa-

rannettua. (ISO 45001:2018 s. 46) 

Jatkuvaa parantamista voidaan saavuttaa, esimerkiksi hyödyntämällä 

• uusia teknologioita, 

• omia tai muualta opittuja hyviä käytäntöjä, 

• sidosryhmien esittämiä ehdotuksia, 

• uutta tietämystä TTT-asioista, 

• parempia materiaaleja tai 

• muutoksia työntekijöiden kyvyissä ja pätevyyksissä. 

Parantamista voidaan saavuttaa myös analysoimalla vaaratilanteisiin sekä poikkeamiin 

vaikuttaneet tekijät ja suorittamalla korjaavat toimenpiteet, joilla varmistetaan, ettei vas-

taavaa tapahtumaa pääse syntymään uudestaan. (ISO 45001:2018 s.46–47) 
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 Työturvallisuuslaki 738/2002 

Työturvallisuuslakia sovelletaan työsopimuksen perusteella, virkasuhteessa tai julkisoi-

keudellisessa palvelusuhteessa tehtävään työhön. Työturvallisuuslain tarkoitus on tur-

vata työntekijöiden työkyky ja ehkäistä työtapaturmia, ammattitauteja sekä muita fyysisiä 

tai henkisiä haittoja parantamalla työympäristöä ja työolosuhteita. (Työturvallisuuslaki 

738/2002, 1–2 §) 

Työturvallisuuslaki 738/2002 8 § asettaa työnantajalle yleisen huolehtimisvelvoitteen, 

jossa työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöidensä suorittaman työn turvalli-

suudesta ja terveydestä. Huolehtimisvelvoitteessa työnantajan on huomioitava työ, työ-

olosuhteet, työympäristö ja työntekijöiden henkilökohtaiset edellytykset. Huolehtimisvel-

voitteessa ei vaadita huomioitavaksi epätavallisia ja ennalta arvaamattomia olosuhteita, 

joihin työntekijä ei pysty vaikuttamaan. Velvoitteen ulkopuolelle on rajattu myös poik-

keukselliset tapahtumat, joiden seurauksia ei voida välttää aiheellisilla varotoimilla. 

Työnantajan tulee suunnitella, valita, mitoittaa ja suorittaa toimenpiteitä työolosuhteiden 

parantamiseksi. Ensisijaisesti on pyrittävä estämään vaara- ja haittatekijöiden syntymi-

nen. Jos olemassa olevia vaara- ja haittatekijöitä tunnistetaan, tulee toimenpiteet valita 

niin, että ensin pyritään poistamaan vaara tai haitta. Jos ei ole mahdollista poistaa, kor-

vataan vähemmän vaarallisilla tai haitallisilla. Ensin toteutetaan laajemmin vaikuttavat 

toimenpiteet, vasta tämän jälkeen yksilöön vaikuttavat toimenpiteet. Toimenpiteissä tu-

lee myös huomioida tekniikan kehittyminen. Työnantajan täytyy jatkuvasti tarkkailla työ-

ympäristöä ja työtapojen turvallisuutta sekä suoritettujen toimenpiteiden vaikutusta työn 

turvallisuuteen ja terveellisyyteen. 

Työnantaja on velvollinen laatimaan työsuojelun toimintaohjelman, jota hyödyntämällä 

edistetään työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä ylläpidetään työntekijöiden työ-

kykyä. Tämän toimintaohjelman tulee sisältää työpaikan työoloihin liittyvät kehittämistar-

peet sekä työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Ohjelmasta johdetut TTT-ta-

voitteet on huomioitava toiminnan suunnittelussa ja ne on esitettävä työntekijöille ja hei-

dän edustajilleen. Tarkempaa sisältöä työsuojelun toimintaohjelmalle ei laissa ole mää-

ritelty. Laki ei myöskään vaadi dokumentoitua turvallisuuden johtamisjärjestelmää. (Työ-

turvallisuuslaki 738/2002, 9 §) 

Työnantajan täytyy järjestelmällisesti tunnistettava työn haitta- ja vaaratekijät. Jos näitä 

haitta- ja vaaratekijöitä ei saada poistettua, täytyy arvioida niiden TTT-merkitys. Arvioin-

nissa on huomioitava muun muassa tapaturman ja terveyden menettämisen vaara, 

aiemmat tapaturmat, työperäiset sairaudet sekä vaaratilanteet, työntekijän ominaisuudet 

ja edellytykset sekä työn aiheuttamat kuormitustekijät. Mikäli työnantajan asiantuntemus 
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vaarojen tunnistamiseen ei ole riittävä, tulee käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita. Vaaro-

jen tunnistaminen ja riskien arviointi on pidettävä ajan tasalla ja päivitettävä, kun olosuh-

teissa tapahtuu olennaisia muutoksia. Jos vaarojen arvioinnin perusteella työstä voi ai-

heutua erityistä vaaraa henkilön terveydelle, on varmistettava, että työn suorittaa tehtä-

vään pätevä ja soveltuva työtekijä tai työ suoritetaan tällaisen henkilön valvonnassa. 

Vaara-alueet on rajattava ja varmistettava etteivät muut henkilöt pääse alueelle. (Työtur-

vallisuuslaki 738/2002, 10–11 §) 

Työtä suunniteltaessa työnantajan on huomioitava, että esimerkiksi työympäristön ra-

kenteet, tuotantomenetelmät, käytettävät koneet ja laitteet ovat aiottuun tarkoitukseen 

sopivia ja niistä aiheutuvat vaaratekijät huomioidaan. Jos suunnittelun tekee joku ulko-

puolinen toimija, on työnantajan annettava tälle riittävät tiedot työpaikasta ja sen toimin-

taympäristöstä. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 12–13 §) 

Työnantajan täytyy tiedottaa työntekijöitä työpaikan vaaratekijöistä sekä varmistaa, että 

työntekijöille annetaan riittävä perehdytys työhön, olosuhteisiin ja turvallisiin toimintata-

poihin ennen työn aloittamista tai työn oleellisesti muuttuessa. Työntekijää on opastet-

tava kuinka vaarat ja haitat voidaan välttää, sekä kuinka toimitaan häiriö- ja poikkeusti-

lanteissa. Opastusta on aina tarvittaessa täydennettävä. Työnantajan on tarjottava työn-

tekijälle käyttöön asianmukaiset henkilösuojaimet, mikäli muilla toimenpiteillä vaaraa ei 

ole saatu pienennettyä riittävästi. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 14–15 §) 

Työnantajan ja työntekijöiden on yhteistyössä parannettava ja ylläpidettävä työpaikan 

työturvallisuutta. Työnantajan täytyy ajoissa tiedottaa työntekijöitä työpaikan turvallisuu-

teen ja muihin työolosuhteisiin vaikuttavista asioista ja niitä koskevista arvioinneista sekä 

käsiteltävä näitä asioita myös työntekijöiden tai heidän edustajien kanssa. Työntekijöi-

den on osallistuttava yhteistyöhön työnantajan kanssa. Työntekijällä on oikeus tehdä 

työnantajalle ehdotuksia turvallisuuteen liittyen. Työnantajan on annettava näihin ehdo-

tuksiin palaute. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 17 §) 

 Ydinturvallisuuslainsäädäntö ja -ohjeet 

Ydinalan lainsäädäntö sisältää vaatimuksia myös turvallisuuskulttuuriin ja turvallisuus-

johtamiseen liittyen. Ydinenergialain tarkoitus on varmistaa, että ydinenergian käyttö on 

turvallista, eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Lakia 

sovelletaan ydinlaitosten rakentamiseen, käyttöön ja käytöstä poistamiseen sekä ydin-

jätteen laajamittaista loppusijoitusta vähäisempään loppusijoitukseen. Ydinlaitoksella on 

oltava johtamisjärjestelmä, jossa on erityisesti huomioitava johdon ja koko henkilöstön 
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turvallisuuteen liittyvien käsitysten ja asenteiden vaikutus turvallisuuteen ja sen kehittä-

miseen. Johtamisjärjestelmän on sisällettävä myös järjestelmälliset toimintatavat ja jär-

jestelmää tulee suunnitelmallisesti arvioida ja kehittää. Säteilyturvakeskus asettaa ydin-

energialain mukaisen turvallisuustason toteuttamista koskevat yksityiskohtaisemmat 

vaatimukset. (Ydinenergialaki 990/1987) 

Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta STUK Y/1/2018 

määrittää, että ydinlaitoksen koko elinkaaren ajan on ylläpidettävä hyvää turvallisuus-

kulttuuria ja turvallisuus on asetettava etusijalle kaikessa toiminnassa. Ydinlaitoksen joh-

tamisjärjestelmän täytyy kattaa kaikki ydinlaitoksen ydin- ja säteilyturvallisuuteen vaikut-

tavat organisaation toiminnot. Kaikkien ydinlaitoksen suunnitteluun, rakentamiseen, 

käyttöön ja käytöstä poistoon osallistuvien organisaatioiden johdon on osoitettava sitou-

tumisensa turvallisuuden edistämiseen. Työntekijöitä on kannustettava vastuuntuntoi-

seen työskentelyyn, turvallisuutta vaarantavien tekijöiden tunnistamiseen, niiden rapor-

tointiin ja poistamiseen. Työntekijöiden täytyy voida osallistua turvallisuuden jatkuvaan 

kehittämiseen. (STUK Y/1/2018, s. 13) 

Säteilyturvallisuuskeskuksen ydinturvallisuusohje YVL A.3 määrittelee vaatimuksia tur-

vallisuuden johtamiseen ydinalalla. Ohjeessa turvallisuudella tarkoitetaan ydin- ja sätei-

lyturvallisuutta, johon sisältyy myös turva- ja valmiusjärjestelyt ja ydinmateriaalivalvonta. 

Ohjeessa vaaditaan muun muassa, että organisaation on yhdistettävä hallintajärjestel-

mänsä yhdeksi kokonaisuudeksi ja johtamisjärjestelmän on sisällettävä menettelyt tur-

vallisuusriskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja hallitsemiseksi. Johtamisjärjestelmä on 

dokumentoitava. Dokumentoidun järjestelmän on sisällettävä kuvaukset johtamisjärjes-

telmästä ja organisaation rakenteesta. Dokumentaation on sisällettävä organisaation po-

litiikat, toimivallat ja vastuut, vaatimukset osaamisesta ja pätevyyksistä, johtamisen me-

nettelyt, prosessit ja niihin liittyvät ohjeet sekä yhteydenpito sidosryhmien kanssa. Doku-

mentaation on myös kuvattava turvallisuuden- ja laadunhallintaan liittyvät menettelyt. Or-

ganisaation turvallisuuskulttuurin on oltava hyvällä tasolla. 

• Päätöksiä tehtäessä ydin- ja säteilyturvallisuus on asetettava etusijalle. 

• Turvallisuutta on tarkasteltava kokonaisuutena. 

• Työolosuhteet on järjesteltävä hyvin, jotta työt voidaan tehdä turvallisesti ja työlle 

asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. 

• Ilmapiirin on oltava avoin, syyllistämätön ja valpas, jotta turvallisuutta vaarantavat 

tekijät havaitaan, raportoidaan, tutkitaan ja poistetaan. 

• Johtamisjärjestelmän on tuettava turvallisuuskulttuurin kehittämistä. 
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Työntekijöitä on koulutettava hyvän turvallisuuskulttuurin piirteiden ymmärtämiseen. Tur-

vallisuuskulttuurin kehittämisen on lisäksi oltava tavoitteellista ja suunnitelmallista. Joh-

tamisjärjestelmässä on oltava myös menettelyt turvallisuuden kannalta olennaisten toi-

mittajien korkean turvallisuuskulttuurin varmistamiseksi, arvioimiseksi ja sen kehittämis-

tarpeisiin reagoimiseksi. (YVL A.3/2019, s 4–15) 

 OHSAS 18001 

OHSAS 18001 on laajassa kansainvälisessä yhteistyössä laadittu työterveys- ja työtur-

vallisuusjohtamismalli, joka on Isossa-Britanniassa vahvistettu kansalliseksi standar-

diksi. Suomalaiset organisaatiot eivät ole osallistuneet tämän mallin laadintaan, eikä sillä 

ole SFS-standardin asemaa, vaikka Suomen Standardoimisliitto SFS on julkaissut siitä 

suomennoksen. OHSAS 18001 on laadittu yhteensopivaksi kansainvälisen standar-

doimisliiton laatujohtamisjärjestelmästandardin ISO 9001 ja ympäristöjohtamisjärjestel-

mästandardin ISO 14001 kanssa niin, että halutessaan järjestelmät voidaan yhdistää 

yhdeksi johtamisjärjestelmäksi. (Laitinen, Vuorinen et al. 2009, s. 220) 

TTT-johtamista käsittelevä OHSAS 18001 tarjoaa organisaatioille tehokkaan TTT-järjes-

telmän rakenneosat, joiden avulla voidaan saavuttaa TTT-päämäärät. OHSAS 18001 

määrittää vaatimukset, joiden tarkoitus on auttaa organisaatiota kehittämään ja toteutta-

maan sellaista toimintaa, jolla huomioidaan lakisääteiset vaatimukset ja tiedot TTT-ris-

keistä. Järjestelmän tehokkuus riippuu paljon koko organisaation, ja etenkin ylimmän 

johdon, sitoutumisesta. OHSAS 18001 on sovellettavissa mihin tahansa organisaatioon 

riippumatta sen koosta ja toimialasta. Tämän yleisesti tunnustetun standardin avulla työ-

paikkojen TTT-järjestelmiä voidaan arvioida ja sertifioida. OHSAS 18001 ei kuitenkaan 

sisällä ehdottomia vaatimuksia, jotka ylittäisivät lakisääteiset ja muut vaatimukset, joihin 

organisaatio on sitoutunut. Organisaatioilla, joilla on OHSAS 18001 sertifioitu TTT-jär-

jestelmä voi siten olla erilaiset turvallisuustoiminnan tasot. Johtamisjärjestelmän raken-

neosia voidaan myös soveltaa eri tavalla organisaation koosta, toimintaympäristöstä, 

tarkoituksista ja sidosryhmistä riippuen. Kuvassa 2 on esitetty OHSAS -julkaisun mukai-

sen TTT-järjestelmän malli. (OHSAS 18001:2007, s. 10–12) 
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 TTT-järjestelmän jatkuvan parantamisen malli. (OHSAS 18001:2007 s.12) 

Kuvan 2 mukainen johtamisjärjestelmän malli perustuu PDCA-sykliin (plan, do, check, 

act – suunnittele, toteuta, arvioi, toimi). Suunnitteluvaiheessa asetetaan päämäärät ja 

luodaan tarvittavat prosessit TTT-politiikan mukaisten tulosten saavuttamiseksi. Seuraa-

vaksi toteutetaan valitut prosessit ja arvioidaan prosesseja mittaamalla ja vertaamalla 

niitä TTT-politiikkaan, tavoitteisiin, lakisääteisiin ja muhin vaatimuksin. Tämän jälkeen 

raportoidaan tulokset, joiden perusteella suoritetaan toimenpiteet, joilla varmistetaan 

TTT-järjestelmän suorituskyvyn jatkuva parantaminen. (OHSAS 18001:2007, s. 12) 

OHSAS -julkaisussa on vaadittu, että organisaation täytyy määrittää ja dokumentoida 

TTT-järjestelmän laajuus. Tämän tarkemmin julkaisussa ei ole määritetty mitä yksityis-

kohtia laajuuden määrittelyyn on sisällettävä. Julkaisussa on määritelty, että ylimmän 

johdon on otettava kokonaisvastuu työpaikan työterveydestä ja työturvallisuudesta sekä 

TTT-järjestelmästä. Johdon on osoitettava sitoutumisensa muun muassa varmistamalla 

resurssit TTT-järjestelmän toteuttamiseen ja parantamiseen, määrittämällä roolit, vas-

tuut ja velvollisuudet, sekä osoittamalla sitoutumisensa TTT-toiminnan jatkuvaan paran-

tamiseen. (OHSAS 18001:2007, s. 20–26) 

Organisaatiolla on oltava menettelyt työntekijöiden osallistamiseen TTT-asioissa. Työn-

tekijöitä on asianmukaisesti osallistettava 

• vaarojen tunnistamisessa, riskien arvioinnissa ja hallintakeinojen määrittämissä, 

• vaaratilanteiden tutkinnassa sekä 

• TTT-politiikan ja -päämäärien kehittämisessä ja katselmoinnissa. 
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Yhteistoimintaa työntekijöiden kanssa on oltava myös, kun käsitellään sellaisia muutok-

sia, joilla on vaikutusta työntekijöiden työterveyteen tai työturvallisuuteen. (OHSAS 

18001:2007, s 26) 

Työntekijöitä tulee myös tiedottaa heitä koskevista osallistumisjärjestelyistä sekä siitä, 

kuka heitä edustaa TTT-asioissa. Yhteistoimintaa on oltava myös urakoitsijoiden kanssa, 

kun muutoksilla on vaikutusta myös heidän työterveyteen ja työturvallisuuteen. Organi-

saation on myös varmistettava, että tarvittaessa kuullaan myös olennaisia ulkoisia sidos-

ryhmiä. (OHSAS 18001:2007, s. 28) 

OHSAS -julkaisun perusteella TTT-politiikan on 

• oltava tarkoituksenmukainen organisaation toimintaympäristöön nähden, 

• sisällettävä sitoutuminen vammojen ja terveyden heikentymisen ennaltaeh-

käisyyn, TTT-asioiden hallintaan ja TTT-toiminnan jatkuvaan parantamiseen, 

• sisällettävä sitoutuminen lainsäädännön ja muiden organisaatiota velvoittavien 

vaatimusten noudattamiseen, 

• oltava perusta TTT-tavoitteiden asettamiselle ja katselmoinnille, 

• oltava dokumentoitu, toteutettu, ylläpidetty ja säännöllisesti katselmoitu, 

• oltava tiedotettu organisaation työntekijöille ja 

• oltava sidosryhmien saatavilla. (OHSAS 18001:2007, s. 20) 

Organisaatiolla on oltava menettelyt jatkuvaan vaarojen tunnistamiseen, riskien arvioin-

tiin ja tarvittavien hallintatoimenpiteiden määrittämiseen. Menettelyissä on huomioitava 

muun muassa 

• tavanomaiset ja epätavalliset toiminnot, 

• kaikkien niiden henkilöiden toiminta, joilla on pääsy työpaikalle, 

• inhimilliset tekijät, 

• tunnistetut työpaikan ulkopuoliset vaarat sekä 

• kaikki soveltuvat lakisääteiset velvoitteet riskien arviointiin ja tarvittavien hallinta-

toimenpiteiden toteuttamiseen. (OHSAS 18001:2007, s. 20–22) 

Vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin liittyvien menetelmien on oltava ennakoivia 

ja niihin on sisällyttävä riskien tunnistus, tärkeysjärjestykseen asettaminen, dokumen-

tointi ja hallintatoimenpiteiden asianmukainen soveltaminen. TTT-vaarat ja -riskit on tun-

nistettava ennakoivasti myös organisaation, TTT-järjestelmän tai sen toimintojen muu-

toksiin. Hallintatoimenpiteitä päätettäessä on huomioitava kuvan 3 mukainen hallintakei-

nojen hierarkia, jonka mukaisesti kaikki vaaratekijät on ensisijaisesti pyrittävä poista-

maan. (OHSAS 18001:2007, s. 22) 
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 Hallintakeinojen hierarkia, muokattu lähteestä (NIOH&S 2019) 

Julkaisun perusteella organisaation on määritettävä ne toiminnat ja toiminnot, joissa hal-

lintatoimenpiteiden toteutus on tarpeen TTT-riskien hallintaa varten. Myös muutosten 

hallinnan tulee sisältyä näihin toimintoihin. Hallintatoimenpiteitä tulee tarvittaessa koh-

distaa myös urakoitsijoihin ja muihin työpaikalla liikkuviin henkilöihin sekä ostettuihin 

tuotteisiin, laitteisiin ja palveluihin. (OHSAS 18001:2007, s. 28–30) 

Organisaatiolla tulee olla menettelyt, joilla se tunnistaa ja saa käyttöönsä sovellettavat 

lakisääteiset ja muut TTT-vaatimukset. Organisaation on myös varmistettava, että nämä 

vaatimukset huomioidaan, kun luodaan, toteutetaan ja ylläpidetään TTT-järjestelmää. 

Asiaan kuuluvista lakisääteisistä ja muista vaatimuksista on tiedotettava organisaation 

työntekijöille sekä muille asiaankuuluville sidosryhmille. (OHSAS 18001:2007, s. 24) 

OHSAS 18001 -julkaisu vaatii organisaatiolta dokumentoidut TTT-tavoitteet asiaankuu-

luville toiminnoille ja organisaatiotasoille. Tavoitteiden on oltava yhdenmukaisia TTT-po-

litiikan kanssa ja niitä tulisi voida mitata. Organisaation on määriteltävä vastuut tavoittei-

den saavuttamisesta asiaankuuluville toiminnoille ja organisaatiotasoille. Tavoitteiden 

saavuttamiseksi on myös määriteltävä keinot ja aikataulu, joilla tavoitteet saavutetaan. 

Tavoitteita on katselmoitava ja tarvittaessa muokattava. (OHSAS 18001:2007, s. 24) 

Organisaation on varmistettava, että sen valvonnassa olevat henkilöt, jotka suorittavat 

sellaisia tehtäviä, joilla voi olla vaikutusta työterveyteen tai työturvallisuuteen, ovat teh-

täviin päteviä. Pätevyyden tulee perustua koulutukseen tai kokemukseen. Pätevyydestä 

ja koulutuksesta on säilytettävä asianmukaisia tallenteita. Organisaation on tunnistettava 

sen TTT-riskeihin liittyvät koulutustarpeet. Koulutusmenettelyissä on huomioitava muun 
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muassa henkilöiden eritasoiset vastuut, kyvyt ja kielitaitotasot. Organisaatiolla on myös 

oltava menettelyt, joilla henkilöitä tiedotetaan heidän toimintansa mahdollisista TTT-seu-

rauksista sekä heidän rooleistaan ja TTT-vastuistaan.  Organisaatiolla on oltava menet-

telyt myös sisäiseen ja ulkoiseen TTT-viestintään. (OHSAS 18001:2007, s. 26) 

Dokumentoidun TTT-järjestelmän tulee OHSAS -julkaisun perusteella sisältää kuvaus 

järjestelmän laajuudesta, TTT-politiikka ja -tavoitteet, järjestelmän keskeisten osien ja 

niiden vuorovaikutusten kuvaus, sekä viittaukset mahdollisiin tarkentaviin tai muuten jär-

jestelmään liittyviin asiakirjoihin. Järjestelmän dokumentointiin tulee sisältyä lisäksi OH-

SAS -julkaisussa erikseen edellytetyt sekä organisaation itse tarpeelliseksi määrittele-

mät tallenteet. (OHSAS 18001:2007, s. 28) 

Organisaatiolla on oltava menettelyt mahdollisten hätätilanteiden tunnistamiseen ja toi-

mintaan tällaisissa hätätilanteissa. Hätätilanteisiin tulee reagoida ja ehkäistä niiden hai-

tallisia seurauksia. Kun organisaatio suunnittelee toimiaan hätätilanteen varalta, on sen 

huomioitava myös oleelliset sidosryhmät, joita voivat olla esimerkiksi pelastuslaitos ja 

työpaikan lähellä asuvat henkilöt. Toimintamenettelyjä tulee myös säännöllisesti testata 

harjoitella ja katselmoida. (OHSAS 18001:2007, s. 30) 

OHSAS 18001 -julkaisu vaatii lakisääteisten sekä muiden vaatimusten, joihin organisaa-

tio on sitoutunut, täyttymisen arviointia. Organisaatiolla on oltava sen tarpeisiin soveltu-

via laadullisia ja määrällisiä mittareita. Mittareiden on annettava tietoa TTT-tavoitteiden 

toteutumisesta ja hallintatoimenpiteiden tehokkuudesta. Käytössä on oltava ennakoivia 

ja reagoivia mittareita, joista tuotetaan riittävästi tallennettua tietoa. (OHSAS 18001:2007 

s. 30–31) 

Vaatimusten täyttymistä tulee säännöllisesti tarkkailla ja mitata sekä arvioida suunnitel-

luin aikavälein sisäisissä auditoinneissa ja johdon katselmuksissa. Auditoinnit ja katsel-

mukset on dokumentoitava. Sisäisillä auditoinneilla määritetään, onko TTT-järjestelmä 

toteutettu ja ylläpidetty asianmukaisesti, saadaanko käytössä olevalla järjestelmällä 

TTT-politiikka ja -tavoitteet saavutettua ja onko järjestelmä OHSAS -julkaisun vaatimus-

ten mukainen. Auditointiohjelmien tulee perustua toimintaympäristön riskin arviointiin ja 

edellisiin tuloksiin. Auditointien kriteerit, laajuus, taajuus ja menetelmät on määritettävä. 

(OHSAS 18001:2007, s. 34) 

Johdon katselmuksissa tulee varmistaa TTT-järjestelmän jatkuva soveltuvuus, riittävyys 

ja vaikuttavuus. Katselmusten on sisällettävä TTT-järjestelmän, TTT-politiikan ja TTT-

tavoitteiden parannustarpeiden ja -mahdollisuuksien arviointi. Katselmuksissa on tarkas-

teltava myös työntekijöiden kuulemista ja osallistamista, vaaratilanteiden tutkinnan, kor-
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jaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden tila, seurantatoimenpiteet edellisistä johdon kat-

selmuksista, muuttuvat olosuhteet ja parannussuositukset. Katselmusten tuloksissa tu-

lee näkyä sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen ja tulosten on sisällettävä kaikki pää-

tökset ja toimenpiteet, joihin liittyy mahdolliset muutokset TTT-toiminnan tasossa, TTT-

politiikassa ja -tavoitteissa, resursseissa tai muissa TTT-järjestelmän osissa. (OHSAS 

18001:2007, s. 34 ja 36) 

Organisaation täytyy luoda, toteuttaa ja ylläpitää menettelyt vaaratilanteiden tutkintaan, 

analysointiin ja dokumentointiin. Menettelyissä on määritettävä vaaratilanteiden taustalla 

oleva puutteellinen TTT-toiminta ja muut tekijät, joilla voi olla vaikutusta vaaratilanteen 

syntyyn tai toteutumiseen. Menettelyissä on myös tunnistettava korjaavien toimenpitei-

den tarve sekä ehkäisevien toimenpiteiden ja jatkuvan parantamisen mahdollisuus. Me-

nettelyihin kuuluu myös tällaisten tutkimusten tulosten dokumentointi ja tiedottaminen. 

(OHSAS 18001:2007 s. 32) 

Organisaatiolla on oltava prosessit, joilla käsitellään poikkeamia ja huolehditaan korjaa-

vista ja ehkäisevistä toimenpiteistä. Mikäli korjaaviin ja ehkäiseviin toimenpiteisiin liittyen 

tunnistetaan uusia tai muuttuneita vaaroja, on menettelyissä vaadittava, että toimenpi-

teelle tehdään riskien arviointi ennen toteutusta. (OHSAS 18001:2007 s. 32 ja 34) 

Työterveys- ja työturvallisuusjohtamista koskevat vaatimukset työturvallisuuslaissa ja 

OHSAS 18001 -julkaisussa ovat pääasiassa hyvin samankaltaiset. Merkittävimpänä 

erona OHSAS 18001, toisin kuin työturvallisuuslaki, edellyttää työnantajalta dokumen-

toitua johtamisjärjestelmää sekä sen auditointeja ja johdon katselmuksia. Tämän puut-

tuminen työturvallisuuslaista johtuu muun muassa siitä, että on haluttu rajoittaa lainsää-

dännöstä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa pienille yrityksille. Julkaisu sisältää myös sel-

keämmät ja täsmällisemmät vaatimukset toiminnan mittaamiseen, viestintään ja tiedot-

tamiseen, sekä työturvallisuuslaista puuttuvan vaatimuksen työtapaturmien ja vaarati-

lanteiden tutkintaan. Toisaalta työturvallisuuslaissa osa vaatimuksista on huomattavasti 

kattavampia kuin OHSAS -julkaisun vastaavat vaatimukset. Esimerkiksi vaarojen selvi-

tyksille sekä opastukselle ja ohjaukselle on huomattavasti yksityiskohtaisemmat vaati-

mukset. Laissa on myös täsmällisemmät velvoitteet suunnittelijalle ja yhteiselle työpai-

kalle. (Laitinen, Vuorinen et al. 2009, s. 220–221) 

 ISO 45001 

ISO on maailmanlaajuinen kansallisten standardoimisjärjestöjen liitto. ISO-standardit 

laaditaan yleensä ISO:n komiteoissa, joissa jokaisella jäsenjärjestöllä on oikeus olla 

edustettuna. (ISO 45001:2018, s. 4) 
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ISO 45001 on uusi kansainvälinen standardi, jonka avulla organisaatio voi kehittää työ-

paikan työterveyttä ja työturvallisuutta hallitsemalla riskejä ja mahdollisuuksia. Kuten 

OHSAS 18001, myös ISO 45001 -standardin tarkoituksena on auttaa kaiken kokoisia ja 

eri alojen organisaatioita suunnittelemaan järjestelmiä tapaturmien ennaltaehkäise-

miseksi ja korkean työhyvinvoinnin turvaamiseksi. Standardi ei aseta erityisiä TTT-toi-

minnan tasoa koskevia kriteerejä, eikä siinä esitetä yksityiskohtaisia vaatimuksia TTT-

järjestelmän rakenteesta. Kaikki standardin vaatimukset on suunniteltu sisällytettäväksi 

osaksi organisaation liiketoimintaprosesseja. (NSF 2018) 

Ensimmäinen versio uudesta standardista julkaistiin jo heinäkuussa 2014. Kansainväli-

nen standardoimisjärjestö ISO hyväksyi ISO 45001 -standardin viimeisen version 

25.1.2018 ja standardin julkaistiin englanniksi 12.3.2018. ISO 45001 -standardi korvaa 

vanhan OHSAS 18001 -julkaisun ja siirtymäaika uuteen standardiin on kolme vuotta. 

Sertifioitu ISO 45001 -standardin mukainen TTT-järjestelmä viestii sidosryhmille, että or-

ganisaatio on sitoutunut jatkuvasti tekemään töitä luodakseen yhä turvallisemman työ-

paikan. (Kiwa Inspecta 2018) 

ISO 45001 -standardissa keskeisiksi tekijöiksi TTT-järjestelmän vaikuttavuuden kannalta 

on tunnistettu esimerkiksi 

• ylimmän johdon johtajuus ja sitoutuminen, 

• ylimmän johdon kehittämä, johtama ja TTT-järjestelmää tukeva organisaatiokult-

tuuri, 

• viestintä, 

• työntekijöiden kuuleminen ja osallistaminen, 

• resurssien kohdistaminen, 

• TTT-politiikka, 

• prosessit vaarojen tunnistamiseen ja TTT-riskien hallintaan, 

• TTT-järjestelmän suorituskyvyn mittaaminen, arviointi ja seuranta 

• TTT-järjestelmän yhdistäminen osaksi liiketoimintaprosesseja 

• TTT-tavoitteet sekä 

• lakisääteisten ja muiden vaatimusten noudattaminen. (Kiwa Inspecta 2018) 

 Uudet vaatimukset 

Tässä luvussa käydään läpi ISO 45001 -standardin OHSAS 18001 -julkaisuun nähden 

uusia vaatimuksia. Tässä uusilla vaatimuksilla tarkoitetaan sellaisia ISO 45001 -standar-

din vaatimuksia, jotka eivät esiinny OHSAS 18001 -julkaisussa sekä vaatimuksia, joihin 

on tullut merkittäviä lisäyksiä. 
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Toisin kuin OHSAS -julkaisu, ISO 45001 vaatii, että organisaation on määriteltävä toi-

mintaympäristönsä, johon TTT-järjestelmää sovelletaan. Myös muissa ISO -standar-

deissa määritellään aluksi toimintaympäristö, mutta TTT-järjestelmän toimintaympäristö 

on määriteltävä juuri TTT-toiminnan näkökulmasta, eli on tunnistettava ne organisaation 

tarkoituksen kannalta olennaiset sisäiset ja ulkoiset asiat, jotka vaikuttavat organisaation 

kykyyn saavuttaa TTT-järjestelmältä halutut tulokset. Tähän määritelmään sisältyy työn-

tekijöiden lisäksi muut TTT-järjestelmän kannalta olennaiset sidosryhmät sekä näiden 

tarpeet ja odotukset. Samalla on määriteltävä soveltamisala, johon sisältyy rajaukset 

siitä, mihin toimintoihin TTT-järjestelmää tullaan soveltamaan. Standardi vaatii, että or-

ganisaation on luotava ja otettava käyttöön dokumentoitu TTT-järjestelmä, johon on si-

sällytetty tarvittavat TTT-toiminnan prosessit, ja jota on ylläpidettävä ja parannettava. 

(ISO 45001:2018, s. 16–17) 

ISO-standardissa on määritelty huomattavasti OHSAS 18001 -julkaisua kattavammin, 

kuinka ylin johto voi osoittaa sitoutumisensa TTT-järjestelmään. Ylimmän johdon on var-

mistettava, että 

• TTT-järjestelmän vaatimukset yhdistetään organisaation liiketoimintaprosessei-

hin, 

• asetettu TTT-politiikka ja TTT-tavoitteet ovat yhdenmukaisia strategian kanssa, 

• TTT-järjestelmä saavuttaa halutut tulokset ja 

• organisaatio luo ja toteuttaa prosessin työntekijöiden kuulemiseen ja osallistami-

seen. 

Lisäksi ylimmän johdon on 

• viestittävä TTT-asioiden hallinnan vaikuttavuudesta ja TTT-vaatimusten noudat-

tamisen tärkeydestä, 

• ohjattava ja tuettava työntekijöitä lisäämään TTT-järjestelmän vaikuttavuutta, 

• tuettava myös muiden johtoon kuuluvien johtajuutta heidän vastuualueillaan, 

• luotava, johdettava ja edistettävä kulttuuria, jolla TTT-järjestelmältä halutut tulok-

set saavutetaan, 

• suojattava työntekijöitä vaarojen raportoinnista johtuvilta kostotoimilta sekä 

• tuettava terveys- ja turvallisuuskomiteoiden perustamista ja toimintaa. (ISO 

45001:2018, s. 17) 

OHSAS 18001 -julkaisussa määritelty TTT-politiikan sisältö on suurelta osin yhdenmu-

kainen ISO -standardin vaatimuksiin nähden. Politiikan sisällön vaatimuksiin on uutena 

ainoastaan lisätty, että sen tulee sisältää sitoutuminen järjestelmän jatkuvaan paranta-

miseen sekä työntekijöiden kuulemiseen ja osallistamiseen. (ISO 45001:2018, s. 17–18) 
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ISO 45001 -standardi sisältää paljon lainsäädäntöön ja OHSAS -julkaisuun nähden uu-

sia ja tarkentavia vaatimuksia työntekijöiden kuulemiseen ja osallistamiseen liittyen. Or-

ganisaation täytyy 

• varata aikaa sekä järjestää koulutusta ja resursseja työntekijöiden kuulemiseen 

ja osallistamiseen, 

• toimittaa ajoissa selkeää, ymmärrettävää ja olennaista tietoa TTT-järjestelmästä 

sekä 

• määrittää ja poistaa tai minimoida osallistumisen esteet, joita voivat olla esimer-

kiksi aloitteiden huomiotta jättäminen tai puutteellinen kielitaito. 

Lisäksi organisaation täytyy painottaa muiden kuin esimiesasemassa olevien työnteki-

jöiden kuulemista, kun määritellään 

• organisaation rooleja, vastuita ja valtuuksia, 

• kuinka lakisääteiset ja muut vaatimukset täytetään, 

• ulkoistamiseen, hankintaan ja urakoitsijoiden hallintaan soveltuvia keinoja, 

• seurannan, mittauksen ja arvioinnin kohteita ja 

• auditointiohjelmia. 

Organisaation täytyy painottaa muiden kuin esimiesasemassa olevien työntekijöiden 

osallistamista, kun määritetään 

• kuulemisen ja osallistamisen mekanismeja, 

• arvioinnit pätevyysvaatimuksille, koulutustarpeille ja koulutuksille, 

• viestittäviä aiheita ja viestintätapoja sekä 

• hallintatoimenpiteiden vaikuttavaa käyttöä ja käyttöönottoa. (ISO 45001:2018, s. 

18–19) 

ISO -standardissa vaarojen tunnistamisessa on uutena huomioitava OHSAS -julkaisun 

sisällön lisäksi esimerkiksi kuinka työ on organisoitu, johtajuus, organisaation kulttuuri ja 

sosiaaliset tekijät, kuten työkuorma, työajat, häirintä ja kiusaaminen. Standardissa on 

TTT-riskien ohella uutena myös TTT-mahdollisuuksien tarkastelu. Organisaatiolla tulisi 

olla prosesseja, joilla arvioidaan mahdollisuuksia parantaa TTT-toiminnan tasoa esimer-

kiksi muokkaamalla työympäristöä sopivammaksi työntekijälle, poistamalla vaaroja tai 

vähentämällä TTT-riskejä. Organisaation on määritettävä, kuinka TTT-riskejä ja -mah-

dollisuuksia koskevien toimenpiteiden vaikuttavuus arvioidaan. (ISO 45001:2018, s. 19–

22) 

Myös OHSAS -julkaisussa mainittuja tavanomaisia ja epätavallisia toimintoja on hieman 

tarkennettu. Tuotteiden ja palvelujen koko elinkaari on huomioitava aina suunnittelusta 
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hävittämiseen asti. Prosessiin on sisällyttävä myös työn suoritustapa, sekä aiemmat 

olennaiset sisäiset ja ulkoiset vaara- ja hätätilanteet. Vaarojen tunnistamiseen on sisäl-

lyttävä myös työntekijöiden suorittamat työt paikoissa, jotka eivät ole organisaation suo-

rassa valvonnassa, kuten esimerkiksi kotona työskentely. Prosessissa on huomioitava 

myös työpaikan läheisyydessä mahdollisesti esiintyvät tilanteet, jotka eivät ole organi-

saation valvonnassa ja joista voi aiheutua vaaraa työpaikalla oleville ihmisille. (ISO 

45001:2018, s. 20–21) 

Organisaation on suunniteltava, kuinka riskeihin ja mahdollisuuksiin kohdistuvat toimen-

piteet yhdistetään TTT-järjestelmän prosesseihin ja muihin liiketoimintaprosesseihin 

sekä kuinka näiden toimenpiteiden vaikuttavuus arvioidaan. Kun organisaatio suunnitte-

lee toimenpiteitä, on sen tarkasteltava myös parhaita käytäntöjä, teknologisia vaihtoeh-

toja sekä taloudellisia, toiminnallisia ja liiketoiminnallisia vaatimuksia. (ISO 45001:2018, 

s. 22) 

TTT-tavoitteisiin kohdistuvat uudet vaatimukset edistävät TTT-tavoitteiden saavutta-

mista. Kun määritellään keinot, joilla tavoitteet saavutetaan, on OHSAS -julkaisun vaati-

musten lisäksi määritettävä mitä resursseja tarvitaan ja millä indikaattoreilla toteutumista 

seurataan sekä kuinka määritellyt toimenpiteet viedään organisaation liiketoimintapro-

sesseihin. TTT-tavoitteissa on huomioitava työntekijöiden kuuleminen ja tavoitteista on 

viestittävä. (ISO 45001:2018, s. 22–23) 

Työntekijöiden pätevyyden osalta ISO -standardissa tarkentavana vaatimuksena orga-

nisaation on varmistettava, että työntekijöillä on riittävä kyky tunnistaa työn vaaroja. 

Työntekijöiden olisi osattava poistua tilanteista, joihin liittyy välitön vakava vaara. Mikäli 

tarvitaan toimenpiteitä vaadittavan perehdytyksen saavuttamiseksi, on kyseisten toimen-

piteiden vaikuttavuutta arvioitava. (ISO 45001:2018, s. 23) 

ISO 45001 -standardi vaatii organisaatiota tiedottamaan työntekijöilleen TTT-tavoitteista 

sekä vaaratilanteista ja työntekijöiden kannalta olennaisten vaaratilanteiden ja tapatur-

mien tutkintatuloksista. Työntekijöitä on myös tiedotettava mahdollisuudesta poistua sel-

laisista työtilanteista, joissa he kokevat välitöntä ja vakavaa uhkaa heidän hengelleen tai 

terveydelleen sekä järjestelyistä, jotka suojaavat haitallisilta seurauksilta, joita tästä voisi 

aiheutua. (ISO 45001:2018, s. 23) 

ISO -standardi sisältää paljon uusia vaatimuksia TTT-viestintään liittyen. Standardissa 

on määritelty huomattavasti tarkemmin mitä TTT-viestintäprosessin sisäisessä ja ulkoi-

sessa viestinnässä on huomioitava. Prosessissa on määriteltävä mistä, milloin ja keiden 

kanssa ja kuinka viestitään. Viestinnässä on huomioitava yksilöiden välisiä eroja. Vies-

tintäprosesseja luodessaan organisaation on huomioitava sitä koskevat lakisääteiset ja 
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muut vaatimukset. Organisaation on myös varmistettava, että viestittävä tieto on luotet-

tavaa ja yhteensopivaa TTT-järjestelmään nähden ja että myös ulkoisten sidosryhmien 

näkemykset huomioidaan. Organisaation on vastattava TTT-järjestelmää koskevaan 

olennaiseen viestintään ja sen on säilytettävä dokumentoitua tietoa TTT-viestinnästään, 

kun se on tarkoituksenmukaista. Organisaation on lisäksi varmistettava, että sen sisäiset 

viestintäprosessit mahdollistavat työntekijöiden osallistumisen jatkuvaan parantami-

seen. (ISO 45001:2018, s.24) 

Uudessa standardissa on määritelty useita vaatimuksia muutostenhallintaprosessiin liit-

tyen. Organisaatiolla on oltava prosessi tai prosesseja väliaikaisten ja pysyvien muutos-

ten hallintaan. Standardissa on listattu muutoksia, joilla voi olla vaikutusta TTT-toiminnan 

tasoon. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi uudet palvelut, lakisääteisten vaati-

musten muutokset tai tietämyksen ja teknologian kehitys. Organisaation on määriteltävä 

myös tahattomien muutosten mahdollisia seurauksia sekä pyrittävä poistamaan tai pie-

nentämään mahdollisia haittavaikutuksia. Lisäksi organisaation on tarvittaessa mukau-

tettava työtä työntekijöiden mukaisesti. (ISO 45001: 2018 s. 26–27) 

Valmiuteen ja hätätilanteissa toimimiseen liittyen uudessa standardissa ei ole merkittä-

västi uutta. Standardi ohjaa viestimään työntekijöille heidän vastuunsa ja velvollisuu-

tensa hätätilanteissa. Olennaista tietoa on viestittävä myös muille olennaisille sidosryh-

mille, kuten urakoitsijoille ja vierailijoille. Olennaisia sidosryhmiä on tarvittaessa myös 

osallistettava hätätilanteissa toimimisen kehittämiseen. (ISO 45001:2018 s. 27–28) 

OHSAS -julkaisuun nähden uutena kokonaisuutena ISO 45001 -standardissa organisaa-

tiolta vaaditaan hankintaprosesseja, joilla varmistetaan, että hankitut tuotteet ja palvelut 

ovat TTT-järjestelmän mukaisia. Hankintaprosesseja on koordinoitava yhdessä urakoit-

sijoiden kanssa, jotta voidaan tunnistaa myös sellaisia urakoitsijoiden toiminnoista ai-

heutuvia vaaroja, joilla voi olla vaikutusta organisaatioon tai muihin työpaikan sidosryh-

miin. Koordinoinnissa on huomioitava myös organisaation toiminnot, joilla on vaikutusta 

urakoitsijoiden työntekijöihin. Hankintaprosesseissa organisaation on myös määriteltävä 

urakoitsijan valintaan käytettävät TTT-kriteerit ja varmistettava, että urakoitsijat ja niiden 

työntekijät täyttävät organisaation TTT-järjestelmässä asetetut vaatimukset. (ISO 

45001:2008 s. 27) 

Organisaation on valvottava ulkoistettuja toimintoja ja prosesseja. Ulkoistamisjärjestely-

jen on oltava lakisääteisten ja muiden vaatimusten mukaisia. Tämän varmistamiseksi 

TTT-järjestelmään on määriteltävä kuinka se ohjaa ulkoistettuja toimintoja ja prosesseja. 

(ISO 45001:2008 s. 27) 
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ISO 45001 -standardin suorituskyvyn arvioinnin yleisissä vaatimuksissa ainoana uutena 

vaatimuksena on TTT-toiminnan tason arvioiminen. OHSAS -julkaisu vaatii TTT-toimin-

nan tason arviointia vain johdon katselmuksissa. Lakisääteisten ja muiden vaatimusten 

täyttymisen arviointiin käytettävän prosessin sisältöä on standardissa hieman tarken-

nettu. Organisaation on määriteltävä vaatimustenmukaisuuden arvioinnin suoritusväli ja 

menetelmät myös muiden kuin lakisääteisten vaatimusten osalta. Vaatimustenmukai-

suuden arvioinnin jälkeen on tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin ja organisaation on 

ylläpidettävä tietämystä ja ymmärrystä siitä, kuinka hyvin vaatimuksia noudatetaan. 

Standardin oppaassa on esimerkkejä mitattavista asioista ja kriteereistä, joihin organi-

saatio voi verrata suorituskykyään. 

Sisäisiin auditointiohjelmiin liittyen standardi sisältää seuraavia lisäyksiä OHSAS -julkai-

suun nähden. Auditointiohjelmissa on määriteltävä eri tahojen kuulemismenettelyt ja 

otettava huomioon auditoinnin kohteena olevien prosessien tärkeys. Standardissa on 

tarkennettu, kenelle auditointien tuloksista on raportoitava ja mitä dokumentoitua tietoa 

auditointiin liittyen on säilytettävä. (ISO 45001:2018 s. 28–30 ja 44–45) 

Johdon katselmusten osalta standardi sisältää useita uusia ja täydentäviä vaatimuksia. 

Johdon katselmuksissa on tarkasteltava seurannan ja mittausten tuloksia, riskejä ja 

mahdollisuuksia, vaikuttavan TTT-järjestelmän ylläpitoon vaadittujen resurssien riittä-

vyyttä sekä viestintää sidosryhmien kanssa. Katselmuksen tuloksiin on lisäksi sisällyt-

tävä päätökset, jotka liittyvät 

• siihen, onko järjestelmä edelleen soveltuva, tarkoituksenmukainen ja vaikuttava, 

• mahdollisuuksiin parantaa järjestelmän yhdistämistä muihin liiketoimintaproses-

seihin sekä 

• mahdollisiin organisaation strategiaan kohdistuviin seurauksiin. 

Johdon on viestittävä työntekijöille johdon katselmusten keskeisistä tuloksista. (ISO 

45001:2018 s. 30) 

ISO -standardissa on määritelty OHSAS -julkaisuun nähden tarkemmin, kuinka organi-

saation on jatkuvasti parannettava TTT-järjestelmänsä soveltuvuutta, tarkoituksenmu-

kaisuutta ja vaikuttavuutta. Standardissa on muun muassa tarkennettu, että jatkuva pa-

rantaminen on varmistettava edistämällä järjestelmää tukevaa kulttuuria ja työntekijöiden 

osallistumista, kun toteutetaan toimenpiteitä, joilla TTT-järjestelmää jatkuvasti paranne-

taan sekä viestimällä työntekijöille parantamisen olennaisista tuloksista. (ISO 

45001:2018 s. 31) 

ISO -standardin sisältö vaaratilanteiden, poikkeamien ja korjaavien toimenpiteiden 

osalta ei juurikaan eroa OHSAS -julkaisun vaatimuksiin nähden. Uutena ISO 45001 -
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standardissa on tarkennettu, että vaaratilanteiden ja poikkeamien korjaavien toimenpi-

teiden tarpeen arviointi on tehtävä yhdessä työntekijöiden ja muiden olennaisten sidos-

ryhmien kanssa. Lisäksi on selvitettävä, onko vastaavia vaaratilanteita tai poikkeamia 

esiintynyt aiemmin, tai voiko sellaisia esiintyä. Organisaation on myös viestittävä toimen-

piteisiin liittyvä dokumentoitu tieto asiaankuuluville työntekijöille sekä muille olennaisille 

sidosryhmille. (ISO 45001:2018 s. 31) 

Kaikissa uusissa ISO:n johtamisjärjestelmästandardeissa käytetään yhteistä Annex SL:n 

mukaista rakennetta. Näillä standardeilla on yhteinen Annex SL rakenteen mukainen si-

sällysluettelo: 

Johdanto 
1. Soveltamisala 
2. Velvoittavat viittaukset 
3. Termit ja määritelmät 
4. Organisaation toimintaympäristö 

4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen 
4.2 Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen 
4.3 Johtamisjärjestelmän soveltamisalan ymmärtäminen 
4.4 Johtamisjärjestelmä 

5. Johtajuus 
5.1 Johtajuus ja sitoutuminen 
5.2 Politiikka 
5.3 Organisaation roolit, vastuut ja valtuudet 

6. Suunnittelu 
6.1 Riskien ja mahdollisuuksien käsittely 
6.2 Johtamisjärjestelmän tavoitteet ja niiden saavuttamiseen tarvittavien toi-
mien suunnittelu 

7. Tukitoiminnot 
7.1 Resurssit 
7.2 Pätevyys 
7.3 Tietoisuus 
7.4 Viestintä 
7.5 Dokumentoitu tieto 

8. Toiminta 
8.1 Toiminnan suunnittelu ja ohjaus 

9. Suorituskyvyn arviointi 
9.1 Seuranta, mittaus, analysointi ja suorituskyvyn arviointi 
9.2 Sisäinen auditointi 
9.3 Johdon katselmus 

10. Parantaminen 
10.1 Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet 
10.2 Jatkuva parantaminen 
 

Annex SL rakennetta hyödyntävät johtamisjärjestelmästandardit sisältävät ainakin nämä 

luvut. Sisällysluettelon 10 päälukua ovat aina samat. Ensimmäisen tason alaotsikot ovat 

pääasiassa samat, mutta voivat olla hieman eri nimellä ja niiden määrä voi standardeissa 

hieman vaihdella. Annex SL ei määrittele toisen ja kolmannen tason alaotsikoita, ja niissä 
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eroja on huomattavasti enemmän. Yhteinen rakenne helpottaa yrityksiä, jotka tahtovat 

yhdistää johtamisjärjestelmänsä yhteen asiakirjaan. 
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3. TYÖN KOHDE JA OSATEHTÄVÄT 

Työn kohteena on Teollisuuden Voima -konserni, johon kuuluu Teollisuuden Voima Oyj, 

Posiva Oy ja näiden tytäryhtiöt TVONS ja PSOY. TVO-konsernin toiminta keskittyy Olki-

luodon saarelle, missä konserni tuottaa ydinvoimalla sähköä ja valmistautuu ydinpoltto-

aineen loppusijoittamiseen ensimmäisenä maailmassa. Konserniin kuuluu kolme liiketoi-

mintoa: sähköntuotanto, Posiva ja Olkiluoto 3 -projekti. Toimintaan liittyy olennaisesti 

ydinala, teollisuus, rakentaminen, kaivostoiminta sekä asiantuntija- ja toimistotyöt. 

3.1 Teollisuuden Voima Oyj 

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on vuonna 1969 perustettu yhtiö, joka on vuodesta 1978 

lähtien tuottanut ydinvoimalla sähköä Eurajoen Olkiluodossa. Pohjolan Voima Oy on 

TVO:n suurin omistaja 58,5 prosentin osuudella. Yhtiön tavoitteena on tuottaa osakkail-

leen sähköä turvallisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Lähes päästötön, 

säästä riippumaton ydinvoima auttaa Suomea saavuttamaan haastavat ilmastotavoit-

teet. Toistaiseksi sähköä on tuotettu kahdella laitosyksiköllä. OL1 ja OL2 ovat tuottaneet 

sähköä jo yli 40 vuoden ajan ja yhteensä sähköä on tuotettu jo lähes 500 miljardia kilo-

wattituntia. Nykyisin Olkiluodon voimalaitosten tuottama osuus koko Suomen sähkönku-

lutuksesta on noin kuudennes. Kun OL3 valmistuu, tulee osuus olemaan noin kolman-

nes. (TVO 2020) 

TVO toimii Mankala-periaatteella, eli konserni tuottaa sähköä omistajilleen omakustan-

nushintaan, eikä yhtiön tavoitteena siten ole tuottaa voittoa eikä jakaa osinkoa. Omistajat 

rahoittavat laitosten rakentamisen ja ylläpidon. Ydinvoimalla sähköä tuottavana yhtiönä 

TVO:lla kaiken toiminnan lähtökohtana on turvallisuuskulttuurin tinkimätön noudattami-

nen sekä tuotannon turvallisuuden varmistaminen. Turvallisuutta ylläpidetään ja kehite-

tään suunnitelmallisesti ydinvoiman elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiön tavoitteena on 

ennustettavissa oleva ja kilpailukykyinen sähkön hinta, vahva turvallisuusbrändi sekä 

tyytyväiset asiakkaat. (Vastuullisuusraportti 2018, s. 3–4) 

3.2 Posiva Oy 

Posiva Oy on vuonna 1995 perustettu asiantuntijaorganisaatio. Posiva vastaa omista-

jiensa, eli TVO:n ja Fortumin, käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta, loppusijoituk-

seen liittyvistä tutkimuksista ja muista asiantuntijatehtävistä. Posiva on ydinpolttoaineen 
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loppusijoituksen edelläkävijä. Vuonna 2019 merkittäviä ajankohtaisia projekteja olivat 

kapselointirakennuksen rakennustyöt, loppusijoituslaitoksen demonstraatiotiloissa suo-

ritettava täyden mittakaavan loppusijoituskoe (FISST), loppusijoitustunnelin täyttömene-

telmän testaukset, tunnelien louhinta ja loppusijoituslaitoksen mittava talotekniik-

kaurakka.  

Posivalla on syksyllä 2019 aloitettu rakentamaan loppusijoitettavan ydinpolttoaineen 

kapselointirakennusta. Kapselointirakennus on yhteydessä loppusijoitustiloihin kapseli-

kuilun kautta. Kapseloitu polttoaine lasketaan kapselikuilua pitkin loppusijoitussyvyy-

delle, mistä kapseli kuljetetaan loppusijoitustunneliin ja lasketaan sille määriteltyyn lop-

pusijoitusreikään. FISST-kokeen tavoitteena on osoittaa, että Posivan turvallinen loppu-

sijoituskonsepti voidaan toteuttaa suunnitellusti (Vastuullisuusraportti 2018, s. 2). Ensim-

mäisiä loppusijoitustunneleita louhitaan vuoden 2020 aikana. Loppusijoituslaitoksen 

maanalaisissa tiloissa alkoi syksyllä 2019 mittava talotekniikkaurakka, jonka seurauk-

sena loppusijoituslaitoksessa tulee seuraavan kolmen vuoden aikana työskentelemään 

merkittävästi aiempaa suurempi työntekijämäärä.  

3.3 Arvot ja turvallisuus 

TVO:n arvot ovat vastuullisuus, ennakointi, avoimuus ja jatkuva parantaminen. Nämä 

arvot ohjaavat kaikkea toimintaa TVO:lla ja ovat toiminnan perusta. Posivan toimintaa 

ohjaavat arvot ovat vastuullisuus, luotettavuus, avoimuus ja pitkäjänteisyys. Ydinvoima-

laitosten turvallisen käytön taustalla Olkiluodossa on osaava henkilöstö, korkeatasoinen 

laitostekniikka, riippumaton sisäinen ja ulkoinen valvonta sekä jatkuva parantaminen. 

TVO arvioi systemaattisesti oman turvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin tasoa. Turvalli-

suuskulttuurin arvioidaan olevan tasolla, jossa turvallisuuden strateginen merkitys on 

tunnistettu ja toiminta on ennakoivaa. (Vastuullisuusraportti 2018, s. 16) 

Yrityksillä on usein yksi turvallisuuspäällikkö, joka voi samalla olla myös esimerkiksi laa-

tupäällikkö ja työsuojelupäällikkö. TVO-konsernilla on oma turvallisuusorganisaatio, 

jossa työskentelee satoja henkilöitä. Kuvassa 4 on esitetty TVO-konsernin toimintaan 

liittyvät turvallisuuden osa-alueet. (TVO Intra 2019) 
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 Turvallisuus TVO-konsernissa. (TVO:n Intra 2019) 

Kuvasta 4 huomataan, että konsernissa on sen toimintaympäristön vuoksi huomioitava 

useita eri turvallisuuden osa-alueita. Tästä johtuen myös turvallisuushenkilöstöä on huo-

mattavasti enemmän kuin monilla muilla suurilla toimijoilla. Kaikki yllä olevat turvallisuu-

den osa-alueet eivät ole turvallisuusorganisaation alla, vaan esimerkiksi kemian henki-

löstöllä on oma organisaatio. 

TVO-konserni on sitoutunut pitämään henkilöstön säteilyannokset niin alhaisina kuin 

käytännöllisesti mahdollista. Säteilysuojelun osalta huomioidaan viranomaisten ohjeet 

sekä kansainväliset suositukset. Säteilyannoksia mitataan ja valvotaan jokaisen ydinvoi-

malaitoksen valvonta-alueella työskentelevän osalta. (Vastuullisuusraportti 2018, s. 24) 

Posivan toiminnan lähtökohtana on varmistaa ydinpolttoaineen loppusijoituksen pitkäai-

kaisturvallisuus. Pitkäaikaisturvallisuudella varmistetaan, että ydinpolttoaine eristetään 

pitkäaikaisesti ja luotettavasti elollisesta luonnosta. Pitkäaikaisturvallisuus perustuu mo-

niesteperiaatteeseen, jossa radioaktiivinen aines on useiden vapautumisesteiden si-

sällä. Vapautumisesteet ovat tosiaan tukevia, mutta myös toisistaan mahdollisimman 

riippumattomia. Yksittäisen esteen pettäminen ei vaaranna eristyksen toimivuutta. Ku-

vassa 5 on esitetty Posivan loppusijoituskonseptia ja moniesteperiaate. 
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 Loppusijoituksen moniesteperiaate. (Posiva 2019) 

Ydinpolttoaine on kiinteässä muodossa, eikä liukene helposti veteen. Polttoaineniput 

ovat valuraudasta valmistetun sisäkapselin sisällä. Sisäkapseli suojaa polttoainenippuja 

mekaaniselta rasitukselta ja kuparista valmistettu ulkokapseli suojaa korroosiolta. Kap-

seli ympäröidään puskuribentoniitilla, joka suojaa mahdollisilta kallion liikahduksilta ja 

rajoittaa veden liikkumista lähellä kapselia. Kapselit loppusijoitetaan eheään kallioon, 

jossa muutokset ovat hitaita ja ennustettavia. (Posiva 2019) 

Keskeinen turvallisuuden osa-alue loppusijoituslaitoksen rakennusvaiheessa on myös 

paloturvallisuus. Usean sadan metrin syvyydellä maan alla työskenneltäessä poistumi-

nen ja pelastaminen on lähtökohtaisesti haastavaa ja myös avun saamisessa voi kestää 

kauan, vaikka TVO:lla on oma laitospalokunta Olkiluodossa. Tulipalosta voi pahimmil-

laan aiheutua mittavat taloudelliset ja henkilövahingot. Siten on tärkeää pyrkiä pienentä-

mään palon syttymisriskiä, sekä minimoida palokuorma ja huolehtia palo-osastoinnista, 

jolloin palo ja sen aiheuttamat seuraukset jäävät mahdollisimman pieneksi. On myös 

varmistettava koulutuksin ja harjoituksin, että henkilöstö saa viestin hätätilanteesta no-

peasti sekä osaa toimia ja pelastautua oikein. 

3.4 Työterveys ja -turvallisuus TVO-konsernissa 

Vaikka TVO-konsernin toimintaan liittyy kuvan 4 mukaisesti monta turvallisuuden osa-

aluetta, on myös työterveyden ja työturvallisuuden huomioiminen vähintään yhtä tärkeää 

kuin muiden organisaatioiden toiminnassa. Konsernin toimintaan sisältyy työturvallisuu-

den kannalta haastavia suuria rakennustöitä, kuten OL3 laitosyksikön ja Posivan kapse-

lointirakennuksen rakentaminen. Myös Posivan maanalaiseen työskentelyyn liittyy mer-

kittäviä työturvallisuushaasteita ja korkean riskin töitä, kuten kuilutyöt. Lisäksi ydinalan 

takia konserniin kohdistuu paljon viranomaisvalvontaa. TVO:lla on oma työturvallisuus-

organisaatio, joka on osa yritysturvallisuuden alaisuudessa olevaa palo-, työ- ja ympä-

ristöturvallisuustiimiä. Työturvallisuusorganisaatiossa on työskennellyt vuoden 2020 
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alussa kahdeksan henkilöä. Työturvallisuusorganisaatio ja sen henkilöstön työnimikkeet 

on esitetty kuvassa 6. 

 

 TVO-konsernin työturvallisuusorganisaatio. 

Organisaatioon kuuluu esimies, työsuojelupäällikkö, työturvallisuusvalvoja, turvallisuus-

koordinaattori ja kullakin liiketoiminnolla on lisäksi oma työturvallisuuspäällikkö. Työtur-

vallisuusorganisaatiolla on paljon erilaisia tehtäviä, joista tärkeimpänä on linjaorganisaa-

tion tukeminen ja valmentaminen, jotta heillä olisi mahdollisimman hyvät edellytykset 

täyttää omat työturvallisuusvastuunsa. Työturvallisuusorganisaatio muun muassa järjes-

tää koulutuksia, on tarvittaessa mukana linjaorganisaation riskien arvioinneissa asian-

tuntijan roolissa, osallistuu tapaturmatutkintoihin, viestii ja raportoi työturvallisuudesta 

sekä luo ja päivittää konsernin työturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja muita asiakirjoja. 

Konsernissa toimii aktiivinen työsuojeluryhmä, joka koostuu työturvallisuuden asiantun-

tijoista, työsuojeluvaltuutetuista, työterveyshuollon edustajista ja määritellyistä linjaor-

ganisaation edustajista. Työsuojeluryhmän edustajia on kattavasti eri liiketoiminnoista ja 

organisaatioyksiköistä. (Vastuullisuusraportti 2018, s. 22) 

 TTT-järjestelmä 

Ydinturvallisuuslainsäädännön YVL A.3/2019:n vaatima dokumentoitu johtamisjärjes-

telmä on TVO-konsernin asiakirjassa TVO:n toimintajärjestelmä. Työterveys- ja turvalli-

suusjärjestelmää ei tähän dokumenttiin ole sisällytetty. TVO:lla ja Posivalla on omat OH-

SAS 18001 -julkaisun mukaan sertifioidut TTT-järjestelmät. 

Vaarojen tunnistaminen ja TTT-riskien arviointi 

TVO-konsernissa organisaatioilla on oltava voimassa olevat riskien arviointisuunnitel-

mat, joiden mukaan toistuviin töihin liittyvät riskien arvioinnit päivitetään. Konsernin oh-

jeistuksen mukaan riskien arvioinnit päivitetään lähtökohtaisesti kahden vuoden välein 

tai jos toiminta keskeisesti muuttuu. Toistuvien ja rutiininomaisten töiden lisäksi myös 

harvoin tai kertaluonteisesti esiintyviin töihin tehdään riskien arviointi ennen työn aloitta-

mista. Myös urakoitsijoiden on tehtävä töistään riskien arvioinnit. Riskien arviointi on 
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osana urakoitsijoiden menetelmäkuvauksia, joissa on kattavasti kuvattu myös tehtävä 

työ sekä siihen kuuluvat työmenetelmät ja työvaiheet. Menetelmäkuvausten muodosta-

misessa voidaan olla urakoitsijoiden apuna ja menetelmäkuvaukset on oltava tarkastettu 

ja hyväksytty tilaajalla sekä käyty läpi työntekijöiden kanssa ennen kuin työ voidaan aloit-

taa. Organisaatiotasoisesti suoritetaan myös psykososiaalisten riskien arviointia, joka si-

sältää myös arviota töiden henkisestä kuormittavuudesta. Myös etätyöskentelyä varten 

on ensin arvioitava etätyöskentelykohteeseen liittyvät riskit valmiin lomakkeen avulla. 

Tähän sisältyy myös esimerkiksi kotoa käsin työskentely. 

Riskien arvioinnin lisäksi TVO-konsernilla on käytössä Kohteella tehtävä vaarojen tun-

nistus -työvihko, johon on kerätty yleisiä vaaratekijöitä ja asioita, jotka on varmistettava 

ennen turvallista työn aloittamista. Kohteella tehtävä vaarojen tunnistus ei korvaa riskien 

arviointia, vaan täydentää tätä. Etukäteen tehdyssä riskien arvioinnissa on haastavaa 

tunnistaa muuttuvaan työympäristöön ja olosuhteisiin liittyviä vaaran paikkoja, nämä on 

helpompi tunnistaa työkohteella juuri ennen työn aloitusta. Jos kohteella tehtävän vaa-

rojen tunnistuksen yhteydessä havaitaan vaaratekijä, on tarvittavat toimenpiteet suori-

tettava ennen työn aloittamista. Kohteella tehtävää vaarojen tunnistus -työvihkoa hyö-

dynnetään myös, jos työskennellään Olkiluodon alueen ulkopuolella. Jos riskien arvioin-

nissa tai osana kohteella tehtävää vaarojen tunnistusta havaitaan jokin turvallisuuden 

vaarantava puute, on se korjattava ennen työn aloittamista. 

Urakoitsijat ja ulkoistaminen 

Konsernissa on ulkoistettu myös TTT-toiminnan ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta 

keskeisiä toimintoja. Esimerkiksi logistiikkapalvelu on ulkoistettu. Olkiluodossa urakoitsi-

jat suorittavat valtaosan fyysisistä töistä, myös korkean riskin töitä. TTT-toiminnan kan-

nalta keskeiset ulkoistetut toiminnot tapahtuvat kuitenkin Olkiluodon alueella, jossa kon-

serni valvoo toimintaa. Urakoitsijoita koskettavat samat turvallisuusvaatimukset kuin 

konsernin omaa henkilöstöä. Tiedot näistä vaatimuksista lähetetään jo osana tarjous-

pyyntöaineistoa. Mikäli urakoitsijalla havaitaan olevan haasteita täyttää konsernin vaati-

muksia, heitä pyritään aktiivisesti opastamaan ja valmentamaan. Toimittajia valittaessa 

huomioidaan määritellyt TTT-kriteerit, mutta nämä ovat vain yksi osa valintakriteerejä. 

Uusien toimijoiden kanssa on toisinaan aluksi haasteita turvallisuuden korkean vaati-

mustason vuoksi, mutta perehdytysten, valvonnan ja ohjauksen kautta vaatimustaso tu-

lee pian tutuksi. 
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 OHSAS 18001 

TVO:lla ja Posivalla on OHSAS 18001 -julkaisun mukaisilla TTT-järjestelmillä saavutettu 

hyviä tuloksia. Kuvassa 7 on esitetty koko konsernin tapaturmataajuudet vuonna 2019. 

Tapaturmataajuuden arvoissa on huomioitu aina edellisen 12 kuukauden työtunnit ja 

poissaoloon johtaneet tapaturmat konsernin oman henkilöstön sekä alihankkijoiden 

osalta. Näissä luvuissa on huomioitu työmatkatapaturmia lukuun ottamatta kaikki pois-

saoloon johtaneet työtapaturmat. Lukuun ei siten sisälly myöskään niin sanotut nollata-

paturmat eli tapaturmat, joista ei seurannut poissaoloa. 

 

 TVO-konsernin tapaturmataajuus vuonna 2019. (TVO Intra 2020) 

Vuonna 2019 konsernin tapaturmataajuuden välitavoitteeksi oli asetettu 3,2. Pitkän ai-

kavälin tavoitteena konsernissa on kuitenkin nolla tapaturmaa. Kesällä päästiin tavoite-

tasoon ja jopa sen alle. Loppuvuodesta sattui poissaoloon johtaneita tapaturmia ja jou-

lukuussa tapaturmataajuuden arvo nousi neljään. Tapaturmataajuus on kuitenkin koko 

vuoden ollut hyvin alhainen, kun verrataan kuvan 1 teollisuuden ja rakentamisen tapa-

turmataajuuden arvoihin. Kuvassa 8 on esitetty tapaturmataajuuden kehitystä pidem-

mällä aikavälillä, vuodesta 2016 alkaen. 
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 TVO-konsernin tapaturmataajuudet. (TVO Intra 2019) 

Kuvassa on esitetty konsernin oman henkilöstön tapaturmataajuuden kehitys sinisellä ja 

alihankkijoiden oranssilla. TVO:n ja Posivan, eli konsernin oman henkilöstön tapaturma-

taajuus on syksyllä 2019 ollut 1,2 ja tarkasteluvälillä korkeimmillaan vuonna 2016 taajuus 

on ollut 4,3. Konsernin oman henkilöstön tapaturmataajuus on hieman laskenut tarkas-

teluvälillä, mutta alihankkijoiden osalta muutos on huomattavasti suurempi. Posivalla ja 

sen alihankkijoilla oli 508 päivän jakso ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia ennen 

syksyä 2019. Vuoden 2016 alussa konsernin alihankkijoiden tapaturmataajuus on ollut 

14,1 ja alimmillaan vuonna 2019 taajuus on ollut 3,9. Pitkällä aikavälillä ollaan menossa 

oikeaan suuntaan, mutta konsernissa on tunnistettu, että jos halutaan saada tapaturma-

taajuus nollaan, ei se onnistu nykyisillä menetelmillä, vaan tarvitaan uusia työkaluja ja 

keinoja sen saavuttamiseksi. 

 ISO 45001 

Vaikka OHSAS -julkaisun mukaisilla TTT-järjestelmillä on saavutettu hyviä tuloksia, on 

TVO-konsernin sisällä tunnistettu uuden ISO 45001 -standardin julkaisun tärkeys ja ha-

lutaan että konsernilla pysyy voimassa oleva sertifioitu TTT-järjestelmä. Vielä 2020 vuo-

den alussa sidosryhmät eivät ole vaatineet konsernia siirtymään ISO 45001 - sertifioituun 

järjestelmään. On kuitenkin todennäköistä, että mikäli konsernilla ei olisi voimassa ole-

vaa sertifioitua TTT-järjestelmää siirtymäajan päättyessä, voisi painetta ISO 45001 -ser-

tifioituun järjestelmään siirtymiseen liittyen tulla esimerkiksi TVO:n ja Posivan omistajilta. 

TVO-konsernissa halutaan siirtyä yhteen konserninlaajuiseen ISO 45001 -standardin-

mukaiseen sertifioituun järjestelmään. Kuvassa 9 on esitetty siirtymäprosessi, jonka mu-

kaisesti siirrytään konserninlaajuiseen ISO 45001 -sertifioituun TTT-järjestelmään. 
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 Siirtymäprosessi OHSAS 18001 sertifioiduista TTT-järjestelmistä konser-
ninlaajuiseen ISO 45001 sertifioituun järjestelmään. 

 

Posivalla nykyinen OHSAS -sertifikaatti on voimassa vuoden 2020 loppuun. TVO:lla ser-

tifikaatti on voimassa 31. maaliskuuta 2020 asti. Eli vaikka siirtymäaikaa uuteen standar-

diin on maaliskuuhun 2021, on konsernissa päätetty hakea ISO 45001 -sertifikaattia jo 

ennen huhtikuuta 2020, jotta säästytään ylimääräiseltä OHSAS 18001 -sertifikaatin uu-

simiselta.  

3.5 Aineisto 

Työn aineistoon kuuluu ISO 45001:2018 -standardi ja sen sisältämät vaatimukset, 

TVO:n vanha TTT-järjestelmäasiakirja sekä muut TVO-konsernin TTT-ohjeet. Keskeisiä 

ohjeita ovat etenkin ohje vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin, konsernitason 

politiikat, ohjeet sisäisiin auditointeihin ja johdonkatselmuksiin, organisaatiokäsikirjat ja 

TVO:n toimintajärjestelmä. Aineiston perusteella haetaan vastaukset seuraaviin tutki-

muskysymyksiin: 

1. Mikä on vaatimustenmukaisuuden nykytilanne? 

- Ohjeistus 
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- Toiminta 

2. Mihin liittyen on vielä kehitettävää? 

3. Millä toimenpiteillä puutteet saadaan korjattua? 

3.6 Työn osatehtävät 

Työ on toteutettu kolmessa osatehtävässä. Vaikka työ on rajattu kattamaan vain seuraa-

vat kolme osatehtävää, kuuluu kohdeyrityksellä TTT-järjestelmän päivittämisprosessiin 

neljäntenä osatehtävänä myös muiden järjestelmässä viitattujen ohjeiden päivittäminen, 

jotta koko TTT-järjestelmä saadaan uuden standardin vaatimusten mukaiseksi. Työssä 

ei päivitetä TTT-järjestelmä -dokumentin lisäksi muita ohjeita, mutta nykytila-analyysin 

yhteydessä on kuitenkin määritelty mihin asiakirjoihin tunnistetut ohjeistukseen liittyvät 

puutteet tulee korjata. 

Ensimmäisessä osatehtävässä on tutustuttu kohdeyrityksen TTT-järjestelmien kannalta 

olennaisiin asiakirjoihin ja muodostettu Excel -tiedosto TTT-järjestelmien nykytila-ana-

lyysiä varten. Vaatimukset on kirjattu Excel -tiedostoon omille riveilleen. Jokainen vaati-

mus on tarkasteltu erikseen ja arvioitu täyttyykö vaatimus etenkin ohjeistuksen, mutta 

myös toiminnan osalta, sekä perusteltu miksi vaatimus joko täyttyy tai ei täyty. Excel -

tiedostoon on kerätty mistä asiakirjasta tai asiakirjoista ja niiden luvuista vaatimuksen 

täyttymisen perustelu löytyy ja lainaus kyseisestä tekstistä. Pääasiassa vaatimuksen 

täyttymisen arviointi ohjeistuksen osalta on melko yksiselitteistä, jos vaadittu asia on esi-

tetty konsernin ohjeistuksessa, vaatimus täyttyy. Kaikkien vaatimusten osalta tilanne ei 

kuitenkaan ole aivan yksiselitteinen, vaan vaatimusta vastaava sisältö saattaa löytyä 

vain osittain konsernin asiakirjoista tai standardin asettama vaatimustaso on voitu tulkita 

väärin. Tarvittaessa vaatimuksia on käyty läpi yhdessä työn ohjaajan, TVO-konsernin 

työsuojelupäällikön kanssa. Toisinaan on ollut tarve hyödyntää myös konsernin muita 

asiantuntijoita. Standardin tulkitsemiseen liittyen olen osallistunut sertifiointialan toimijan 

järjestämässä ISO 45001 -standardia käsittelevässä koulutuksessa ja myös sertifiointi-

auditoinnin yhteydessä verrattiin näkemyksiä standardista ja sen vaatimusten sisällöstä. 

Nykytila-analyysin tulokset on kerätty samaan Excel -tiedostoon. Työn tuloksissa on eri-

telty kuinka standardin eri lukujen vaatimukset täyttyvät tai eivät täyty. Nykytila-analyysin 

Excel -tiedoston sisältöä ei kokonaisuudessaan ollut mahdollista lisätä työn liitteeksi, 

mutta liitteenä on kuitenkin lyhyt ote nykytila-analyysistä (Liite A). 

Toisessa osatehtävässä on määritelty millä toimenpiteillä havaitut puutteet saadaan kor-

jattua. Jos toimenpiteenä on ollut ohjeistuksen päivittäminen, on nykytila-analyysiin kir-

jattu asiakirja, johon päivitys on tehty tai tullaan tekemään. Toimenpiteet on esitetty 

osana tulosten tarkastelua. 
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Tämän työn viimeisenä osatehtävänä on päivitetyn TTT-järjestelmäasiakirjan laatiminen. 

Excel -tiedostossa on sarakkeet, joihin on eritelty sellaiset vaatimukset, jotka täyttyvät 

vanhassa TTT-järjestelmässä tai siinä viitatusta asiakirjassa jo sellaisenaan tai osittain 

ja vaatimukset, jotka täyttyvät jonkin muun asiakirjan sisällön perusteella sekä vaatimuk-

set, joita konsernin asiakirjoissa ei ole vielä huomioitu. Päivitetty TTT-järjestelmä on 

työssä liitteenä (Liite 2). 

Vaikka tämä työ on rajattu kattamaan vain nämä kolme osatehtävää, on työn ohella päi-

vitetty myös muita ohjeita ja järjestetty konsernilaisille koulutuksia uuden standardin 

muutoksista sekä päivitetyn TTT-järjestelmän uudesta sisällöstä. TTT-järjestelmän ser-

tifiointiauditointi oli helmikuussa 2020, jonka jäljiltä päivitettyyn TTT-järjestelmään on 

tehty vielä muutamia muutoksia. 
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4. TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

TVO-konsernissa nykyisin käytössä olevat TTT-järjestelmät vastaavat jo varsin hyvin 

ISO 45001 -standardin vaatimuksia. Toisaalta puutteita on myös vanhojen vaatimusten 

osalta. Määrällisesti eniten täyttymättömiä vaatimuksia on johtajuuteen, henkilöstön kuu-

lemiseen ja osallistamiseen sekä TTT-tavoitteisiin liittyen. Muut keskeiset puutteet liitty-

vät sidosryhmien TTT-tarpeiden ja -odotusten tunnistamiseen sekä organisaation toimin-

nan kannalta keskeisten TTT-riskien ja etenkin TTT-mahdollisuuksien tunnistamiseen. 

4.1 TTT-järjestelmän nykytila-analyysi ja toimenpiteet 

Nykytila-analyysissä ISO 45001 -standardi on jaettu 252 vaatimukseen. Vaatimuksia on 

tarkasteltu erikseen ohjeistuksen ja toiminnan osalta. Vaatimuksista lähes puolet on uu-

sia OHSAS 18001 -julkaisun vaatimuksiin nähden. Tulosten perusteella konsernin TTT-

järjestelmä täyttää uusista 111 vaatimuksesta 85 sekä ohjeistuksen, että toiminnan 

osalta. Taulukossa 1 on esitetty työn kootut tulokset. 

Taulukko 1. Nykytila-analyysin kootut tulokset. 

Vaatimuksia yhteensä: 252       

Näistä uusia vaatimuksia: 111       

            

Täyttyykö vaatimus (ohjeistus): Uusia: Täyttyykö vaatimus (toiminta): Uusia: 

Kyllä 214 85 Kyllä 244 104 

Ei 38 26 Ei 8 7 

            

Löytyy sellaisenaan vanhasta järjestelmästä/siinä viitatusta ohjeesta: 132 49 

            

Vaatimus täyttyy sekä ohjeistuksen, että toiminnan osalta: 214 85 

Vaatimus täyttyy, mutta voisi kuitenkin olla parantamisen varaa 18 9 

Vaatimus täyttyy ohjeistuksen osalta, mutta ei toiminnan osalta: 0 0 

Vaatimus täyttyy toiminnan osalta, mutta ei ohjeistuksen osalta: 30 19 

Vaatimus ei täyty ohjeistuksen eikä toiminnan osalta: 8 7 

 

Ohjeistuksen osalta vaatimuksista 38 ei täyty ja näistä vaatimuksista 26 on uusia. Lisäksi 

18 muun vaatimuksen osalta on arvioitu, että voisi olla kehitettävää, ja näistäkin vain 9 

on uusia vaatimuksia. Tarkastelun perusteella kaikki vaatimukset, jotka täyttyvät ohjeis-
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tuksen osalta, täyttyvät myös toiminnan osalta. Vaatimuksia, jotka konsernin ohjeistuk-

sessa ja toiminnassa eivät vielä täyty, on 8. Toiminnan osalta täyttymättömiä vaatimuk-

sia on vain 8, joista 7 on uusia. Tulosten perusteella toiminta vastaa jo hyvin uusia vaa-

timuksia. 

 Soveltamisala ja toimintaympäristö 

Taulukossa 2 on nykytila-analyysin tulokset organisaation soveltamisalan ja toimintaym-

päristön osalta. Taulukon sarakkeessa Vaatimuksia on määritetty kuinka monta vaati-

musta tarkasteltava ISO 45001 -standardin luku sisältää. Sarakkeeseen Uusia on ilmoi-

tettu, kuinka moni vaatimuksista on uusia tai sisältää tarkennuksia OHSAS 18001 -jul-

kaisuun nähden. Jos luvussa on useita uusia vaatimuksia, on nämä solut täytetty punai-

sella. Jos luvussa ei ole yhtään uutta vaatimusta, on solu täytetty turkoosilla. Kunnossa 

-sarakkeelle on luokiteltu vaatimukset, jotka nykytila-analyysin perusteella täyttyvät ja 

joihin ei tarkastelussa ole tunnistettu parannettavaa. Jos kaikki, tai lähes kaikki luvun 

vaatimukset ovat kunnossa, on solut täytetty vihreällä. Ei täyty -sarake sisältää vaati-

mukset, jotka eivät nykytila-analyysin perusteella täyty. Jos luvussa on paljon vaatimuk-

sia, jotka eivät täyty, on solut täytetty tummanpunaisella. Parannettavaa tarkoittaa vaa-

timuksia, jotka nykytila-analyysin perusteella täyttävät standardin minimivaatimuksen, 

mutta joihin on tunnistettu kehitettävää. Jos parannettavaa liittyy useaan vaatimukseen, 

on solu täytetty keltaisella. 

Taulukko 2. Soveltamisala ja toimintaympäristö. 

 

TTT-järjestelmän päivittämisen myötä toimintaympäristö muuttuu, koska uusi järjestelmä 

kattaa jatkossa toiminnan koko TVO-konsernissa. Olennaisia sidosryhmiä on yleisesti 

tunnistettu TVO:n toimintajärjestelmässä ja TVO:n ja Posivan johtamiskäsikirjoissa. So-

veltamisalaan ja toimintaympäristöön liittyen on tunnistettu, että kehitettävää liittyy kes-

keisten sidosryhmien tunnistamiseen juuri TTT-näkökulmasta ja nämä sidosryhmät on 

dokumentoitu päivitettyyn TTT-järjestelmään. Ainoa organisaation toimintaympäristöön 

liittyvä vaatimus, joka ei tarkastelun perusteella täyty, on sidosryhmien tarpeiden ja odo-

tusten määrittäminen. Sidosryhmien tarpeita ja odotuksia on määritelty osana konsernin 

ympäristöjärjestelmää, mutta TTT-näkökulmasta määritellyt tarpeet ja -odotukset ovat 

vielä puuttuneet. Korjaavana toimenpiteenä TTT-järjestelmään on määritelty prosessi, 
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johon sisältyy sidosryhmien tarpeiden ja odotusten tunnistaminen, katselmointi ja päivit-

täminen. Sidosryhmien TTT-tarpeet ja -odotukset on myös työn ohella määritelty ja näitä 

tarpeita ja odotuksia päivitetään organisaatiossa tapahtuvien keskeisten muutosten jäl-

keen. Muutosten jälkeen arvioidaan myös muutoksiin mahdollisesti liittyviä riskejä ja 

mahdollisuuksia.  

 Johtajuus ja työntekijöiden osallistuminen 

Nykytila-analyysin perusteella johtajuuteen ja johdon sitoutumiseen liittyvistä 13 vaati-

muksesta viisi ei täyty. Kaikki viisi vaatimusta ovat uusia OHSAS 18001 -julkaisun vaa-

timuksiin nähden. Tarkastelun perusteella kaikki nämä vaatimukset kuitenkin täyttyivät 

toiminnan osalta. Kyseiset vaatimukset on huomioitu päivitetyssä TTT-järjestelmässä. 

Päivitykset löytyvät TTT-järjestelmän luvun 5.2 TTT-vastuut ja -odotukset, kohdasta 

johto. Taulukossa 3 on esitetty tulokset johtajuuteen ja työntekijöiden osallistumiseen 

liittyvien vaatimusten osalta. 

Taulukko 3. Johtajuus ja sitoutuminen. 

 

TVO-konsernissa on määritelty konsernitason politiikat, jossa TTT-politiikka on yksi osa. 

ISO 45001 -standardissa vaaditusta TTT-politiikan sisällöstä toiminnan jatkuva paranta-

minen ja lakisääteisten ja muiden vaatimusten täyttyminen ei näy erikseen TTT-politiikan 

alla, mutta löytyy kuitenkin osana konsernitason politiikkaa. TTT-politiikkaan liittyen ISO 

-standardissa on vain yksi uusi vaatimus, joka on myös ainoa vaatimus, joka ei tarkas-

telun perusteella täyty. Lisäksi kahteen jo OHSAS -julkaisussa määriteltyyn vaatimuk-

seen liittyy nykytila-analyysin perusteella kehitettävää. Sitoutuminen työntekijöiden kuu-

lemiseen ja osallistamiseen on lisätty osaksi päivitettyä TTT-politiikkaa. Konsernin päivi-

tetty TTT-politiikka on esitetty TTT-järjestelmän luvun 5.1 toisessa kappaleessa. Vanha 

vaatimus, jossa vaaditaan sitoutumista vaarojen poistamiseen ja TTT-riskien vähentä-

miseen, ei suoraan TVO-konsernin TTT-politiikassa näy. TTT-politiikan sisältöä ei ole 

tähän liittyen muutettu, vaan TTT-järjestelmässä on politiikan perään avattu, että politii-

kassa mainittuun ennakoivaan toimintaan sisältyy sitoutuminen vaarojen ennakoivaan 

poistamiseen ja TTT-riskien vähentämiseen. Jo OHSAS -julkaisussa on vaadittu myös, 

että TTT-politiikan on oltava koko organisaation tiedossa. Konsernitason politiikat -asia-

kirja on kaikkien saatavilla, joten on arvioitu, että minimivaatimus täyttyy. TTT-politiikka 
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voisi kuitenkin lisäksi olla työntekijöille helpommin saatavissa esimerkiksi konsernin in-

tranetistä työturvallisuus -sivulla.  

Päivitetyn TTT-järjestelmän luvussa 5.2 on määritelty eri roolien keskeiset työturvalli-

suusvastuut, ja -odotukset. ISO 45001 -standardissa on määritelty TTT-asiat, joihin liit-

tyen työntekijöitä on kuultava ja osallistettava. Standardissa ei ole kuitenkaan tarkasti 

määritelty, kuinka vaatimukset tulee täyttää ja missä laajuudessa kuuleminen ja osallis-

taminen on kunkin vaatimuksen osalta toteutettava. Nykytila-analyysissä kuuleminen ja 

osallistaminen on kokonaisuus, johon liittyy määrällisesti eniten täyttymättömiä vaati-

muksia. Tarkastelun perusteella työntekijöiden kuulemiseen ja osallistamiseen liittyvistä 

20 vaatimuksesta vain kymmenen täyttyy, ja näistäkin vaatimuksista kolmeen on tunnis-

tettu kehitettävää. Konsernilla on useita mekanismeja työntekijöiden kuulemiseen ja 

osallistamiseen, kuten esimerkiksi työsuojeluryhmän kokoukset, YT-kokoukset, organi-

saatioiden työturvallisuuden itsearvioinnit, työnaloituskokoukset, lopetuskokoukset, hen-

kilöstökyselyt, riskienarvioinnit sekä turvallisuushavainto- ja aloitejärjestelmät. Päivitet-

tyyn TTT-järjestelmään ei ole vielä erikseen määritelty mitä mekanismeja kulloinkin hyö-

dynnetään. Jotta näiden vaatimusten täyttyminen voidaan paremmin varmistaa ja toden-

taa, kehitystoimenpiteenä vuoden 2020 aikana jokaisen kuulemisen ja osallistamisen 

vaatimuksen osalta tullaan vielä tarkemmin määrittelemään käytettävä mekanismi ja sa-

malla pyritään myös aikatauluttamaan, miten kukin vaatimus täytetään.  

 Suunnittelu 

Riskien ja mahdollisuuksien käsittelyyn liittyen kolme vaatimusta ei nykytila-analyysin 

perusteella täyty ja kahteen vaatimukseen liittyen on tunnistettu kehitettävää. TTT-tavoit-

teiden osalta kahdeksan vaatimusta ei ohjeistuksen osalta täyty. Taulukossa 4 on esi-

tetty nykytila-analyysin tulokset suunnitteluun liittyen. 

Taulukko 4. Suunnittelu. 

 

Konsernissa TTT-toiminta painottuu suurelta osin TTT-riskien tunnistamiseen ja hallitse-

miseen. TTT-mahdollisuuksia voidaan tunnistaa esimerkiksi työn suunnittelussa, mutta 



47 

nämä mahdollisuudet liittyvät töihin ja työn eri vaiheisiin. TTT-mahdollisuuksia käsitel-

lään toisinaan myös TTT-johdon katselmuksissa, mutta TTT-mahdollisuuksien proses-

sinomainen käsittely on tarkastelun perusteella vielä puutteellista. Konsernin toiminnan 

kannalta keskeisiä TTT-riskejä ja -mahdollisuuksia ei ole aiemmin järjestelmällisesti tun-

nistettu ja päivitetty. Korjaavana toimenpiteenä prosessi on kuvattu päivitettyyn TTT-jär-

jestelmään ja luonnos keskeisistä riskeistä ja mahdollisuuksista on luotu maaliskuussa 

2020. TTT-riskit ja -mahdollisuudet tullaan tunnistamaan tarkemmin ja vuoden 2020 ai-

kana ja nämä riskit ja mahdollisuudet tullaan huomioimaan, kun työturvallisuusorgani-

saatio suunnittelee toimintaansa ja tavoitteita vuodelle 2021. 

TTT-riskeihin ja -mahdollisuuksiin kohdistuvien toimenpiteiden suunnitteluun liittyen oh-

jeistuksesta puuttuu parhaiden käytäntöjen ja teknologisten vaihtoehtojen tarkastelu. 

Muutenkin terminä TTT-mahdollisuudet voisi paremmin näkyä myös TVO-konsernin 

Vaarojen tunnistus ja riskinarviointi -ohjeessa. Ohje päivitetään vuoden 2020 aikana, jol-

loin nämä vaatimukset tullaan huomioimaan.  

Vaikka nykytila-analyysin perusteella TTT-tavoitteisiin liittyen yhdeksästä vaatimuksesta 

kahdeksan ei ohjeistuksen osalta täyty, on toiminnan osalta arvioitu, että nämä kaikki 

vaatimukset täyttyvät. TTT-tavoitteita asetetaan osana yhtiön johdon suorittamaa toimin-

nan suunnittelua. Konsernin työturvallisuusorganisaatio määrittää myös vuosittain omat 

TTT-tavoitteet, jotka koskettavat myös muita organisaatioita. Nämä tavoitteet sisältävät 

konkreettisia toimia, joiden avulla TTT-toimintaa jatkuvasti kehitetään. Lisäksi organisaa-

tiot voivat määritellä omia TTT-tavoitteitaan. Numeerisesti mitattavia TTT-tavoitteita seu-

rataan ja niiden arvot päivitetään kuukausittain konsernissa käytettävään QPR-järjestel-

mään. Työturvallisuusorganisaation tavoitteita ja näiden edistymistä käydään läpi tiimi-

palavereissa. Esimerkiksi TVO:n ohjeessa Johtaminen toiminnansuunnittelu ohjaus ja 

mittaaminen on käsitelty yleisesti tavoitteiden asettamista, seuraamista ja mittaamista, 

mutta täällä ei erikseen ole mainittu TTT-tavoitteiden asettamista ja niihin kohdistuvia 

vaatimuksia. Juuri TTT-tavoitteiden asettamiseen liittyvää ohjeistusta ei muistakaan kon-

sernin ohjeista löydetty ja korjaavana toimenpiteenä ISO -standardin ohjaamat vaatimuk-

set ja muu TTT-tavoitteisiin liittyvä ohjeistus on kirjattu päivitetyn TTT-järjestelmän lu-

kuun 6.2. 

 Tukitoiminnot 

Tukitoimintoihin liittyvistä 34 vaatimuksesta lähes puolet on uusia OHSAS -julkaisuun 

nähden. Vaikka uusia vaatimuksia on paljon, näistä vain kolme on sellaisia, jotka ei ny-

kytila-analyysin perusteella täyty. Taulukossa 5 on esitetty tulokset tukitoimintoihin liitty-

vistä vaatimuksista. 
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Taulukko 5. Tukitoiminnot. 

 

Kaksi viestinnän yleisistä vaatimuksista ei analyysin perusteella täyty ohjeistuksen 

osalta. Konsernissa vastataan olennaiseen TTT-viestintään, vaikka tätä ei erikseen ole 

aiemmin mihinkään ohjeeseen määritelty. Samoin konsernissa säilytetään dokumentoi-

tua tietoa TTT-viestinnästä, kun sen on tarkoituksenmukaista. Nämä uudet vaatimukset 

on huomioitu päivitetyssä TTT-järjestelmässä. Kehitettävää tunnistettiin yhteen organi-

saation TTT-viestintäprosesseja koskevaan vaatimukseen. Konsernilla on olemassa 

prosessit sisäiseen ja ulkoiseen TTT-viestintään, mutta prosesseja ole tarkasti kuvattu. 

Prosessien sisältöä on täydennetty konsernin työturvallisuustiimin sisäiseen TTT-vies-

tintäohjeeseen. Tarkemman kuvauksen avulla harvemmin toistuvat viestintäasiat ovat 

sujuvampia toteuttaa ja ohjeen avulla myös henkilöstön vaihtuessa viestinnän sisältö py-

syy laadukkaana. 

Dokumentoinnin osalta ainoa vaatimus, joka analyysin perusteella ei organisaation toi-

minnassa vielä täyty, on vaatimus, jonka mukaan TTT-järjestelmän on sisällettävä ISO 

45001 -standardissa esitetty dokumentoitu tieto. Vaatimus ei luonnollisesti vielä ennen 

TTT-järjestelmän päivittämistä ole täyttynyt.  

 Toiminta 

Toiminnan osalta vaatimuksista yli puolet on uusia OHSAS -julkaisuun nähden. Kaikki 

vaatimukset täyttyvät toiminnan osalta. Vaatimuksista kahta ei ole huomioitu ohjeistuk-

sessa. Kehitettävääkin tunnistettiin vain yhteen vaatimukseen liittyen. Taulukossa 6 on 

esitetty nykytila-analyysin tulokset toiminnan osalta. 
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Taulukko 6. Toiminta. 

 

Vaatimus, jonka mukaan organisaation on mukautettava työtä työntekijöiden mukaisesti, 

on ainoa vaatimus, johon tunnistettiin kehitettävää. TTT-järjestelmään esimiehen vas-

tuuksi on kirjattu, että hän huomioi yksilöiden väliset erot ja tarvittaessa mukauttaa työtä 

työntekijälle sopivaksi. Esimies huomioi esimerkiksi työntekijöiden kokemuksen, päte-

vyyden ja ruumiinrakenteen, mikäli näillä tekijöillä voi olla olennaista vaikutusta riskien 

toteutumiseen.  

Vaarojen poistamiseen ja TTT-riskien vähentämiseen liittyen ei tunnistettu puutteita. 

Etenkin muutosten hallintaan liittyen on paljon uusia vaatimuksia. Vaatimus, joka muu-

tosten hallintaan liittyen ei nykytila-analyysin perusteella täyty, on TTT-toiminnan tasoon 

vaikuttavan tietämyksen ja teknologian kehityksen huomioiminen. Korjaava kirjaus on 

tehty päivitettyyn TTT-järjestelmään. Vaikka urakoitsijoihin ja ulkoistamiseen liittyy paljon 

uusia vaatimuksia, ei näihin tunnistettu puutteita. Konsernilla on kaikille samat yleiset 

TTT-vaatimukset henkilön organisaatiosta riippumatta ja kaikkea toimintaa valvotaan 

säännöllisesti. Urakoitsijayhteistyö liittyy hyvin keskeisesti toimintaan niin TVO:lla kuin 

Posivallakin. Olkiluodossa on jatkuvasti käynnissä useita urakoita, joiden turvallista to-

teutumista valvotaan.  

Kaikki valmiuteen ja hätätilanteissa toimimiseen liittyvät vaatimukset täyttyvät sellaise-

naan, myös uudet kolme vaatimusta. TVO-konsernilla on oma valmiusorganisaatio, hä-

lytyskeskus ja laitospalokunta. Olkiluodossa järjestetään koulutuksia ja vuodessa useita 

harjoituksia, joilla varmistetaan, että tositilanteenkin sattuessa henkilöstö osaa toimia oi-

kein. Harjoituksissa on myös mukana olennaiset sidosryhmät. 

 Suorituskyvyn arviointi ja parantaminen 

Suorituskyvyn arviointiin kohdistuu määrällisesti paljon vaatimuksia. 52 vaatimuksesta 

18 on uusia ja näistä kymmenen kohdistuu johdon katselmuksiin. Suorituskyvyn arvioin-

nin osalta vain yksi vaatimus ei täyty. Taulukossa 7 on esitetty tulokset suorituskyvyn 

arvioinnin osalta. 
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Taulukko 7. Suorituskyvyn arviointi. 

 

Seurannan, mittaamisen, analysoinnin ja suorituskyvyn arvioinnin osalta ei tunnistettu 

puutteita. Lakisääteisten vaatimusten osalta konserni hyödyntää ostettua palvelua, jossa 

ulkoiselta toimijalta saadaan viikoittain tietoa uusista ja muuttuneista säädöksistä. Mää-

ritellyt vastuuhenkilöt päivittävät säädösmuutosten seurantataulukkoa ja toimittavat kon-

sernin päälakimiehelle oman vastuualueensa yhteenvedon lakisääteisten ja muiden vaa-

timusten noudattamisesta. Päälakimies laatii tietojen perusteella yhteenvedon ja päätös-

ehdotuksen johdonkatselmusta varten. 

Konsernissa TVO:n sisäisiin auditointeihin sovelletaan ohjetta TVO:n toiminnan toden-

taminen ja Posivalla ohjetta Sisäiset auditoinnit. Näissä ohjeissa on vielä määritelty so-

vellettavaksi OHSAS 18001 -julkaisua. Seuraavissa päivityksissä päivitetään tähän ISO 

45001 ja joulukuussa 2019 suoritettu TTT-järjestelmän sisäinen auditointi keskittyi jo val-

miuteen siirtyä ISO 45001 -standardiin. Ohjeiden sisältö on jo tarkastelun perustella 

muun sisällön osalta ISO -standardin vaatimusten mukainen.  

TVO:n Johdonkatselmukset -ohjetta sovelletaan laadunhallinnan, ympäristö- ja energia-

tehokkuusasioiden hallinnan sekä työterveys- ja työturvallisuusasioiden hallinnan johdon 

katselmuksiin. Posivalla ei ole johdon katselmuksille omaa erillistä ohjetta, vaan on so-

vellettu edellä mainittua TVO:n ohjetta. Posivan johdon katselmusten rakenne ja sisältö 

eroavat hieman TVO:n katselmoinneista. Katselmointeja ollaan yhdistämässä niin, että 

jatkossa arvioidaan kerralla toimintaa koko konsernissa. Vaikka ISO 45001 -standardi 

sisältää paljon uusia vaatimuksia johdon katselmuksille verrattuna OHSAS -julkaisun si-

sältöön, on samoja vaatimuksia kuitenkin ISO:n laatu- ja ympäristöjärjestelmästandar-

deissa, joita konsernissa on sovellettu. Myös ISO 45001 -standardin aiemman julkaisun 

sisältöä on jo Johdon katselmukset -ohjeen aiemmassa päivityksessä huomioitu. Johdon 

katselmusten osalta ei tunnistettu merkittäviä puutteita. 

Parantamiseen liittyviä vaatimuksia on yhteensä 22 joista seitsemän on uusia OHSAS -

julkaisun vaatimuksiin nähden. Vaatimuksista 15 täyttyy ja on kunnossa sellaisenaan, 

parannettavaa on tunnistettu yhteen vaatimukseen liittyen ja täyttymättömiä vaatimuksia 

on viisi. Taulukossa 8 on esitetty nykytila-analyysin tulokset parantamisen osalta. 
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Taulukko 8. Parantaminen. 

 

Taulukosta huomataan, että parantamiseen liittyen täyttymättömiä vaatimuksia on tun-

nistettu vain standardin lukuun 10.2 vaaratilanteet, poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet 

liittyen. Jatkuvaan parantamiseen on tullut kolme uutta vaatimusta, jotka konsernissa on 

jo huomioitu. Nykytila-analyysin perusteella konsernin vaaratilanteiden tutkintaa ja toi-

menpiteiden valintaa käsittelevään ohjeistukseen liittyy puutteita. Puutteet liittyvät eten-

kin asioihin, jotka tulisi huomioida, kun arvioidaan tarvetta korjaaville toimenpiteille vaa-

ran poistamiseksi. Vain yksi näistä viidestä vaatimuksista on uusi. Korjaavana toimenpi-

teenä konsernin Vaaratilanteiden tutkinta ja raportointi -ohjetta ollaan päivittämässä ja 

näihin vaatimuksiin liittyen muutoksia on tehty hieman myös päivitettyyn TTT-järjestelmä 

-asiakirjaan ja Vaarojen tunnistaminen ja riskinarviointi -ohjeeseen. 

 Rakenne 

Päivitetyssä TTT-järjestelmäasiakirjassa on hyödynnetty samaa Annex SL -rakenteen 

mukaista sisällysluetteloa, kuin ISO 45001 -standardissa. Työssä haastateltiin TVO:n 

laatupäällikköä ja ympäristöasiantuntijaa ja selvitettiin konsernin halukkuutta yhdistää 

ISO-johtamisjärjestelmästandardien mukaiset järjestelmät samaan dokumenttiin, jotta 

mahdollinen yhdistäminen olisi voitu huomioida uutta TTT-järjestelmäasiakirjaa muodos-

tettaessa. 

Konsernilla ei ole yhteistä laadunhallintajärjestelmää, vaan TVO:lla ja Posivalla on omat 

järjestelmät. TVO:n laatujärjestelmä on pääosin sisällytetty TVO:n toimintajärjestelmä -

asiakirjaan, jossa ei ole hyödynnetty Annex SL -rakennetta. Tässä asiakirjassa on myös 

muun muassa ydinturvallisuusohjeiden (YVL) vaatimaa sisältöä ja asiakirja on STUK:n 

hyväksymä. Kyseisen dokumentin muuttaminen ja päivittäminen vaatii siten aina myös 

STUK:n hyväksynnän. Haastattelussa kävi ilmi, että laatu- ja TTT-järjestelmäasiakirjojen 

yhdistäminen nähtiin haasteellisena, eikä sitä koettu tarkoituksenmukaiseksi. Laatujoh-

tamisjärjestelmäasiakirjan yhdistämistä tulevaisuudessa ainakin jollain tasolla osaksi yh-

teistä johtamisjärjestelmäasiakirjaa ei kuitenkaan ole täysin poissuljettu, mutta ainakin 

toistaiseksi asiakirjat pidetään erillään. Johtamisjärjestelmät eivät kuitenkaan ole irralli-

sia, vaan ne vaikuttavat toisiinsa. 

TVO:lla on koko konsernin kattava yhteinen ympäristö- ja energiatehokkuusjärjestelmä. 

Ympäristö- ja energiatehokkuusjärjestelmäasiakirjan rakenteessa on huomioitu ISO 
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14001 -standardin rakenne, komission asetuksen 2017/1505, Energiatehokkuusjärjes-

telmä ETJ+ sisältö ja Asiakirjan laadinta TVO-konsernissa -ohjeen vaatimukset. Sisäl-

lysluettelo ei suoraan seuraa Annex SL -rakennetta, mutta sisältää kuitenkin lähes kaikki 

samat luvut. TTT-järjestelmän ja ympäristö- ja energiatehokkuusjärjestelmän yhdistämi-

nen nähdään täysin mahdollisena. Yhdistämistä ei kuitenkaan ole suoritettu tämän työn 

yhteydessä, eikä yhdistämisestä ole vielä tehty päätöstä, mutta uudessa TTT-järjestel-

mässä on pyritty huomioimaan myös ympäristö- ja energiatehokkuusjärjestelmäasiakir-

jan sisältöä niin, että tulevaisuudessa asiakirjojen mahdollinen yhdistäminen olisi mah-

dollisimman helppoa. 

4.2 Päivitetty TTT-järjestelmä 

Työssä muodostettu konsernitasoinen TTT-järjestelmä on julkaistu tammikuussa 2020. 

Suuri osa vaadituista muutoksista on viety kyseiseen asiakirjaan. TTT-järjestelmä on au-

ditoitu helmikuun 2020 alussa ja auditoinnissa tunnistettujen havaintojen ja lievien poik-

keamien perusteella on tehty vielä hieman päivityksiä TTT-järjestelmään. Lievät poik-

keamat, joita auditoinnissa havaittiin, liittyivät sidosryhmien tarpeiden ja odotusten mää-

rittämiseen juuri TTT-näkökulmasta sekä riskien lisäksi myös mahdollisuuksien tunnis-

tamiseen näiden sidosryhmän tarpeiden ja odotusten sekä näissä mahdollisesti tapah-

tuvien muutosten pohjalta. TTT-järjestelmässä on viitattu useisiin muihin konsernin oh-

jeisiin, joiden sisältö on myös osa TTT-järjestelmää. 
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5. POHDINTA 

Työssä on tunnistettu keskeiset kehityskohteet ja saatu hyvä kokonaisarvio konsernin 

nykytilasta uuden ISO 45001 -standardin vaatimuksiin nähden. Etenkin ohjeistuksen 

osalta tuloksia voidaan pitää varsin luotettavina. Työssä kuvatun siirtymäprosessin osia 

on mahdollista hyödyntää missä tahansa yrityksessä, jossa TTT-järjestelmää luodaan 

tai ollaan siirtymässä OHSAS 18001 -julkaisun mukaisesta järjestelmästä ISO 45001 -

standardiin. Vaikka konsernissa on jo aiemmin tunnistettu ja toimittu useiden uusien ISO 

45001 -standardin vaatimusten mukaan, sisältää standardi hyviä uusia näkökulmia ja 

vaatimuksia, joita tehokkaasti hyödyntämällä TVO-konsernissa voidaan kehittää TTT-

toimintaa entistäkin tehokkaammaksi. 

5.1 Tulosten luotettavuus ja uskottavuus 

Työn mukainen vaatimustenmukaisuuden tarkastelu ei ole koskaan täysin objektiivinen, 

vaan tarkastelijasta riippuen voidaan saada erilaisia tuloksia. Tarkastelun subjektiivi-

suutta on pyritty minimoimaan hyödyntämällä organisaation asiantuntijoita vaatimusten 

täyttymisen arvioinnissa. Työssä on hyödynnetty esimerkiksi konsernin työsuojelupäälli-

kön, työturvallisuusvalvojan, työturvallisuuspäälliköiden, ympäristöasiantuntijoiden sekä 

laatupäällikön asiantuntijuutta. Myös omat työturvallisuuspäällikön toimenkuvaan liittyvät 

tehtävät ja työkokemus organisaatiossa ovat auttaneet tuntemaan laajasti TVO-konser-

nin TTT-ohjeita ja -toimintaa. Nykytila-analyysin tuloksia on myös näiden kokemusten 

pohjalta työn aikana tarkennettu.  

Työn ohjaajana on toiminut TVO-konsernin työsuojelupäällikkö, jonka kanssa on sään-

nöllisesti pidetty palavereita työhön liittyen. Ennen palaveria on kirjattu ylös heränneet 

kysymykset ja ongelmakohdat ja palaverissa on haettu vastauksia näihin kysymyksiin. 

Tapaamisissa on käyty läpi myös työn edistymistä. Yleensä kysymykset ovat liittyneet 

siihen, mitä asiakirjoja tulisi tarkastella eri vaatimusten täyttymistä arvioitaessa, tai keitä 

aiheeseen liittyen olisi hyvä haastatella. Kaikkein haastavimpia vaatimuksia on käsitelty 

konsernin työturvallisuushenkilöstön tiimipalavereissa. 

Nykytila-analyysissä vaatimuksen täyttymisen perusteluina on lähes poikkeuksetta viit-

taus jostain TVO-konsernin ohjeesta tai muusta asiakirjasta. Vaatimusten perusteluista 

valtaosa on sellaisia, että ainakin ohjeistuksen osalta voidaan luotettavasti todeta vaati-

muksen täyttyminen riippumatta siitä, kuka tarkastelun suorittaa. Osa standardin vaati-
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muksista, kuten työntekijöiden kuulemiseen ja osallistamiseen liittyvät vaatimukset, voi-

daan täyttää hyvin monella eri tavalla ja eri yrityksillä on käytössään hyvin erilaisia pro-

sesseja. Tällaisten vaatimusten täyttymistä tarkastelija voi tulkita eri tavalla ja päätyä 

erilaisiin tuloksiin. Tämän työn nykytila-analyysissä ainakin luokkaan "täyttyy, mutta voisi 

parantaa" luokitelluista vaatimuksista osa on sellaisia, että saman materiaalin pohjalta 

tarkastelija voi päätyä joko tulokseen, että vaatimus täyttyy, tai ei täyty. Toiminnan arvi-

oinnin osalta tulkinnan varaa on useiden vaatimusten osalta hieman enemmän ja arvio 

tarkentuu, kun päivitettyä TTT-järjestelmää on useamman kerran auditoitu. 

5.2 Tulosten merkitys 

Sellaisenaan tässä työssä hyödynnettyä kuvan 9 mukaista prosessia ei kaikissa yrityk-

sissä voida käyttää, mutta sen osia, etenkin työn nykytila-analyysiä on mahdollista hyö-

dyntää missä tahansa yrityksessä, jolla on OHSAS 18001 -julkaisun mukainen TTT-jär-

jestelmä, tai joka vasta rakentaa TTT-järjestelmäänsä ensimmäistä kertaa.  

Tämä työ on auttanut TVO-konsernia saamaan ISO 45001 -sertifikaatin, joka on myön-

netty maaliskuussa 2020. Konsernin työterveys ja työturvallisuus on jo valmiiksi ollut hy-

vällä tasolla, mutta koska toimintaa halutaan edelleen kehittää, on myös löydettävä uusia 

keinoja toiminnan parantamiseksi. Toistaiseksi on mahdoton sanoa mihin tuloksiin uutta 

järjestelmää hyödyntämällä tullaan pääsemään, mutta koska järjestelmä sisältää uusia 

prosesseja sekä uusia näkökulmia jo käytössä oleviin toimintoihin liittyen, voi työssä 

tehty TTT-järjestelmän päivitys edesauttaa TTT-tason jatkuvaa parantamista. Työn tu-

losten seurauksena useiden ohjepäivitysten lisäksi konsernissa on tunnistettu sidosryh-

mien TTT-tarpeet ja -odotukset. Näistä tarpeista ja odotuksista on muodostettu luonnos 

konsernitason keskeisistä TTT-riskeistä ja -mahdollisuuksista. Näitä riskejä ja mahdolli-

suuksia tullaan tunnistamaan kattavammin vuoden 2020 aikana. Toistaiseksi konser-

nissa työturvallisuusorganisaation toiminnan suunnittelu ja TTT-tavoitteet ovat perustu-

neet mittareihin ja kokemuksiin siitä, mihin liittyen on ollut puutteita ja kehitettävää. Kun 

TTT-toiminnan kannalta keskeisiä konsernin riskejä ja mahdollisuuksia tunnistetaan ja 

päivitetään johdonmukaisesti, voi ilmetä uusia tarpeita, joita ei konsernissa olisi muuten 

ennakoivasti tunnistettu vaan tarve olisi todennäköisesti huomattu vasta kun riski olisi 

toteutunut. Toistaiseksi TVO-konsernissa TTT-toiminta on keskittynyt pääasiassa riskien 

tunnistamiseen ja torjumiseen. TTT-toimintaan liittyvien mahdollisuuksien prosessin-

omainen tunnistaminen ja arviointi voivat jatkossa myös enemmän ohjata konsernin 

TTT-toimintaa. Järjestelmän jalkauttamisen edistämiseksi TVO-konsernissa on järjes-

tetty myös kolme auditoriotilaisuutta, joissa on esitetty lyhyesti TTT-järjestelmän tarkoi-
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tus, keskeiset ISO 45001 -standardin muutokset sekä tämän työn nykytila-analyysin tu-

lokset. Lisäksi konsernin johdon kanssa on erikseen keskusteltu etenkin johtoa kosket-

tavista vaatimuksista ja muutoksista. Muutoksia on esitetty erikseen myös työsuojeluryh-

män kokouksessa ja työturvallisuusorganisaation palavereissa. Muutokset vaikuttavat 

etenkin konsernin johdon, esimiesten ja työturvallisuusorganisaation toimintaan.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä työssä oli tavoitteena selvittää TVO-konsernin TTT-järjestelmien nykytila ISO 

45001 -standardin vaatimuksiin nähden sekä muodostaa konsernin kattava uuden stan-

dardin mukainen järjestelmä. Työssä muodostettiin nykytila-analyysi, jonka perusteella 

konsernissa oli jo monilta osin huomioitu uuden standardin vaatimuksia. Analyysin pe-

rusteella tunnistettiin myös kehityskohteet sekä vaaditut toimenpiteet, joilla loputkin ISO 

45001 -standardin vaatimukset huomioitiin. Konsernissa TTT-toiminta ja prosessit vas-

tasivat jo varsin hyvin standardin vaatimuksia ja suuri osa nykytila-analyysissä havai-

tuista puutteista korjattiin päivittämällä ohjeita. Vaikka konsernissa onkin jo monilta osin 

toimittu uusien vaatimusten mukaisesti, auttavat ohjepäivitykset varmistamaan, että toi-

minta on vaatimustenmukaista myös jatkossa sekä henkilöstö- ja muiden muutosten jäl-

keen. 

Ohjeistuksen osalta puutteita oli määrällisesti paljon johtajuuteen ja johdon sitoutumi-

seen, työntekijöiden kuulemiseen ja osallistamiseen sekä TTT-tavoitteisiin liittyen. Joh-

tajuuteen ja johdon sitoutumiseen liittyen TTT-järjestelmään määriteltiin johdon TTT-vas-

tuut ja odotukset, jotka esitettiin erikseen johtoryhmälle. Työntekijöiden kuulemiseen ja 

osallistamiseen liittyi paljon uusia vaatimuksia ja myös määrällisesti eniten täyttymättö-

miä vaatimuksia. Näiden vaatimusten pohjalta muokattiin konsernin TTT-politiikkaa ja 

määriteltiin TTT-järjestelmään asiat, joihin liittyen työntekijöitä on kuultava ja osallistet-

tava. Järjestelmään määriteltiin myös TVO-konsernissa hyödynnettävät kuulemisen ja 

osallistamisen mekanismit, mutta kehitettäväksi jäi vielä määrittää, mitä mekanismia 

hyödynnetään kunkin vaatimuksen osalta. Esimerkiksi voidaan määritellä, että sidosryh-

mien tarpeet ja odotukset katselmoidaan vuosittain ensimmäisessä työsuojeluryhmän 

kokouksessa, jolloin asia voidaan myös todentaa kokouksen pöytäkirjasta. TTT-tavoit-

teet ovat sisällöltään vaatimusten mukaisia, joten korjaavaksi toimenpiteeksi riitti tavoit-

teisiin liittyvän ohjeistuksen dokumentointi päivitettyyn TTT-järjestelmään. Muita keskei-

siä TTT-järjestelmäasiakirjaan tehtyjä päivityksiä olivat eri roolien keskeisten TTT-vas-

tuiden, -oikeuksien ja -odotusten määrittäminen sekä dokumentin rakenne, joka on nyt 

sama kuin ISO 45001 -standardissa. Järjestelmään on myös kuvattu prosessi sidosryh-

mien TTT-tarpeiden ja -odotusten sekä TTT-riskien ja -mahdollisuuksien tunnistamiseen 

ja katselmointiin. 
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Keskeisimpinä toimenpiteinä TTT-järjestelmäasiakirjan päivittämisen ja muiden ohjepäi-

vitysten lisäksi olivat sidosryhmien TTT-tarpeiden ja -odotusten määrittäminen, konser-

nitasolla keskeisten TTT-riskien ja -mahdollisuuksien tunnistaminen sekä järjestelmän 

muutoksia käsittelevien koulutusten järjestäminen. 
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LIITE A: NYKYILA-ANALYYSI 
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LIITE B: PÄIVITETTY TTT-JÄRJESTELMÄASIAKIRJA 

 

1  JOHDANTO 

 

Tätä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmää (TTT-järjestelmä) sovelletaan TVO-kon-

sernin työterveys- ja työturvallisuusriskien hallintaan ja TTT-toiminnan jatkuvaan paran-

tamiseen. Järjestelmä auttaa konsernia saavuttamaan TTT-tavoitteet, sekä täyttämään 

lakisääteiset ja muut vaatimukset. 

Tämä TTT-järjestelmä on osa TVO:n toimintajärjestelmää ja Posivan johtamisjärjestel-

mää. Järjestelmä toimii myös työturvallisuuslain mukaisena työsuojelun toimintaohjel-

mana. Asiakirjan ajantasaisuudesta vastaa yritysturvallisuuden osaamiskeskus. 

 

2  VIITTAUKSET 

Seuraavat asiakirjat, joihin tässä tekstissä viitataan, vaikuttavat tämän TTT-järjestelmän 

sisältöön: 

1. Työturvallisuuslainsäädäntö 

2. Standardi ISO 45001:2018 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät. Spesifikaa-

tio 

3. TVO:n toimintajärjestelmän yleinen osa  

4. TVO:n organisaatiokäsikirja  

5. Posivan organisaatiokäsikirja  

6. Posivan johtamiskäsikirja 

 

3  TERMIT JA MÄÄRITELMÄT 

Tässä TTT-järjestelmässä pätevät ISO -johtamisjärjestelmästandardeihin perustuvat ja 

niistä tarkennetut määritelmät, kuten: 

Kuuleminen 

Mielipiteiden kysyminen ennen päätöksentekoa. Kuulemiseen voi sisältyä esimerkiksi 

työterveys- ja työturvallisuusorganisaatioiden sekä työntekijöiden edustajien kannan sel-

vittäminen. 
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Osallistaminen 

Päätöksenteossa mukana oleminen tai päätöksentekoon mukaan ottaminen. Osallista-

miseen sisältyy mahdollisten terveys- ja turvallisuuskomiteoiden ja työntekijöiden edus-

tajien ottaminen mukaan päätöksentekoon. 

Prosessi 

Toisiinsa liittyvät tai vaikuttavat toiminnot, joilla panokset muutetaan tuotoksiksi. 

Sidosryhmä 

Henkilö tai organisaatio, joka voi vaikuttaa johonkin päätökseen tai toimintaan tai joka 

voi olla tai kokea olevansa päätöksen tai toiminnan vaikutuksen kohteena. 

Työntekijä 

TVO-konsernissa työntekijöitä ovat kaikki Olkiluodossa työtä tekevät henkilöt. Työnteki-

jöiden synonyyminä käytetään usein sanaa "henkilöstö". 

 

4  ORGANISAATION TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

4.1  Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen 

TVO-konsernin toimintaympäristöä johtamisjärjestelmän kannalta on käsitelty asiakir-

joissa Teollisuuden Voima Oyj:n toimintajärjestelmä ja Posivan Johtamiskäsikirja. Toi-

mintaan liittyy olennaisesti ydinala, teollisuus, rakentaminen, maanalainen rakentaminen 

ja louhinta sekä asiantuntija- ja toimistotyöt. 

 

4.2  Työntekijöiden ja muiden sidosryhmien tarpeiden ja odo-
tusten ymmärtäminen 

TVO-konsernissa TTT-toiminnan kannalta olennaisiksi sidosryhmiksi työntekijöiden li-

säksi on tunnistettu rahoittajat, omistajat, henkilöstö ja perhe, alihankkijat, yhteistyö-

kumppanit, viranomaiset, päättäjät, media, energia-alan organisaatiot, järjestöt, paikal-

lisyhteisöt, suuri yleisö, työturvallisuuden ja työterveyshuollon ammattilaiset ja vierailijat. 

Asiakirjassa TVO-konsernin sidosryhmien TTT-tarpeet ja -odotukset on tunnistettu 

edellä mainittujen sidosryhmien tarpeita ja odotuksia. Työturvallisuusorganisaatio vastaa 

näiden tarpeiden ja odotusten ajantasaisuudesta. Asiakirja katselmoidaan vuosittain 
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sekä merkittävien, sidosryhmiin vaikuttavien, muutosten jälkeen. Mikäli tarpeisiin ja odo-

tuksiin tulee muutoksia, käsitellään nämä muutokset seuraavassa TTT-johdon katsel-

muksessa.  

Konserni toimii oikeudenmukaisesti, rehellisesti ja tasapuolisesti kaikkia sidosryhmiään 

kohtaan ja ottaa toiminnassaan huomioon lakisääteiset ja muut vaatimukset ohjeen La-

kisääteiset ja muut vaatimukset mukaisesti. Lisäksi TVO asettaa omalle toiminnalleen 

osittain lainsäädännön vaatimuksia tiukempia tavoitteita ja ottaa sidosryhmiensä näke-

mykset huomioon suunnitelmissa ja päätöksissä, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia 

konsernin toimintaan. 

 

4.3  TTT-järjestelmän soveltaminen 

Tämän dokumentin mukaista TTT-järjestelmää sovelletaan kaikessa toiminnassa työtur-

vallisuusasioiden hallinnan järjestelmälliseen parantamiseen koko TVO-konsernissa. 

Säteilyturvallisuus on myös olennainen osa ydinlaitoksissa työskentelevien työturvalli-

suutta. Säteilyriskien arviointi- ja hallintamenettelyt on määritelty yksityiskohtaisesti sä-

teilysuojelukäsikirjassa.  

 

4.4  TTT-järjestelmä 

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä on organisaation johtamisjärjestelmän osa, 

jonka avulla toteutetaan TTT-politiikkaa. TTT-järjestelmä katselmoidaan neljän vuoden 

välein ja päivityksiä tehdään tarvittaessa. TTT-järjestelmää päivitetään myös päivittä-

mällä tässä dokumentissa viitattuja ohjeita. TTT-järjestelmän toimintaperiaate on esitetty 

kuvassa 1. 
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Kuva 1. PDCA-malli ISO 45001 standardin viitekehyksessä. (ISO 45001:2018) 

Kuvan suluissa olevat luvut viittaavat ISO 45001 -standardin ja samalla tämän asiakirjan 

lukuihin. PDCA-malli (plan, do, check, act – suunnittele, toteuta, arvioi, toimi) on pro-

sessi, jota käytetään jatkuvan parantamisen saavuttamiseen. 

 

5  JOHTAJUUS JA TYÖNTEKIJÖIDEN OSALLIS-
TUMINEN 

TVO:n arvot ovat vastuullisuus, ennakointi, avoimuus ja jatkuva parantaminen. Nämä 

arvot ohjaavat kaikkea toimintaa TVO:lla ja ovat toiminnan perusta. Näiden arvojen si-

sältö on kuvattu tarkemmin asiakirjassa TVOn toimintaohje Code of Conduct. 

Posivan toimintaa ohjaavat arvot ovat vastuullisuus, luotettavuus, avoimuus ja pitkäjän-

teisyys. Näiden arvojen sisältö on kuvattu Posivan asiakirjassa Johtamiskäsikirja. 

 

5.1  TTT-politiikka 

TTT-politiikka on osa TVO:n konsernitason politiikkaa. Konsernitason politiikat on esi-

tetty julkisesti TVO:n www-sivuilla sekä sisäisesti asiakirjassa Konsernitason politiikat. 

Konsernin työturvallisuuspolitiikka kuuluu seuraavasti: 
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TVO-konsernin työterveys- ja työturvallisuustoiminnan tavoitteena on edistää terveyttä 

ja työturvallisuutta ennakoivalla toiminnalla. Konsernissa ylläpidetään hyvää työyhteisön 

ilmapiiriä ja työskentelyolosuhteita sekä tasa-arvoista kohtelua. Toiminnassamme ei hy-

väksytä työpaikalla tapahtuvaa häirintää, ahdistelua tai kiusaamista missään muodossa. 

Kaikkien työturvallisuustavoitteena on oman ja muiden turvallisuudesta huolehtiminen. 

Konserni on työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä suunnitelmia ja päätöksiä tehdes-

sään sitoutunut työntekijöiden ja heidän mahdollisten edustajiensa kuulemiseen ja osal-

listamiseen. 

Politiikan ennakoivalla toiminnalla tarkoitetaan etenkin sitä, että olemme sitoutuneet tun-

nistamaan ja ensisijaisesti poistamaan töiden merkittävät vaaratekijät sekä pienentä-

mään jäljelle jääneet TTT-riskit mahdollisimman alhaisiksi jo ennen töiden aloittamista. 

Työntekijöiden kuulemista ja osallistamista käsitellään tarkemmin tämän asiakirjan lu-

vussa 5.3. 

 

5.2  TTT-vastuut, -oikeudet ja -odotukset 

Tässä luvussa on määritelty TVO-konsernin eri roolien työturvallisuusvastuita ja -odo-

tuksia. Yksittäiselle henkilölle voi kuulua useampia rooleja. Esimerkiksi toimitusjohtaja 

on myös osa johtoa, jolloin kaikki johdon vastuut, valtuudet ja odotukset koskettavat 

myös toimitusjohtajaa. Tässä kuvatut lähiesimiestä ja työntekijää koskevat vaatimukset 

koskettavat myös Olkiluodon saarella toimivien urakoitsijoiden henkilöstöä. 

 

TVO ja Posiva tilaajina 

- Kertoa työntekijälle työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä työsuojelusta ja sen 

erityispiirteistä. 

- Tämä toteutetaan tulokoulutusten, erilaisten työmaakoulutusten sekä erikseen 

jaettavan materiaalin kautta. 

- Jos työntekijä toimii vastoin Tilaajan antamia ohjeita tai määräyksiä tai vaarantaa 

oman tai muiden turvallisuuden, on Tilaajalla aina oikeus poistaa välittömästi 

henkilö Tilaajan tiloista ja alueelta.  

Työnantaja 

- Kukin työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työnte-

kijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnan-

tajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön 
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samoin kuin työntekijöiden henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat (Työtur-

vallisuuslaki 738/2002, 8 §). 

- Tarjoaa sellaisen työympäristön ja olosuhteet, joissa työ voidaan suorittaa turval-

lisesti. 

 

Alihankkijayritys 

- Huolehtii työntekijöidensä osalta omasta työsuojeluvastuustaan. 

- Hankkii työntekijöilleen tarvittavat suojaimet. 

- Vastaa henkilöstönsä tapaturmatutkinnoista. 

- Toimittaa tilaajalle riskien arvioinnit. 

- Palvelutoimittajille on erikseen määritelty vaatimukset ohjeessa Tilaajan tiloissa 

ja alueella suoritettavat työt.  

 

Koko Olkiluodon henkilöstö 

- Noudattaa lainsäädäntöä, ohjeita, toimintatapoja ja määräyksiä sekä työ-

maastandardia. 

- Jos koetaan että ohjeiden mukaan ei voida toimia, voi esimies ja työtur-

vallisuusorganisaatio yhdessä tehdä päätöksen poiketa ohjeista, mikäli 

poikkeava toimintatapa on kokonaisturvallisuuden kannalta ohjeistusta 

parempi. Työn suorittaja ei voi yksin tätä päätöstä tehdä. 

- Jos henkilö havaitsee vakavan omaa tai toisen työntekijän henkeä tai terveyttä 

uhkaavan työtilanteen tai ulkoisen tekijän, tulee työ keskeyttää ja jos mahdollista, 

uhka poistaa. 

- Varmistaa työn tuloksen käyttämällä HU-menetelmiä. 

- Pysähtyy ja ajattelee ennen toimimista ja arvioi toiminnan seuraukset (PATA-pe-

riaate). 

- Havainnoi aktiivisesti ympäristöään, korjaa epäkohdat ja puuttuu ohjeiden vas-

taiseen toimintaan sekä havaittuihin epäkohtiin. 

- Raportoi ja kannustaa myös muita raportoimaan havaitut puutteet ja muut 

turvallisuushavainnot Kelpo -tietojärjestelmään. 

- Luo ja edistää sellaista kulttuuria, joka tukee TTT-järjestelmältä haluttuja tuloksia 

ja suojaa työntekijöitä vaaratilanteiden, vaarojen, riskien ja mahdollisuuksien ra-

portoinnista johtuvilta kostotoimilta. 

- Puuttuu ja tarjoaa apua varhaisen tuen toimintamallin mukaisesti. 

- Edistää toiminnallaan jatkuvaa parantamista. 
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- Tukee työhyvinvointia. 

- Haastavissa ja epäselvissä tilanteissa hakee tukea esimieheltä ja tarvittaessa 

asiantuntijaorganisaatioilta. 

 

Toimitusjohtaja 

- Hyväksyy TTT-järjestelmäasiakirjan. 

- Allekirjoittaa johtoryhmän hyväksymän TTT-politiikan. 

- Johtaa esimerkillään. 

- Tukee työsuojeluyhteistoimintaa. 

- Nostaa työhyvinvointiasiat vahvasti esille. 

- Varmistaa alaistensa työturvallisuustoiminnan. 

- Vaatii työturvallisuusraportointia johtajistolta. 

 

Johto 

- Määrittää TTT-vaatimustason. 

- Ottaa kokonaisvastuun TTT-järjestelmän toteutumisesta. Kertoo TTT-asiat 

omana viestinä. 

- Ei vastuunsiirtoa eikä ulkoistamista. 

- Hyväksyy TTT-politiikan ja TTT-tavoitteet ja vastaa siitä, että ne ovat yhdenmu-

kaisia strategian kanssa. 

- Johtaa esimerkillään. 

- Varmistaa, että TTT-järjestelmän vaatimukset ovat osa konsernin liiketoiminta-

prosesseja ja järjestelmä saavuttaa halutut tulokset. 

- Varaa TTT-järjestelmän toteuttamiseen, valvontaan ja parantamiseen tarvittavat 

resurssit. 

- Kukin johtaja raportoi johtoryhmään oman vastuualueensa TTT-asioista. 

- Vastaa lakisääteisten vaatimusten täyttymisestä omilla vastuualueillaan. 

- Osallistuu suunnitelman mukaisesti turvallisuuskierroksille. 

- Käy läpi TTT-järjestelmän auditointien tulokset. 

- Ohjaa henkilöstöä lisäämään TTT-järjestelmän vaikuttavuutta ja tukee heitä 

siinä. 

- On mukana ydinalan ammattilaisteon palkitsemisen valitsijatoimikunnassa. 

- Varmistaa, että konserni ylläpitää prosessia työntekijöiden kuulemiseen ja osal-

listamiseen. 

- Tukee työsuojeluyhteistoimintaa. 
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- Viestii TTT-asioiden hallinnan vaikuttavuudesta ja TTT-järjestelmää koskevien 

vaatimusten noudattamisesta esimerkiksi tietolaareissa ja johdon blogissa. 

- Varmistaa alaistensa työturvallisuustoiminnan ja työhyvinvoinnin, sisältäen myös 

henkisen hyvinvoinnin. 

- Vaatii työturvallisuusraportointia keskijohdolta. 

 

Keskijohto 

- On tietoinen oman organisaation toiminnasta ja tapahtumista. 

- Kertoo TTT-asiat omana viestinä. 

- Ei vastuunsiirtoa eikä ulkoistamista. 

- Vaatii työturvallisuusraportointia tiimiesimieheltä. 

- Johtaa esimerkillään. 

- Johtaa tapaturmatutkintoja. 

- Varmistaa alaistensa työturvallisuustoiminnan ja työhyvinvoinnin, sisältäen myös 

henkisen hyvinvoinnin. 

- Huomioi vaaditut turvallisuusasiat töiden suunnittelussa. 

- Vastaa riskienarviointien toteuttamisesta omalla vastuualueellaan. 

 

Lähiesimies 

- Valvontavastuu alaistensa töiden turvallisesta suorittamisesta sekä ohjeiden ja 

määräysten noudattamisesta. 

- Työmaastandardin noudattamisen valvonta. 

- Kertoo TTT-asiat omana viestinä. 

- Ei vastuunsiirtoa eikä ulkoistamista. 

- Johtaa esimerkillään. 

- Kirjaa havainnot Kelpo -järjestelmään ja vastaa myös siitä, että työntekijöiden 

havainnot ja mahdolliset tapaturmat sekä läheltä piti -tilanteet kirjataan Kelpo -

järjestelmään. 

- Luo työntekijöille edellytykset tehdä työt hyvin ja turvallisesti. 

- Hankkii soveltuvat ja ehjät työkalut sekä tarvittavat suojavarusteet. 

- Huomioi yksilöiden väliset erot ja tarvittaessa mukauttaa työtä työntekijälle sopi-

vaksi. 

- Huomioi esimerkiksi työntekijöiden kokemuksen, pätevyyden ja ruumiin-

rakenteen, mikäli näillä tekijöillä voi olla olennaista vaikutusta riskien to-

teutumiseen. 
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- Perehdyttää ja opastaa työntekijöitä. 

- Vastaa siitä, että työntekijät tuntevat työnsä vaaratekijät ja jäännösriskien hallin-

takeinot ennen töiden aloitusta. 

- Esimies vastaa siitä, että töistä on tehty laadukas dokumentoitu riskien 

arviointi, jossa on tunnistettu kaikki työhön liittyvät olennaiset vaaratekijät 

ja niiden merkittävimmät riskit. 

- Riskien arviointi on käytävä jokaisen työntekijän kanssa huolellisesti läpi 

perehdytyksen ja/tai aloituskokouksen yhteydessä. 

- Vaatii alaisiaan suorittamaan kohteella tehtävää vaarojen tunnistusta, käy 

palautetut lomakkeet läpi ja kirjaa mahdolliset havainnot Kelpo -järjestel-

mään. 

- Huomioi vaaditut turvallisuusasiat töiden suunnittelussa. 

- Tukee työntekijöitä turvalliseen toimintaan, aikataulupaineet eivät ole syy 

ohjeista poikkeamiseen, turvallisuudesta ei tingitä. 

- Varmistaa alaistensa työturvallisuustoiminnan ja työhyvinvoinnin, sisältäen myös 

henkisen hyvinvoinnin. 

 

Työntekijä 

- Puuttuu ohjeiden vastaiseen toimintaan ja havaitsemiinsa epäkohtiin. 

- Raportoi esimiehelle. 

- Kirjaa havainnon Kelpo -järjestelmään tai vaatii esimiestään tekemään 

kirjauksen. 

- On vastuussa omasta ja muiden turvallisuudesta. 

- Käyttää työkaluja käyttöohjeen mukaisesti. 

- Ei muokkaa työkaluja, esimerkiksi poista suojia. 

- Varmistaa, että käytettävät työkalut ja suojavarusteet ovat kunnossa ja tarvittavat 

tarkastusmerkinnät löytyvät. 

- Ei aloita töitä ennen kuin tietää työnsä vaaratekijät ja riskien hallintakeinot. 

- Osallistuu kutsuttaessa työn vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin. 

- Suorittaa kohteella tehtävän vaarojen tunnistuksen, pitää täytetyn lomak-

keen näkyvillä työkohteella ja toimittaa työn päätyttyä esimiehelle. 

- Pidättäytyy vakavaa vaaraa aiheuttavasta työstä. 

 

Työturvallisuusorganisaatio 

- Muodostaa toiminnalleen TTT-tavoitteet. 
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- Edistää toiminnallaan tavoitteiden täyttymistä. 

- Tukee ja valmentaa linjaorganisaatiota täyttämään työturvallisuusvastuunsa. 

- Tarjoaa työkaluja ja omaa asiantuntijuutta. 

- On tarvittaessa mukana riskien arvioinneissa asiantuntijan roolissa. 

- Osallistuu tapaturmatutkintoihin asiantuntijan roolissa. 

- Luo, päivittää, tarkastaa ja kommentoi asiakirjoja. 

- Työturvallisuuteen liittyvä ohjeistus ja perehdytysmateriaali. 

- Menetelmäkuvausten arviointi ja kommentointi työturvallisuuden 

näkökulmasta. 

- Riskien arviointien seuranta ja arviointi. 

- Järjestää koulutuksia. 

- Yhteistyö linjaorganisaation kanssa turvallisuuden parantamiseksi ja jatkuvan ke-

hittämisen varmistamiseksi. 

- Raportoi ja seuraa työturvallisuuden tunnuslukuja ja merkittävimpiä tapahtumia. 

- Tarkastaa työturvallisuuteen liittyvät toimintaoppaat ja muut painotuotteet ennen 

niiden julkaisua. 

- Koordinoi TTT-järjestelmän mukaista turvallisuustoimintaa. 

 

Työsuojelupäällikkö 

- Työsuojelupäällikön lakisääteiset vastuut ja tehtävät on määritelty asetuksessa 

työsuojelun valvonnasta 2006/44. 

- Vastaa, että uudet työsuojelulait ja -vaatimukset tulevat linjaorganisaation tietoon 

sekä työsuojeluyhteistyön edellyttämistä ohjeista ja toiminnoista. 

- Valmistelee keskitetysti TTT-järjestelmään liittyviä asioita ja raportoi TTT-järjes-

telmän tilasta johdon edustajalle johdon katselmusten ja TTT-järjestelmän kehit-

tämisen pohjaksi. 

- Työsuojelupäällikön lisäksi työsuojeluasioita hoitaa myös muut työturvallisuusor-

ganisaation asiantuntijat. 

- Säteilysuojelun osalta työsuojelupäällikön vastuita ja tehtäviä hoitaa säteilysuo-

jelujaoksen päällikkö. 

 

Työsuojeluvaltuutettu 

- Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä. 
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- Viestii työsuojeluryhmän asioista työntekijöille ja tuo työntekijöiden aja-

tuksia ja mielipiteitä työsuojeluryhmän tietoon sekä osallistuu aktiivisesti 

työsuojeluryhmän toimintaan. 

- Perehtyy työpaikkansa työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyviin työntekijöi-

den turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin sekä työsuojelusäännök-

siin. 

- Osallistuu työsuojelua koskeviin tarkastuksiin ja tapaturmatutkintoihin. 

- Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta § 31–36 

määrittelee tarkemmin työsuojeluvaltuutetun lakisääteiset tehtävät, valtuudet ja 

oikeudet. 

- Kehittää turvallisuutta yhdessä linjaorganisaation ja työsuojeluorganisaation 

kanssa. 

- Kommunikoi työsuojeluasiamiesten kanssa, jotka toimivat työsuojeluvaltuutettu-

jen ja työturvallisuusorganisaation apuna sekä työsuojeluun liittyvissä asioissa 

linkkinä edustamaansa organisaatioon. 

 

Turvallisuuskoordinaattori 

- Nimetään rakennushankkeille sekä laajoihin rakenteellisiin muutostöihin.  

- Toimii rakennuttajan työturvallisuuden asiantuntijana. 

- Tarkastaa ja kommentoi rakennushankkeeseen liittyvät turvallisuusasiakirjat ja -

suunnitelmat. 

- Varmistaa työturvallisuuden osalta, että rakennushankkeen suunnitelmat 

ja muut asiakirjat ovat linjassa konsernin ohjeistuksen kanssa. 

- Vastaa rakennushankkeen valmistelu-, suunnittelu- ja toteutusvaiheessa turvalli-

suuteen ja terveyteen liittyvien, rakennuttajalle säädettyjen toimenpiteiden yh-

teensovittamisesta. 

- Varmistaa, että hankkeen eri osapuolet tekevät yhteistyötä turvallisuutta 

koskevissa asioissa. 

- Osallistuu rakennushankkeessa järjestettäviin kokouksiin sekä huolehtii osal-

taan, että niissä edellytetyt työturvallisuutta koskevat velvoitteet hoidetaan. 

- On mukana päätöksenteossa. 

- Rakennusvaiheen turvallisuuden toteutumisen varmistaminen. 

- Turvallisuuskoordinaattorilla on oltava reaaliaikainen käsitys työmaasta ja 

hänen tulee osallistua työmaan valvontaan. 
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Muutostyön muutostyövastaava on vastuussa dokumentointimuutosten valvonnasta 

ja seurannasta. 

Koneen, laitteen tai laitteiston hankkija/tilaaja vastaa laitteiston mukana seuraavasta 

tai asennuksen yhteydessä saatavasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta sekä käyt-

töohjeesta. 

 

5.3  Työntekijöiden kuuleminen ja osallistaminen 

TVO-konsernilla on käytössä useita mekanismeja työtekijöiden kuulemiseen ja osallista-

miseen TTT-asioihin liittyen. Käytössä olevia mekanismeja ovat muun muassa 

• työsuojeluryhmän kokoukset, 

• YT-kokoukset, 

• TTT-koulutukset, 

• työturvallisuuden itsearvioinnit, 

• vuosikoulutusohjelma sekä yksilökohtainen koulutussuunnitelma, 

• parempi työpaikka -ohjausryhmä, 

• riskien arvioinnit, 

• työnaloituskokoukset, 

• kohteella tehtävät vaarojentunnistukset, 

• lopetuskokoukset, 

• TTT-kierrokset, 

• turvallisuushavainnot, 

• aloitejärjestelmä, 

• organisaatioiden ja liiketoimintojen kokoukset sekä työmaakokoukset, 

• Työpaikkaselvitykset, 

• Työterveysorganisaatio, 

• henkilöstökyselyt työilmapiiriin ja työssä jaksamiseen liittyen sekä 

• ilmoitusmenettelyt sisäiselle tarkastukselle. 

Henkilöstön osallistumisen esteet on minimoitu tarjoamalla useita kuulemisen ja osallis-

tamisen mekanismeja sekä luomalla ja edistämällä ilmapiiriä joka rohkaisee kertomaan 

sattuneista virheistä ja havaituista poikkeamista ilman syyllistämisen pelkoa. Konser-

nissa kaikki turvallisuushavainnot ja aloitteet käsitellään. Toimintaohjeiden vastaisesta 

toiminnasta voi ilmoittaa esimiehelle, yhtiön johdolle tai sisäiselle tarkastukselle. 

Työsuojeluryhmän kokouksissa käsitellään työsuojeluvalvonta-asetuksen 29 §:ssä mää-

ritellyt, työn turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi työpaikalla tehtävät asiat, sekä 
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työsuojeluun liittyvät asiat. Kokouksessa käsitellään myös muita ajankohtaisia työtervey-

teen ja työturvallisuuteen liittyviä aiheita. Työsuojeluvaltuutetut viestivät kokouksen asi-

oista työntekijöille, joiden mielipiteet huomioidaan päätöstenteossa. Kokouksia järjeste-

tään noin neljä kertaa vuodessa. Työsuojeluryhmän kokousten pöytäkirjat löytyvät Olki-

netistä työturvallisuuden sivuilta. Henkilöstön osallistuminen ja näkemysten huomioimi-

nen konsernitason TTT-tavoitteissa varmistetaan YT-kokouksen kautta. 

Kun konsernissa tehdään päätöksiä jotka vaikuttavat TTT-toimintaan, on työntekijöiden 

ja tarvittaessa oleellisten sidosryhmien kuulemisessa ja osallistamisessa huomioitava 

myös ISO 45001 -standardin asettamat vaatimukset. Konsernissa kuullaan ja/tai osallis-

tetaan henkilöstöä etenkin uusiin ja muuttuviin TTT-asioihin liittyen. Esimerkiksi muutok-

set TTT-prosesseissa, -työkaluissa tai -ohjeistuksessa. Kuulemisen ja osallistamisen 

laajuus ja mekanismi valitaan aina tapauskohtaisesti. Muita kuin esimiesasemassa ole-

via työntekijöitä on lisäksi kuultava muun muassa kun päivitetään TTT-politiikkaa tai 

määritetään seurannan, mittausten ja arvioinnin kohteita tai soveltuvia keinoja ulkoista-

miseen, hankintaan ja urakoitsijoiden hallintaan. Muiden kuin esimiesasemassa olevien 

työntekijöitä on osallistettava esimerkiksi vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin 

(mukaan lukien psykososiaalinen riskien arviointi), pätevyysvaatimusten ja koulutustar-

peiden määrittämiseen sekä vaaratilanteiden tutkintaan. Pätevyyteen ja koulutustarpee-

seen liittyen henkilöstö huomioidaan antamalla kaikille mahdollisuus tehdä ehdotuksia 

koulutustarpeesta vuosikoulutusohjelmaan. Lisäksi koko henkilöstölle tehdään osaamis-

kartoitus.  

 

6  SUUNNITTELU 

6.1  Riskien ja mahdollisuuksien käsittely 

Konsernin toiminnan kannalta keskeiset TTT-riskit ja -mahdollisuudet on tunnistettu asia-

kirjassa TTT-riskit ja -mahdollisuudet. Näissä riskeissä ja mahdollisuuksissa on huomi-

oitu konsernin toimintaympäristö ja sidosryhmien TTT-tarpeet ja -odotukset. Työturvalli-

suusorganisaatio päivittää asiakirjaa vuosittain ja muutokset viedään TTT-johdon katsel-

mukseen. Riskit ja mahdollisuudet huomioidaan myös työturvallisuusorganisaation toi-

minnansuunnittelussa. 

Asiakirjassa Vaarojen tunnistaminen ja riskinarviointi on määritelty konsernissa suoritet-

tavien työtehtävien TTT-riskienhallintaan liittyvät asiat. 
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Työympäristön ja työturvallisuuden parantamismahdollisuuksia saadaan muun muassa 

sisäisistä ja ulkoisista arvioinneista, turvallisuushavainnoista sekä itsearvioinneista. 

Kaikki parannusmahdollisuudet kirjataan ja käsitellään Kelpo -järjestelmässä.  

 

6.2  TTT-tavoitteet ja niiden saavuttamiseen tarvittavien toimien 
suunnittelu 

TVO:n toiminnan suunnitteluprosessilla määritetään yhtiötasolla TTT -päämäärät ja -ta-

voitteet. Organisaatioyksiköt voivat lisäksi määritellä itselleen omia tavoitteita. Tavoittei-

den on oltava yhdenmukaisia TTT-politiikan kanssa ja niillä on voitava arvioida suoritus-

kykyä. Tavoitteita asetettaessa huomioidaan aina työntekijöiden kuuleminen, konsernia 

koskevat vaatimukset, riskien ja mahdollisuuksien arvioinnin tulokset ja edelliset TTT-

tavoitteet ja näistä saadut tulokset. TTT-tavoitteita on seurattava ja ne päivitetään vähin-

tään kerran vuodessa. Lisäksi tavoitteita voidaan tarvittaessa päivittää esimerkiksi TTT-

johdon katselmusten yhteydessä. TTT-tavoitteet löytyvät Työturvallisuuden Olkinet -si-

vulta ja vastuullisuusraportista. 

 

Päämäärien ja TTT-tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi laaditaan tarvittaessa toi-

mintasuunnitelmat. Toimintasuunnitelmassa esitetään keinot, vastuut, aikataulut ja re-

surssit tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmassa määritellään myös kuinka tuloksia 

arvioidaan ja millaisilla indikaattoreilla niitä seurataan sekä kuinka TTT-tavoitteiden saa-

vuttamiseen käytettävät toimenpiteet yhdistetään organisaation liiketoimintaprosessei-

hin.  

 

7  TUKITOIMINNOT 

7.1  Resurssit 

Johto varaa TTT-järjestelmän toteuttamiseen, valvontaan ja parantamiseen tarvittavat 

resurssit. 

 

7.2  Pätevyys 

Konserni varmentaa oman henkilöstön riittävän pätevyyden TTT-asioissa arvioimalla 

koulutustarpeet vähintään kerran vuodessa vuosikoulutusohjelman laadinnan ja tarvitta-
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essa navigointikeskustelujen yhteydessä. Tarvittava koulutus järjestetään osana konser-

nin koulutussuunnittelua. Esimiehillä ja henkilöstöllä on mahdollisuus tehdä ehdotuksia 

koulutustarpeesta vuosikoulutusohjelmaan myös TTT-asioissa. 

Tavoitteena on, että jokainen on tietoinen 

• työsuojelulaista ja -vaatimuksista, 

• TTT-käsikirjan vaatimuksista, 

• työnsä todellisista ja potentiaalisista TTT-seurauksista ja 

• omasta roolistaan ja vastuistaan TTT-asioissa. 

Näihin osaamistavoitteisiin pyritään 

• koulutuskäsikirjassa esitettyjen toimikohtaisten koulutusvaatimusten sekä 

• erityisrooleille mahdollisesti asetettavien osaamis- ja koulutusvaatimusten avulla. 

Koko henkilökunnalle pakolliseksi on määritelty muun muassa voimassaoleva tulokoulu-

tus, joka tarjoaa työntekijälle perustiedot Olkiluodon työympäristön vaaroista ja niiden 

tunnistamisesta, työsuojelusta sekä konsernin odotuksista. Käydyt koulutukset päivite-

tään TAITO -järjestelmään, jossa koulutus- ja osaamisvaatimuksia hallinnoidaan. 

Tarkemmat koulutusvaatimukset löytyvät asiakirjasta Toimintokohtaiset koulutusvaati-

mukset. Koulutuskäsikirjasta saa tarkempaa tietoa työnopastuksista sekä toimikohtai-

sista kursseista, sisällöistä ja kertaustarpeesta. 

 

7.3  Tietoisuus 

TTT-järjestelmän hallinnan ja toiminnan kehittämisen dokumentaation ylimmän tason 

muodostaa työsuojelukäsikirja, johon on dokumentoitu TTT -järjestelmä ja keskeiset me-

nettelyt TTT -asioiden hoidossa. TTT-asioita käsitellään myös muissa käsikirjoissa, joihin 

on viitattu tämän TTT-järjestelmän eri kohdissa. 

TTT-asioiden hallintaan liittyviä kysymyksiä käsitellään osana konsernin sisäisiä kokouk-

sia. Kokouspöytäkirjat ovat dokumentoituina Olkidoc -asiakirjahallintajärjestelmässä ja 

ovat sieltä kaikkien Olkidocin käyttäjien luettavissa. Posivan kokouspöytäkirjat löytyvät 

Posidoc -asiakirjahallintajärjestelmästä. Organisaatioiden kokouksissa TTT-asiat ovat 

asialistan aiheena. Kokouksissa käsitellään muun muassa sattuneita tapaturmia ja tur-

vallisuushavaintoja. TTT -asiat ovat mukana myös johdon katselmuksissa, joita on kaksi 

kertaa vuodessa. 
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Tiedonkulun keskeisenä välineenä TVO:lla toimii Olkinet, joka on TVO:n intranet. Olki-

netin työturvallisuussivulla tiedotetaan muun muassa TTT-politiikasta, TTT-tavoitteista ja 

ajankohtaisista TTT-asioista. 

Työsuojelukokouksissa käsitellään työsuojeluvalvonta-asetuksen 29 §:ssä määritellyt, 

työn turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi työpaikalla tehtävät asiat, sekä säteily-

suojeluun liittyvät asiat. Kokouksessa käsitellään myös muita ajankohtaisia työturvalli-

suuteen liittyviä aiheita. Kokouksia järjestetään noin 4 kertaa vuodessa. 

YT-kokous käsittelee työkyvyn ylläpitämiseksi laaditun toiminta-suunnitelman tulevalle 

vuodelle ja seuraa kokouksissaan sen toteutumista. YT-kokouksia on 3–5 kertaa vuo-

dessa. 

Asiakirjassa Turvallisuuteen liittyvät työtehtävät – palkitseminen ja sanktiointi on kuvattu 

mitä seurauksia esimerkiksi TTT-järjestelmän noudattamatta jättämisellä voi olla. Seu-

rauksia voivat olla huomautus, varoitus, työsuhteen päättäminen sekä kulkuoikeuksien 

määräaikainen tai lopullinen poisto. 

TTT-asioihin liittyvä viranomaisyhteistyö ja kirjeenvaihto tulee saattaa kirjeenvaihtoa 

koskevan organisaation tietoon. Yhteyshenkilönä on työsuojelupäällikkö.  

 

7.4  Viestintä 

Konsernissa viestitään TTT-järjestelmän kannalta olennaisesta tiedosta ja siihen liitty-

vistä merkittävistä muutoksista. TTT-kuukausiraportoinnin lisäksi TTT-asioista viestitään 

työturvallisuuden Olkinet -sivulla ja ajankohtaisista TTT-asioista viestitään Olkiturvassa 

ja tarvittaessa voidaan lisäksi tehdä Olkinet -uutisia ja hyödyntää sähköpostia sekä info- 

ja tievarsinäyttöjä. TTT-asioista viestitään sisäisesti myös YT-kokouksissa, työsuojelu-

ryhmän kokouksissa ja tietolaareissa. STP -organisaatio laatii TTT-viestit ja -raportit sekä 

varmistaa, että tieto on luotettavaa ja täyttää lakisääteiset ja muut vaatimukset. Yleiset 

työturvallisuusasiat ja -kysymykset voi esittää työturvallisuuden sähköpostiin. Konser-

nissa vastataan kaikkeen TTT-järjestelmää koskevaan olennaiseen viestintään. TTT-

viestinnästä on säilytettävä dokumentoitua tietoa, kun se on tarkoituksenmukaista. 

Turvallisuudella on oma business partner konsernin viestintäorganisaatiossa. Yhteys-

henkilö auttaa ja tukee turvallisuutta viestintään liittyvissä asioissa. 

Hätä- ja poikkeavissa tilanteissa tiedottaminen tapahtuu TVO:lla ohjeiden Tiedotus val-

miustilanteissa sekä Tuotantoteknisestä häiriötilanteesta tiedottaminen mukaisesti. Ohje 

Viestinnän periaatteet ja toimintaohje poikkeus- ja kriisitilanteessa ohjeistaa sisäisen ja 
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ulkoisen viestinnän viestiketjut. Posivalla tiedottaminen tapahtuu ohjeen Viestintäohje 

Posivan poikkeustilanteissa mukaisesti. 

 

8  TOIMINTA 

 

8.1  Toiminnan suunnittelu ja ohjaus 

Yleistä 

Konsernin työturvallisuustoimintaan sisältyy useita eri prosesseja. Erityisen olennaisia 

prosesseja ovat vaarojentunnistus-, riskienarviointiprosessit. Nämä prosessit on kuvattu 

ohjeessa Vaarojen tunnistaminen ja riskinarviointi. Näitä olennaisia TTT-järjestelmän 

osia koordinoidaan muiden Olkiluodossa toimivien organisaatioiden kanssa. Kaikkia Ol-

kiluodon saarella työskenteleviä kannustetaan tekemään turvallisuushavaintoja, jotka 

kirjataan Kelpo -järjestelmään ja joille määritellään toimenpiteet joiden toteutumista seu-

rataan. 

 

Vaarojen poistaminen ja TTT-riskien vähentäminen 

Ennen työn aloittamista, on työstä tehtävä riskien arviointi, jonka esimies käy läpi jokai-

sen työtä suorittavan henkilön kanssa. Sama vaatimus koskee myös kaikkia Olkiluodon 

saarella työskenteleviä urakoitsijoita. Riskejä tunnistettaessa tulee ottaa huomioon ta-

vanomaiset ja epätavalliset toiminnot, työtilat ja välineet kattaen koko henkilöstön toimin-

nan, mukaan lukien urakoitsijat ja vierailijat. Riskien arviointiin suositellaan hyödynnettä-

väksi Granite Työn Riskit -palvelua. Riskien arvioinneissa voidaan tarvittaessa hyödyn-

tää TVO-konsernin tai muiden saarella työskentelevien asiantuntijuutta. Konsernissa voi-

daan myös soveltuvasti hyödyntää muiden saarella työskentelevien yritysten tekemiä 

riskien arviointeja.  

Vaarojen poistamisessa ja TTT-riskien vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden valin-

nassa hyödynnetään ohjeessa Vaarojen tunnistaminen ja riskinarviointi esitettyä hallin-

takeinojen hierarkiaa, jolloin kaikki vaaratekijät pyritään ensisijaisesti poistamaan. Sa-

maa hallintakeinojen hierarkiaa hyödynnetään myös tämän asiakirjan luvussa 6.1 kuvat-

tujen riskien hallinnassa. 
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Kuva 2. Hallintakeinojen hierarkia. 

 

Melun hallintaan TVO:lle on laadittu valtioneuvoston asetuksen mukainen meluntorjun-

taohjelma. 

 

Muutosten hallinta 

Normaalin toiminnan riskien arvioinnin lisäksi tulee arvioida ja hallita myös suunniteltui-

hin väliaikaisiin ja pysyviin muutostilanteisiin liittyvät TTT-riskit. Esimerkiksi työn tai hyö-

dynnettävän työtavan oleellisesti muuttuessa, on tehtävä uusi riskien arviointi. Muutos-

työt toteutetaan muutostyö -prosessien mukaisesti. Muutostenhallintaan liittyen on huo-

mioitava tietämyksen ja teknologian kehitys, vaaroja ja TTT-riskejä koskevan tiedon 

muutokset sekä arvioitava mahdollisten tahattomien muutosten seurauksia sekä poistet-

tava tai pienennettävä niiden haittavaikutuksia. 

Työsuojeluasiat ovat aina suurempien muutostyöprojektien kokousten asialistalla. Koh-

dassa käsitellään työsuojelun seuranta ja raportointi projektin kuluessa. 

Rakenteellisia muutoksia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että muutostyön loppu-

tulos täyttää työturvallisuuslain vaatimukset. Rakenteellisten muutosten TTT-riskien hal-

linta toteutetaan osana muutostyömenettelyä.  

Teknisten muutosten osalta TTT -riskit huomioidaan ennakoivasti muutostyösuunnittelun 

yhteydessä. 
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Posivalla muutostenhallinnassa hyödynnetään viikoittaista koordinointikokousta, johon 

osallistuu myös työmaan urakoitsijoiden edustajia. Kokouksessa käsitellään kuluneen ja 

seuraavan viikon työt sekä niiden vaikutukset muihin työmaalla liikkuviin ja työskentele-

viin henkilöihin. Koordinointikokouksen alussa käsitellään turvallisuushavainnot ja -ta-

pahtumat sekä muut ajankohtaiset turvallisuuteen liittyvät asiat. 

 

Työtilausjärjestelmä 

Työtilausjärjestelmällä hallitaan Olkiluodon ydinvoimalaitosten korjaus-, muutos-, tarkas-

tus- ja ennakkohuoltotöitä.  

 

Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi 

Konsernissa työssä jaksamista edistetään monin eri tavoin, kuten luomalla henkilöstölle 

edellytyksiä osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä fyysisen ja psyykkisen työ-

kyvyn ylläpitoon. Työssä jaksamista tuetaan myös erilaisilla joustavilla työaikajärjestel-

millä. TVO-konsernin varhaisen tuen toimintamalli on kuvattu erillisessä ohjeessa. 

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan työter-

veyshuollon, työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutettujen ja henkilöstöpäällikön toi-

mesta. Toimintasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. 

TYKY -toiminnasta vastaa Parempi työpaikka -ohjausryhmä. Ohjausryhmä kehittää kon-

sernin johtamis- ja toimintakulttuuria, ja sen tavoitteena on toiminnan tehostaminen ja 

hyvien toimintaedellytysten varmistaminen. Parempaa työpaikkaa tehdään kehittämällä 

omaan työhön, lähityöyhteisöön sekä koko konserniin liittyviä asioita. 

Töiden vaarojen tunnistamisessa kiinnitetään huomioita työn henkiseen kuormittavuu-

teen. 

 

Hankinnat 

Ohjeessa Henkilökohtaisten suojainten käyttö Olkiluodon alueella on määritelty vaati-

mukset henkilökohtaisten suojainten käytölle työskenneltäessä tai vierailtaessa Olkiluo-

dossa. Asiakirjan liitteenä löytyy myös tehtäväkohtainen ja aluekohtainen suojavaruste-

määrittely sekä suojavarusteiden kuvasto. 

Konsernin TLT-aineet arvioidaan ja hyväksytään etukäteen. Työturvallisuusorganisaa-

tion edustaja arvioi aineen soveltuvuuden työturvallisuuden osalta. Hyväksynnän yhtey-

dessä voidaan määritellä erityisiä turvallisuustoimenpiteitä. 



20 

 

8.2  Valmius ja toiminta hätätilanteissa 

Valmiustoimintaan liittyvät dokumentit löytyvät Olkidocin asiakirjakokonaisuudesta Val-

miussuunnitelma. 

Vakavien ydinonnettomuuksien vaikutusten minimoimiseksi noudatetaan TVO:n val-

miussuunnitelmaa sekä käyttökäsikirjan ohjeita prosessin käytön osalta. 

Muiden pelastustoimintaa vaativien onnettomuuksien ohjaamiseksi on laadittu pelastus-

lain mukainen dokumentti Olkiluodon pelastussuunnitelma. 

Öljyvahinkojen torjunnassa sovelletaan palosuojelukäsikirjan ohjetta Öljyvahinkojen tor-

juntasuunnitelma. 

Kemikaalivahinkojen torjunnassa sovelletaan palosuojelukäsikirjan ohjetta Kemikaaliva-

hinkojen torjuntasuunnitelma. 

Tulipalon aiheuttamien jälkivahinkojen torjunta toteutetaan palosuojelukäsikirjan ohjeen 

Tulipalon aiheuttamien jälkivahinkojen torjunta mukaisesti. 

 

9  SUORITUSKYVYN ARVIOINTI 

9.1  Seuranta, mittaus, analysointi ja suorituskyvyn arviointi 

TTT-toiminnan tason säännöllisellä tarkkailulla ja mittauksella saadaan tietoa TTT-tavoit-

teiden toteutumistilanteesta. Tavoitteita ja mittareita seurataan säännöllisesti johtoryh-

missä sekä yksiköiden, osaamiskeskusten ja tiimien kokouksissa. Henkilökohtaisten ta-

voitteiden toteutumista käydään läpi navigointikeskusteluissa. Tavoitteiden seurannassa 

hyödynnetään myös tuloskortteja ja QPR:n Mittaristo-sovellusta. QPR-mittarin turvalli-

suusindikaattorit määritetään vuosittain ja luvut päivitetään järjestelmään kuukausittain. 

Mittaaminen on määritelty tarkemmin asiakirjassa Johtaminen, toiminnansuunnittelu, oh-

jaus ja mittaaminen. 

Työturvallisuuden tunnuslukuja seurataan jatkuvasti ja päivitetään kuukausittain. Tun-

nuslukuja ovat esimerkiksi tapaturmien lukumäärät, tapaturmataajuudet, turvallisuusha-

vaintojen määrät ja poissaolopäivät. Tunnusluvut on nähtävissä työturvallisuuden Olki-

net -sivulla ja näiden tietojen päivittämisestä vastaa yritysturvallisuuden osaamiskeskus. 

Työturvallisuuteen liittyvät tapaturma- ja ”läheltä piti”-ilmoitukset, auditointien toteutumat, 

havaintojen määrät ja korjaavien toimenpiteiden toteutumat raportoidaan luokiteltuina 

johdon katselmuksessa. 
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Ohjeessa Lakisääteiset ja muut vaatimukset on määritelty kuinka varmistetaan, että kon-

serni tunnistaa ja ottaa huomioon toiminnassaan voimassa olevat lakisääteiset vaati-

mukset, viranomaisvaatimukset ja muut soveltuvat vapaaehtoisiin sitoumuksiin perustu-

vat vaatimukset ja velvoitteet. 

 

Tarkastukset 

Jatkuvaan työympäristön tarkkailuun kuuluvat määräajoin tehtävät tarkastukset kuten 

TTT-tarkastukset ja viikoittaiset kunnossapitokierrokset. Lisäksi ajoittain suoritetaan työ-

paikkaselvityksiä, joissa on mukana myös työterveyshuollon edustaja. Tarkastuskierrok-

set on kuvattu ohjeessa Vaarojen tunnistaminen ja riskinarviointi mukaisesti. Posivan 

viikoittaisten kunnossapitokierrosten sisältö on kuvattu ohjeissa Posivan laitosalueen tur-

vallisuussuunnitelma. 

 

Työajan ja poissaolojen seuranta 

Konsernin henkilöstön työaika ja poissaolotiedot kirjataan TAIKA -tietojärjestelmään. 

TAIKA -järjestelmän tietoihin perustuu myös esimiesraportointi. Esimiehet hyväksyvät 

työaikatiedot työntekijän oman käsittelyn jälkeen ja hyväksyttyjä tietoja käytetään pal-

kanmaksun lisäksi myös tilastointi- ja raportointiperusteena. 

Ylitöitä seurataan työaikalain ja paikallisesti sovittujen vuoden seurantajaksojen mukai-

sesti. TAIKAan kertyvien työaikatietojen perusteella henkilö itse samoin kuin esimiehet 

voivat seurata tehtyjen ylitöiden määrää ajantasaisesti.  

 

Työhyvinvoinnin tarkkailu 

Työilmapiiriin ja työssä jaksamiseen liittyen tehdään henkilöstökyselyjä konsernitasolla 

sekä lisäksi tarvittaessa organisaatioyksikkökohtaisesti. Kyselyjen tulokset dokumentoi-

daan sekä analysoidaan ja niiden perusteella päätetään toiminnan kehittämistavoitteista 

ja -toimenpiteistä.  

Vuosittain laadittavaan yhteiskuntavastuuraporttiin dokumentoidaan mm. toimet liittyen 

henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen sekä työhyvinvoinnin tilaa kuvaavia tunnuslu-

kuja, joiden kehittymistä seurataan 5 vuoden aikajänteellä. Näitä tunnuslukuja seuraa-

malla voidaan tarvittaessa ohjata toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 
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9.2  Sisäinen auditointi 

TTT-järjestelmän sisäisissä auditoinneissa selvitetään onko järjestelmä sitä koskevien 

vaatimusten mukainen, myös politiikan ja tavoitteiden osalta ja onko sitä ylläpidetty vai-

kuttavasti.  

Auditoinneista on laadittu aikataulu, joka on Olkinetissä Laadun sivuilla. Jokaisesta au-

ditoinnista laaditaan oma auditointisuunnitelma ja auditointiraportti. 

Auditoinnit suoritetaan ohjeen TVO:n toiminnan todentaminen mukaisesti. 

Posivan sisäiset auditoinnit toteutetaan ohjeen Sisäiset auditoinnit mukaisesti. 

 

9.3  Johdon katselmus 

Ylin johto katselmoi organisaation TTT-järjestelmän kaksi kertaa vuodessa. Katselmuk-

sissa tarkastellaan muun muassa aiempien johdon katselmusten vuoksi käynnistettyjen 

toimenpiteiden tilannetta ja olennaisten ulkoisten ja sisäisten asioiden muutoksia sekä 

TTT-politiikan noudattamisen ja TTT-tavoitteiden saavuttamisen tasoa. 

Johdon katselmukset suoritetaan ohjeen Johdon katselmukset mukaisesti. Posivan joh-

don katselmukset suoritetaan ohjeen Toiminnan ja johtamisjärjestelmän arvioinnit mu-

kaisesti. 

Johdon katselmukset on saatavilla Olkidocissa ja katselmuksissa päätetyt toimenpiteet 

on kaikkien nähtävillä Kelpo -järjestelmässä. 

 

10  PARANTAMINEN 

10.1  Yleistä 

Konsernissa asetettujen päämäärien ja tavoitteiden avulla toteutetaan TTT-asioiden jat-

kuvaa parantamista. Jos tavoitteita ei saavuteta, määritetään tarvittavat toimenpiteet. 

 

10.2  Vaaratilanteet, poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet 

Konsernilla on prosessit vaaratilanteiden ja poikkeamien raportointiin, tutkintaan ja kor-

jaamiseen. Näitä prosesseja on kuvattu tarkemmin asiakirjassa Vaaratilanteiden tutkinta 

ja raportointi. 
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Vaaratilanteen havainnoija tai vaaratilanteeseen liittyvän organisaation esimies kirjaa 

Kelpo -järjestelmään vaadittavat tiedot (havainto-aika, havainnon tekijä, havaintopaikka, 

havainnon kuvaus ja välittömät korjaustoimenpiteet).  

Sattuneet vaaratilanteet ja poikkeamat sekä niiden johdosta tehdyt toimenpiteet on huo-

mioitava riskienarvioinneissa ja tarvittaessa tehtävä muutoksia myös TTT-järjestelmään 

tai tässä viitattuihin ohjeisiin. Vaaratilanteiden ja poikkeamien korjaavissa toimenpiteissä 

on myös huomioitava kuvassa 2 esitetty hallintakeinojen hierarkia. Kaikki poikkeamat ja 

läheltä piti -tapaukset raportoidaan Kelpo -järjestelmään. 

 

10.3  Jatkuva parantaminen 

Konsernin toiminnalle asetetaan tavoitteita jatkuvan parantamisen periaatteen mukai-

sesti. TTT-järjestelmän soveltuvuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta seura-

taan ja parannetaan jatkuvasti. TTT-toiminnan jatkuva parantaminen perustuu koko hen-

kilöstön osallistamiseen. Johtamisjärjestelmää tukevaa turvallisuuskulttuuria kehitetään 

asiakirjan Turvallisuuskulttuurin kehittämistoimenpiteet mukaisesti. 

 


